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Munkacsoport

Állandó tagok:

• osztálytanítók

• az évfolyam fejlesztő, 
tehetséggondozó pedagógusa

• alsós igazgatóhelyettes

Segítők:

• fejlesztő tehetséggondozó 
pedagógusok

• gyógypedagógus

• pszichológus 

• informatika tanár

• nyelvtanár 



Tervezett osztályok profilja az első 
évfolyamon

• 1.a    kommunikáció – kooperativitás 

• 1.b    dráma – mozgás 

• 1.c    nyelv – zene 

• 1.m   matematika – természetismeret 



Tanévben megvalósuló feladatok, események

• 2016. aug. 30. Beiskolázási munkacsoport megalakulása

• szept. 5., 7., 12. Beiskolázási program tervezése (osztályprofilok, időtervezés)

• okt. 4. Megbeszélés – honlap megreformálásának igénye

• okt. 5. Megbeszélés – gyakran ismételt kérdések és válaszok megfogalma- zása

(végrehajtás: október folyamán)

• okt. 11. Megbeszélés – szülői beszélgető kör és az iskolanyitogató szórólap

ütemezése, tervezése

• okt. 12. Megbeszélés – iskolanyitogatók tartalmi felépítésének tervezése

• okt. 13. Megbeszélés – iskolanyitogató programok véglegesítése

• okt. 26. Megbeszélés – GYIK válaszok egységessé tétele





Tanévben megvalósuló feladatok, események

• nov. 25. Szülői Beszélgető Kör

• nov. 29. Ovis szülői értekezlet

• dec. 14. Ovisok karácsonyi ajándékának (mézeskalács) elkészítése

• dec. 19. Ovis karácsony

• 2017. jan. 25. Óvodavezetők látogatása (emlékeztető készült)

• jan. 30. Ovis játszóház – Légy önmagad! Színnel – lélekkel (A három pillangó
című mese felhasználásával dramatizálás, bábozás, természettudományos
megközelítés, zenélés, éneklés, mondókázás)

• Szülőknek: Iskola bemutatása, hátránykompenzáció és tehetséggondozás (Dr.
Gyarmathy Éva: Tehetséges szülő Ön? – kérdőív kitöltése)



Dr. Gyarmathy Éva: Tehetséges szülő Ön? – kérdőív 1/3
(Tehetség című folyóirat 1998/1)

1. Gyermeke kérdéseire türelemmel és jó humorral szokott válaszolni?

2. Olyan válaszokat ad a kérdéseire, melyek további tanulásra, kutatásra késztetik?

3. Fejleszti gyermeke fizikai és társas-szociális képességeit is ugyanolyan gonddal, mint a szellemi képességeit?

4. Segíti gyermekét a különböző intelligenciaszintű gyerekekkel való együttműködés megtanulásában?

5. Elkerüli gyermeke testvéreivel vagy társaival való összehasonlítgatását?

6. Kimutatja gyermekének, hogy nem csupán az eszéért, hanem önmagáért szereti?

7. Ésszerű viselkedési követelményeket állít fel és megfigyeli ezek megfelelését?

8. Megpróbál lehetőséget adni neki önálló döntések meghozatalára, és azok következményeinek értékelésére?

9. Megpróbál rendszeresen valami különleges dicsérnivalót találni gyermeke munkájában?

10. Olyan anyagokat, könyveket, játékokat, rejtvényeket ad gyermekének, melyek kihívást jelentenek számára?

11. Segít gyermekének értékes könyvek, műsorok, honlapok kiválasztásában?

12. Ellátja gyermekét hobbijához szükséges eszközökkel, anyagokkal?

13. Segít megtalálni gyermekének azokat a helyeket, ahol hobbijával foglalkozhat?

14. Ad lehetőséget neki, hogy munkáit kisebb-nagyobb közönség előtt bemutassa?

15. Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével?



Dr. Gyarmathy Éva: Tehetséges szülő Ön? – kérdőív 2/3
(Tehetség című folyóirat 1998/1)

16. Elviszi gyermekét múzeumokba, , kiállításra, könyvtárba, színházba, stb.?

17. Részt vesz gyermeke különórákon, iskolán kívüli szervezetek vagy magánszemélyek által vezetett tevékenységeken, szakkörökön?

18. Megengedi gyermekének, hogy a konyhában, garázsban, stb. kísérletezzen?

19. Megtanítja gyermekét idejének beosztására, munkájának megszervezésére és tanulási technikájának fejlesztésére?

20. Segít gyermeke terveinek elkészítésében?

21. Biztosít gyermekének növekvő felelősségtudatával egyre nagyobb függetlenséget?

22. Ad gyermekének életkorának megfelelő házimunkát?

23. Sikerül elkerülnie az intellektuális teljesítmény túlhangsúlyozását?

24. Elkerüli gyermeke túlhajszolását?

25. Ellenáll a kísértésnek, hogy dicsekedjen gyermekével?

26. Végez vele sok közös tevékenységet?

27. Megtanítja őt arra, hogy hasznos célokra fordítsa tehetségét?

28. Bátorítja gyermekét jegyzetelésre, napló vezetésére?

29. Igyekszik őt magas oktatási és pályaválasztási célok felé irányítani?

30. Igyekszik minél több hivatást bemutatni neki, anélkül, hogy helyette választana?



Dr. Gyarmathy Éva: Tehetséges szülő Ön? – kérdőív 3/3
(Tehetség című folyóirat 1998/1)

31.   Igyekszik az ő képességeinek, személyiségének megfelelő iskolát, pedagógust választani?

32. Ha a helyzet megkívánná választana inkább egy újat, és ismét újat?

33. Megengedi gyermekének, hogy idejét elmélkedéssel, ábrándozással töltse?

34. Érdekli, amivel gyermeke foglalkozik?

35. Lehet gyermekének az Önétől eltérő véleménye fontos dolgokban?

36. Szokott gyermekével rendszeresen játszani?

37. Viselkedése mintát nyújt-e gyermekének?

38. Úgy beszél-e, ahogy szeretné, hogy gyermeke beszéljen?

39. Ambiciózusnak tartja magát?

40. Ha Ön akadályokba ütközik, képes rugalmasan alternatív megoldásokat keresni?

35 pont felett: Ilyen szülő nincs, de ha mégis, akkor elég fárasztó lehet.

34-25 pont: Éppen megfelelő szinten nyújt segítséget gyermekének. Érdemes megnéznie mik azok a területek, ahol még tudna esetleg valamit
tenni, ha szükségesnek érzi.

24-15 pont: Valamivel több odafigyelésre van szüksége gyermekének. Keresse ki azokat a pontokat, amelyek esetleg még beleférnek az idejébe
és van hozzá energiája!

Aki 15 pontot sem ért el: Figyelmesen olvassa el a pontokat, és próbálja elgondolni, milyen módon tudná kialakítani azt a kapcsolatot
gyermekével, amelyet a kérdések sugallnak!



Tanévben megvalósuló feladatok, események

• febr. 6. Iskolabörze a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Kerületi 
Telephelyén (Nevelési Tanácsadó)

• febr. 7. Megbeszélés – következő játszóházak tervezése

• febr. 8. Ovis szülői értekezlet 

• febr. 21. Ovis játszóház – Mozdulj! – Ugróiskola (tornateremben négy 
helyszínen – futás, elemi mozgások, járások,  ugrások, egyensúlyozások, 
páros feladatok) 

Ráhangolódás: aerobic bemutató 

Segítők a 4. évfolyam tanulói 

Szülők: megfigyelők a helyszínen



Ovis játszóház – Mozdulj! – Ugróiskola 

(tornateremben négy helyszínen – futás, elemi mozgások, járások,  

ugrások, egyensúlyozások, páros feladatok)



Tanévben megvalósuló feladatok, események

márc. 1. Ovis játszóház – Gondolkodj! - A-ból B-be (négy tanteremben 
logikai, gondolkodtató, játékos feladatok megoldása)

• szülőknek: külön program 

érzelmi intelligencia – pszichológus

anyanyelvi játékok – fejlesztő-tehetséggondozó pedagógus (1)

matematikai játékok – fejlesztő-tehetséggondozó pedagógus (2)

alapképességek, tanulási képességek fejlesztése (otthon is alkalmazható 
módszerek) – fejlesztő-tehetséggondozó pedagógus (3)



Tanévben megvalósuló feladatok, események

• márc. 8. Megbeszélés – szülői elégedettségi kérdőív tervezése

• márc. 9. Megbeszélés – szülői elégedettségi kérdőív összeállítása

• márc. 16. Ovis játszóház – Alkoss! Varázsceruza (2. emeleti folyosón és a zsibongóban 
kézműves programok; segítők a 4. évfolyam tanulói)

Szülők: résztvevők, segítők a programon

• ápr. 5. Nyílt Nap (1. óra – érdeklődők fogadása, elégedettségi kérdőívek kitöltése; 
2.,3.,4. óra – bemutatók; 5. óra – beszélgetés a tapasztalatokról szülőkkel)

• Visszaérkezett kérdőív /kiértékelés készült/

• ápr. 20-21. Beiratkozás – 4 első osztály indul! 

• máj. 4. Megbeszélés - tanszerlista összeállítása 

• máj. 29. Szülői értekezlet a leendő első osztályoknak 



Szülői elégedettségi kérdőív kiértékelése

31 visszaérkezett kérdőív felhasználásával



Szülői elégedettségi kérdőív

1. Honnan értesült az iskoláról, iskolanyitogató programjainkról?

• óvoda – 14 

• rokon, barát, ismerős – 9 

• Internet, weboldal – 8 

• szórólap – 7 

• szakszolgálat (nevelési tanácsadó, logopédia) – 0 

• egyéb: iskola



Szülői elégedettségi kérdőív

2. Mi győzte meg arról, hogy részt vegyen az iskolanyitogató 
programjainkon?

• Jókat hallottam az iskoláról – 17 

• A felkínált programok – 9 

• A weboldal nyújtotta információk – 5 

• A szórólap tartalma és minősége – 3

• Egyéb: megismerés, kíváncsiság, tapasztalat (többi gyerek idejár), 
iskolanyitogató program, tanítók megismerése



Szülői elégedettségi kérdőív

3. Mely programokon vett részt?

• 1. Szülői Beszélgető Kör (nov. 25.) – 10 

• 2. Légy önmagad! Színnel – lélekkel (jan. 30.) – 22

• 3. Mozdulj! – Ugróiskola (febr. 21.) – 20

• 4. Gondolkodj! – A-ból B-be (márc. 1.) – 20

• 5. Alkoss! Varázsceruza (márc. 16.) – 19 

• 6. Nyílt nap (ápr. 5.) – 29



Szülői elégedettségi kérdőív

4.1. Tetszett-e a programsorozat felépítése?

• Igen – 30; Nem – 0 

• Pozitív indoklás: változatos, sokoldalú (4), érdekes (3), lekötötték a gyerekeket (2), 
új infók a szülőknek (2), iskola, tanítók megismerése (2), tartalmas, színvonalas, jól 
szervezett, jól összeállított tematika, szülőktől külön zajló programok, 
gyerekközpontú, MOSOLY!!!

• Negatív indoklás: szülői tájékoztató korai, ősszel is legyen nyílt nap, így több idő 
lenne a megismerésre 

4.2. Elégedett-e a játszóház(ak) megszervezésével, lebonyolításával?

• Igen – 26; Nem – 0 

• Pozitív indoklás: érdekes (2), változatos (2), jól szervezett (2), mindent ki lehetett 
próbálni, igényes összehangolt munka, jól követhető program, gyerekek önállósága

• Negatív indoklás: káosz



Szülői elégedettségi kérdőív

4.3. Elegendőnek tartotta-e az iskolanyitogató program hat alkalmát?

• Igen – 30; Nem – 0 

• Pozitív indoklás: minden információs igényt kielégített (2), jó, hogy ilyen sok volt, 
szívesen jött a gyerek, beilleszthető volt a családi programba, mindegyik tanító 
nénit megismerhettük, máshol nincs ennyi és ilyen színvonalú

• Negatív indoklás: túl sok, a szülői tájékoztató túl korán volt

4.4. A játszóházak mellett fontosnak érzi-e, hogy bemutatóórákat is lásson?

• Igen – 30; Nem – 1 

• Pozitív indoklás: tanítás közben lehet látni a tanítókat (5), betekintés az iskola 
mindennapjaiba (3), pedagógiai módszerek, együttműködés, tapasztalatszerzés, 
magas színvonalú oktatást szerettem volna látni



Szülői elégedettségi kérdőív

5. Milyen szempontok befolyásolták döntését az iskolaválasztásban? Kérjük, 
számozással rangsorolja az alábbiakat!

• Szorongásmentes, szeretetteljes, biztonságos légkör – 40

• Nyitott életszemléletű, kreatív pedagógusok – 51 

• Magas színvonalú tehetséggondozás – 54 

• Egyénre szabott képességfejlesztés – 64

• Jó hangulatú, esztétikus környezet – 71

• Különböző profilú osztályok indítása – 77 

• Változatos délutáni programok – 91

• Egyéb: az összes I. , gondolkodásra tanító pedagógusok, képességeknek megfelelő 
oktatás, tesó idejár, közel van, három iskola közül a Bárczit választottuk



„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

(Teréz anya)

Köszönöm a figyelmet!


