
ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

BEMUTATKOZIK A

VONYARCVASHEGYI EÖTVÖS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tájékoztató szülőknek és gyerekeknek

2021/2022-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. Szabad

férőhelyekre más településekről is felveszünk 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 osztály saját terme

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

TornateremLabor



Tárgyi feltételeink

A tanítást-tanulást segítő eszközeink

• 35 db tanulói számítógép

• 30 db tablet

• 5 db interaktív tábla

• 3 db aktívpanel

• 10 db projektor



Képzési struktúra

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

Balatoncsicsó

Határtalanul -

Erdély

Zselic -2020



Művészet és sport
A művészeti nevelés, 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



EREDMÉNYEINK
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

Az országos kompetenciamérésen évekre visszamenően az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.

A grafikonok a 2019-es mérés eredményeit mutatják.



HELYÜNK AZ ORSZÁG 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁI 

KÖZÖTT



TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓ
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás időpontja 

2021. április 15-16.

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 közös 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 2021 júniusában szülői értekezletet tartunk.



BEMUTATKOZNAK AZ ELSŐ OSZTÁLY 
LEENDŐ TANÍTÓI

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”  (Móricz Zsigmond)

Diplomámat 1982-ben szereztem meg, s szülőfalumban,
Pusztamagyaródon kezdtem meg tanítói pályámat. Kezdőként
második osztályosokat kaptam, s a 21 csillogó gyerekszempárt
azóta sem tudom elfelejteni. 1990 őszén, férjemmel együtt a
vonyarcvashegyi általános iskolában sikerült állást találnom. Az
első években felső tagozatban tanítottam, mellette rajz
szakkörön ismertettem meg érdeklődő tanulóimmal a
képzőművészet szépségeit. 2009-ben, mivel már néhány éve
folyt az ún. „guruló” képzés az alsó tagozatban, igazgató úr
javaslata alapján lehetőségem nyílt arra, hogy hosszú kihagyás
után újra részt vehessek a „kicsik” képzésében. Erősségemnek
érzem a szakmám iránti elhivatottságot, a gyerekek szeretetét,
a szakmai tudás átadását, a tanulók támogatását. Szívesen
beszélgetek és játszom a gyerekekkel szabadidejükben, és
foglalkozom a rászorulókkal tanulmányi időn túl is.

Tanulmányok:
2008. Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
2005. Kaposvári Egyetem Pedagógiai kar- informatikus könyvtáros
1998. Könyvtár= információs bázis Zalaegerszeg

1998. „Vizuális kultúra az iskolában” 200 órás továbbképző 
tanfolyam Nagykanizsa

1985. Tanárképző Főiskola Szombathely- rajztanár
1982. Tanítóképző Főiskola Kaposvár- tanító

Kósáné Szakony Ágnes



„Képzeld magad elé, amit szeretnél, és meglátod, meg fog történni.”

1997 óta dolgozom a köznevelésben tanítónőként és
drámapedagógusként. Négy általános iskolában
többféle módszer szerint szereztem tapasztalatot.
Mindig szem előtt tartottam a gyerekek minden feletti
elsőbbségét a nevelőmunka során, valamint a szülő
azon jogát, hogy gyermeke a lehető legjobb oktatásban
részesüljön. Mindig arra törekszem, hogy az általam
tanított tanulók derűs, egymást segítő, empatikus
légkörben tanuljanak, szívesen jöjjenek iskolába.
Számomra elsődleges a gyermekek oktatása és
nevelése a XXI. századi elvárásoknak megfelelően.

Tanulmányok, tanfolyamok:

2020 Mesezene-Meixner módszer, Rezi
2009 Gyermek színjátszó rendező
2003 Logopédia a gyakorlatban, Zalaegerszeg
2000-2002 Drámapedagógus tanár, Zsámbék –

Kisgyermekkori drámapedagógia Specializáció
2001 Dyslexia-prevenció, Budapest
1994-1998 Zsámbéki Katolikus Tanítóképző – Tanító

Gosztola BarbaraBEMUTATKOZNAK AZ ELSŐ OSZTÁLY 
LEENDŐ TANÍTÓI



GYEREKSZÁJ – RÓLUNK MONDTÁK…

„A mi sulink jaj de tuti,
Lehet benne vidámkodni.
A tanárok viccesek,
Jó a kedvük, nevetnek.
A gyerekek kedvesek,
Szeretik a kicsiket.” 

Zámbó Levente

„Az Eötvös Károly iskola
Én minden nap járok oda.
Nekem bejött a „digimód”
Örülök, hogy most itt vagyok.”

Tamás István



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

intézményvezető


