
„Hívogat az iskola

Kapuját kitárja

Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába.”

Bemutatkozik a

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly 

Általános Iskola

Tájékoztató szülőknek és gyerekeknek

2023/2024-es tanévre vonatkozóan



Tisztelettel köszöntöm leendő első osztályos tanulóinkat és szüleiket!

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola a Nagykanizsai Tankerületi Központ

fenntartásában működő köznevelési intézmény. Kötelező felvételt biztosító körzete

Vonyarcvashegy, Balatongyörök települések. A szabad férőhelyekre más településekről is

fogadunk tanulókat.

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly 

Általános Iskola
8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.

Telefon: +36/30/825-3260

E-mail: info@eotvosvonyarc.hu

Honlap: www.eotvosvonyarc.hu



Elhelyezési feltételeink

Az intézményben kiváló infrastrukturális

feltételek között folyik a munka. Minden

osztálynak saját terme van, e mellett

informatika, rajz, nyelvi tantermek, továbbá

tornaterem biztosítja az elhelyezési feltételeket.

A szabadidő tartalmas eltöltését, az

egészségnevelés támogatását biztosítják az

aula, sószoba, szabadtéri tanterem, aszfaltos és

műfüves sportpálya.



Szaktantermek Angol terem

Számítástechnika terem

Tornaterem

Labor



Tárgyi feltételeink
A tanítást-tanulást segítő eszközeink

• 35 db tanulói számítógép

• 30 db tablet

• 5 db interaktív tábla

• 3 db aktívpanel

• 10 db projektor



➢1-4. évfolyam 
✓ Egész napos foglalkoztatás

✓ Kettő tanító

✓ 2. osztály félévig szöveges értékelés

➢3. évfolyamtól
✓ Digitális kultúra tantárgy

➢4. évfolyamtól
✓ Idegen nyelv oktatás (angol vagy 

német)

➢5-8. évfolyam
✓ Szakrendszerű oktatás

Idegen nyelv 

oktatása

➢2-3. évfolyam 
✓ Angol és német szakkör

➢4. évfolyamtól
✓ Heti 3 óra (5. évfolyamon 4 óra)

angol vagy német



Tanórán kívüli foglalkozások
(külső helyszíneken)

• Erdei iskola

• Túrák
• Nyári tábor

• Határtalanul
Erdei vándortábor

Erdei iskola

Őszi túra

Nyári tábor – „Méhecskék”



Művészet és sport

A művészeti nevelés és az aktív 

sporttevékenység lehetőségét szakköri 

formában teremtjük meg, koncentrálunk a 

tehetség kibontakoztatására.

• Vizuális 

alapismeretek

• Rajz, festés-mintázás

• Labdarúgás

• Kézilabda

• Asztalitenisz

• Atlétika



Zenei oktatás

Intézményünkben – kihelyezett tagozatként –

zeneiskolai oktatás folyik

• Szolfézs

• Fafúvósok
• Rézfúvósok

• Vonósok

• Zongora



TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓ
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MINDENNAPJAINKBÓL….

Karácsony

4. Projektnap  

Mikulás

Farsang

1. Projektnap  

Népmese napja

2. Projektnap  

Zene - tánc

Tanévnyitó

Őszi túra

Megemlékezés



Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

Az iskola első osztályának elkezdése minden család életében nagy változást jelent. Az óvodás kisgyermekből tanuló
kisdiák lesz. Szeretnénk, ha gyermekük szívesen, vidáman jönne iskolánkba, Önök pedig nyugodt szívvel bíznák ránk
gyermeküket! Olyan környezetet szeretnénk számukra biztosítani, melyet második otthonuknak tekinthetnek, ahol
már az első naptól jól érzik magukat.

Az átmenet az óvoda és iskola között türelmet, kitartást igényel – igyekszünk zökkenőmentessé tenni ezt sok játékkal,
vidám, nyugodt, egymásra odafigyelő osztályközösség kialakításával. Életkori sajátosságaik figyelembe vételével
igyekszünk megismertetni az iskolai élet sokszínűségét.

Fontosnak tartjuk a fokozatosságot, az írás, olvasás, számolás biztos elsajátítását, az egyéni képességek
kibontakoztatását, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást.

A szülőkkel való kölcsönös bizalom, együttműködés elengedhetetlen számunkra, hiszen a sikereket csak
közösen érhetjük el!

Szeretettel várjuk osztályunkba 
leendő kis elsőseinket szüleikkel együtt!

BEMUTATKOZIK AZ ELSŐ OSZTÁLY
LEENDŐ TANÍTÓJA



BEMUTATKOZIK AZ ELSŐ OSZTÁLY 
LEENDŐ TANÍTÓJA

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség 

megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”                                    
(Maria Montessori)

Ulbrecht-Szüts Anett

Kedvenc tanító nénim befolyásolta pályaválasztásomat, akinek
a változatos olvasás és környezetismeret órái máig
meghatározóak számomra. Éppen ezért legfontosabb
célomnak tartom az élménydús tanórák tervezését. Fontos
motiváció számomra a gyerekek szeretete, a lelkesedésük,
érdeklődésük fenntartása, tudásuk bővítése.
Győrben végeztem a tanítóképző főiskolát, majd utána tánc-
és drámapedagógus szakvégzettséggel egészítettem ki azt.

Tanulmányok:

2007 NYME Apáczai Csere János Főiskola– pedagógus 

szakvizsga – szakirányú továbbképzési szak (szakértő)

2006 NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola – tánc-

és drámapedagógus

1997 Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola– tanító



Kedves Szülők!

Szeretnénk segíteni 

döntésükben, ezért 

várjuk Önöket

2023. március 20-án

17 órakor!

Program

Tájékoztató szülőknek –

Erdei Ferenc igazgató

Kezdjük együtt az első 

osztályt! – találkozás a 

tanítókkal

Ismerjük meg az intézményt 

– megmutatjuk az iskolát

Kérdezz!- Felelek -

beszélgetés

Helyszín:
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly 
Általános Iskola



ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 

időpontja 2023. április 20-21.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A beiratkozásra online módon is lehetőség lesz a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén

keresztül.

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A beiratkozott (felvett) tanulók szülei részére 2023 júniusában szülői értekezletet tartunk.



Kedves Szülők!

Intézményünkben összeszokott, tapasztalt, gyermekbarát nevelői közösséggel, a tanulást
támogató modern tárgyi környezettel, szervezett diákközösséggel találkozhatnak. Igyekszünk
mindent megtenni annak érdekében, hogy a ránk bízott gyermekek ne csak a megszerzett
tudással, de élményekkel is gazdagabban hagyják el intézményünket tanulmányaik befejeztével.

Szeretettel várunk iskolánkba minden leendő első osztályos gyermeket!

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken várjuk hívását:

Titkárság +36/30/825-3260
Erdei Ferenc +36/30/825-3122
E-mail info@eotvosvonyarc.hu

Erdei Ferenc
igazgató


