
2022 04.06. 16.30 Szülői értekezlet az óvodában

Miért a Dobozi Általános Iskolába járjon a gyermeke?



Felújított épületben, korszerűen felszerelt tantermek.
Gyönyörű természeti környezet, a liget közelsége a 

szabadidős tevékenységekhez.



Képzett pedagógusaink: 

Életpályamodellben:
Ped. I. :5 fő
Ped. II. :12 fő
Mesterpedagógus: 3 fő
Szakvizsgázott pedagógus: 7 kolléga



Kislétszámú osztályok, családias hangulat



SNI, BTMN tanulók magasszínvonalú ellátása: 
Kovácsné Mórocz Anikó gyógypedagógus személye és 

a fejlesztőeszközeink garancia erre.



Hagyományos, színvonalas  programjaink:
gyereknap, sportnap



Kirándulások, kerékpártúrák, rendhagyó tanítási 
órák.



Néptáncoktatás alsó tagozaton





Úszásoktatás 3-6.osztályosoknak





Szivacskézilabda edzések, fesztiválok Turákné
Szente Adél testnevelő tanár vezetésével





Tehetséggondozó foglalkozások, tanulmányi 
versenyek



Szereplési lehetőség a tanulóinknak a színvonalas 
községi rendezvényeken, ünnepségeken



Énekkar, hangszeres oktatás Kiss Rózsa ének-zene 
szakos tanárral



Játszóházak, kézműves foglalkozások



Advent



Mikulás, közös karácsonyfa



Farsang





Pályázatok nyári táborokra: Csodaszarvas 4-5 tábori csoport, Erzsébet 
tábor Zánkán, helyben



Ökoiskola





Egyesületi bál



Jó partneri kapcsolat a település minden 
intézményével

•Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
•Baku Zoltánnal, aki Óvodai és Iskolai szociális segítőnk 
(Fegyelemmel kapcsolatos intézkedések)

•Mesekert Óvodával és Konyhával
•Önkormányzattal
•Szülői szervezettel
•Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárral



Köszönjük a figyelmet!

Nagy –nagy szeretettel várjuk leendő elsőseinket 
április 21-22-én a Doboz Általános Iskolában a 

beiratkozáson, nyílt órákon, évnyitón!


	2022 04.06. 16.30 Szülői értekezlet az óvodában
	Felújított épületben, korszerűen felszerelt tantermek.�Gyönyörű természeti környezet, a liget közelsége a szabadidős tevékenységekhez.
	Képzett pedagógusaink: 
	Kislétszámú osztályok, családias hangulat�
	SNI, BTMN tanulók magasszínvonalú ellátása: Kovácsné Mórocz Anikó gyógypedagógus személye és a fejlesztőeszközeink garancia erre.
	Hagyományos, színvonalas  programjaink:� gyereknap, sportnap
	Kirándulások, kerékpártúrák, rendhagyó tanítási órák.
	Néptáncoktatás alsó tagozaton
	9. dia
	Úszásoktatás 3-6.osztályosoknak
	11. dia
	Szivacskézilabda edzések, fesztiválok Turákné Szente Adél testnevelő tanár vezetésével
	13. dia
	Tehetséggondozó foglalkozások, tanulmányi versenyek
	Szereplési lehetőség a tanulóinknak a színvonalas községi rendezvényeken, ünnepségeken
	Énekkar, hangszeres oktatás Kiss Rózsa ének-zene szakos tanárral
	Játszóházak, kézműves foglalkozások
	Advent
	Mikulás, közös karácsonyfa
	Farsang
	21. dia
	Pályázatok nyári táborokra:  Csodaszarvas 4-5 tábori csoport, Erzsébet tábor Zánkán, helyben
	Ökoiskola
	24. dia
	Egyesületi bál
	Jó partneri kapcsolat a település minden intézményével
	Köszönjük a figyelmet!��Nagy –nagy szeretettel várjuk leendő elsőseinket április 21-22-én a Doboz Általános Iskolában a beiratkozáson, nyílt órákon, évnyitón!

