
Tisztelt Szülők!

A Solvmár] HUnladi Málvás Német Nemzetkégi Allalános lskola és
A]alrlokú Mű!észeti ]skola szeretefiel vária a leendő első osztálvo§
tanulókat. akik a 20i.1/l5 ös tanévbeD kezdik jneg általános iskolai
tanulDánYaikat,

Azén, hogy könnyebb legven a váIasztás a kiilöntröző lehetóségek köZül.
szerehéDk több a]kllmat bizlositanj a peda8óausok, a gyerekek és a Szülók
e8yültes ta]á]kozására,

1, 2014, jrnuár 29-én (szerdán) r8 óíakor lájókoztató szülői értekezlet
l€sz az iskola ,,A" épületének tornaterméb.n. Tájékozíaljuk a szülöket
a \álasnhaló ianílá§i lloglanlokól Bernutatjuk isko]ánkat. a ]eendó elsőS

2. 2014. f.brüár 5,én Gzerdán) 8 óíátó] 11 órá;g nyílt nap lesz a leendő
€kó o§ztályos szülók részére az iskola,,A" épül€téb.n
(Templom íér 2ó.), ahol a ]eendó elsö osziályos tmitónők. illeNe
nyelvtanárok tanitását nózhetik inee,

j. 20l1. fébruár r9-én (szerdán) iz egész iskolíban n]ilt nap lesz: az a]só
tagozaton 8-1l óLáig, , a l'első ragozalon 8_i2 óráig _ bármil}en ónít
,neglekinthelnek n sziilók.

4, 20t4. március8_ánGzombaton) 9ómkor játékosfoglalkozás lesza
leendő elsósöloek ú.,A" épiilcrben. áhol á g}'erekek 4xl5 perces szines
foglalkozások keretében megismerkedhetnek a leeldő tanitókkal éS a
]tűvészctoktatássál,

Várbató beír,tás időpontja| :0l1, április el§ó btében lesz, amiról az iskola
honhpján tájékozódhanrak,

A béiíntá§ helye:Az iskola.,A" épiilele i, emelel könyvlál leméb€n,

Kérjük, á beiráfkozá§ra szívcskedjenck m{gükkál hozni:
. A gyermek szü]etési anyákönyvi kivonalát, ]akcnnkáÉyájá1, TAJ kíjlyáiá1
. A sziilő szcnrélyi isazolványát, lakcinkáíyáját
. A2 ó\tda] szakvé]elrin}t 8ycflnekükról. A cyernek coídvjseletijogálak hivatalos igazolásátlpl, elvált szülők)

Ha báIni]ycn kérdéSük lcnne, az j8az8atóhe]yetlesek a 0ó,2ó_560_8]3, Vdg} a
kiSiSkola06 2ó ]ó]] 9l2 leleionszámon készséggel ál]nakrendelkezésüke,



I§kolánk a 2014/l5-ös tanévben az alábbi programokat
hirdeti meeI

Alaptanterv szerint haladó osztálv. me]ynél
kölele7öen \ála5áhaló órák terhéí( két lehelö5ét kdl.j]

vá]aszhamaki
] óra inlormatikával és 1 órával megemelt n]atenratikával
haladó pro8ramot, amelyben a nyelvoktatás csak 4,
osáá]},tól heti 2 óIában kezdódik, vagy
olyan normál tanterv szerint haladó osáályt, amelyben heti
2 órában angol nye]vet tanulnak a 8yerekek. Az angol
nyelvoktaíás 5. osztálytóI heti 5 órában foiytatódik.

Német nemzetiségi osztály - nyelvoktató Droglam §zerint:
A glerekek heti 5 órában tanulják a nénret nye]vet, Minden nap van
1 nénet nyelv óLiiuk és hetente 1 népismeret tantárgy, német nyelven.

Német nemzeti§égi osztá|y - kétnyelyű oktatási Droeram
szerint:
A gyerekeknek minden nap van 1 nénet ól.ijuk és lreti l népismeret
órájuk, német nyelven, A heti köte]ező óraszánuk 50%_ában német
nyelven tanitunk. A heti 5 leslnevelés órából l óla nemzetiségi
táncoktatás,
Eá az oldatási plogranot csak alsó tagozaton tudjuk biztosítani, a
felsó tagozaton ezek az osztályok is nyelvoktató prcgran szelint
haladnaktovább,

Solvmar, 20l4, irnuar 13,

zolcsák lstván
igazgató


