
 

ISKOLACSALOGATÓ  

Iskolánk és a leendő tanító nénik bemutatása 

Iskolánk 2012. szeptemberétől katolikus iskola, fenntartónk a Váci Egyházmegye. Felvételi körzetünk 

Vecsés közigazgatási területe, de a környező településekről is érkeznek szép számban hozzánk. 

Iskolánkban kitüntetett feladatnak tekintjük az Organikus pedagógia elemeit, harmonikus családi minták 

közvetítését. Fontos számunkra a családi közösségek megbecsülése, a későbbi felelős párkapcsolatok 

kialakításához elengedhetetlen érzelmi intelligencia fejlesztése, az önismeret és társas ismeret, az önbizalom 

erősítése, így beemeltük oktatásunkba a hittan óra keretében a családi életre nevelés tantárgyat (CSÉN). 

Katolikus iskolaként fontos számunkra a keresztény értékek, a stabil erkölcsi alapok átadása 

gyermekeinknek. Nagy hangsúlyt fektetünk a hitoktatásra, melyet képzett hitoktatók tartanak. A római 

katolikus hittan mellett lehetőséget biztosítunk református és evangélikus diákjaink lelki nevelésére is. A 

keresztény értékrend erősítését több iskolai programunk is támogatja: hétfőnként áhítat, a többi napon reggeli 

ima, kéthetente diákmise, lelki napok, családi napok keretében.  

Elsődleges szempont, hogy szép és korszerű közegben töltsük itt a hétköznapokat. Iskolánk épülete 

folyamatosan szépül, eszközállományunk korszerű és nagy gondot fordítunk az állandó fejlesztésekre is. Az 

utóbbi néhány évben is látványos fejlődésen esett át épületünk, kívül belül megújult. Biztonságunk  

érdekében portaszolgálatunk 7:00-tól 17:00-ig üzemel, épületen belül és kívül kamerarendszert építettünk ki. 

A délutáni tanítási órák, foglalkozások zavartalansága, védelme érdekében a gyermekekért érkezők 

kaputelefonon hívhatják ki a tanulókat a tantermekből. Épületünk korszerű szigetelést kapott, udvarunk új 

burkolatot, melyre közös összefogással – a gyerekeknek meglepetésként – iskolánk dolgozói ugróiskola-

láncot festettek. Ősszel és tavasszal KRESZ-parkot működtetünk a biztonságos közlekedés oktatása 

érdekében, ahol olykor a rendőrség is segítségünkre van. Megújult informatika-termünk, sőt a másik 

épületszárny pincéjét renováltuk, így egy szép kabinetszoba és egy tükrös tornaszoba is kialakításra került. 

Szűkös könyvtárunkat is új helyre költöztettük, komfortosabbá téve az olvasás élményét, melyre a könyvtár 

külső falára festett kép is csábít, s újabban online színházlátogatások helyszínéül i s szolgál. 

Minden termünkben projektor áll rendelkezésre. A digitális oktatás bevezetésekor a környező intézmények 

között elsőként reagáltunk a kihívásra, és a Microsoft rendszerén belül a Teams platformon folytattuk a 

tanítást. Szükség esetén a diákjainknak tabletet is biztosítottunk, kollégáink a laptopon kívül írásdigitalizáló 

eszköz használatával segítik az esetleges otthoni online tanulást. Képzésekkel készítettük fel a helyes és etikus 

használatra a kollégáinkat, a diákokat, és szülőket egyaránt. Minden tanulónknak iskolai e-mail címe van, 

amíg tanulói jogviszonyban áll nálunk. Az épület egész területén széles sávú biztonságos internetelérést 

biztosítunk. A rendszer zavartalan működését főállásban nálunk dolgozó rendszergazda kollégánk támogatja. 

Mivel a digitális világ nem kopogtatott előre, hanem szinte ránk rúgta az ajtót, házirendünket digitális 

házirenddel is kiegészítettük. 

Az idei tanévtől a korábbi elektronikus F2 rendszerről a KRÉTA digitális naplójára álltunk át. 

 

Iskolaszerkezetünk: 

➢ 8 évfolyamos általános iskola német és angol nyelvoktatással 

➢ 4 évfolyamos gimnázium, évfolyamonként egy emelt szintű nyelvi képzést biztosító és egy általános 

tantervű osztállyal. 



Elmondhatjuk, hogy intézményünk az általános iskolától az érettségiig kínál komplex nevelési-oktatási 

folyamatot, így ajándékként éljük meg látva egy-egy tanulónk fejlődését a felnőttkor küszöbéig. 

Iskolánkat családias hangulat, szeretetteljes légkör jellemzi, ahol lehetőséget biztosítunk az egyéni 

fejlődésre, a tehetséggondozásra is. Ezt az idei évben újra elindított szakkörök is támogatják. Néhány szakkör, 

kedvcsinálónak: társasjáték, kézműves, mese, természettudományos, mazsorett, felfedező, színjátszó, rajz, 

matematika, énekkar 

Tiszteljük és ápoljuk mind Vecsés, mind iskolánk hagyományait, aktívan részt veszünk a közéletben is. 

Ugyan már nem vagyunk nemzetiségi iskola, mégis az Önkormányzattal a továbbiakban is él az a 

megállapodás, mely saját igényeinkkel is összhangban van, a nemzetiségi érzés, tudat további ápolása. Minden 

évben részt veszünk a Káposztafeszten is. Alsó tagozaton heti egy testnevelés órát szánunk nemzetiségi táncra, 

mely osztályonként változó, sváb és magyar táncok formájában valósul meg. Egy innovatív programba 

kapcsolódtunk be, melynek keretében a Szentendrei Skanzen munkatársai hagyományőrző 

Gazdakalendárium foglalkozásokat tartanak iskolánkban.  

Más területen is bekapcsolódunk Vecsés vérkeringésébe, hiszen a március 15-ei városi ünnepség műsorát (23.) 

és helyszínét mi adjuk minden évben. Ezt megelőzendő a kis ovisok is minden évben ellátogatnak hozzánk, 

és nemzetiszínű zászlókat, virágokat helyeznek el a Petőfi szobor körül. Ebből az alkalomból jövő héten újra 

várjuk őket. 

Érzékenyek vagyunk a minket körülvevő világra, büszkék vagyunk diákjainkra, szüleikre, akik nagyon 

segítőkészek és bőkezűek minden adománygyűjtésnél (cipősdoboz-akció, „Sulizsák”, Gyömrői Árvácskák).  

 Iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola címet. Minden évben számos környezetvédelmi jellegű rendezvényt tartunk 

és ügyelünk a gyerekek környezettudatos nevelésére is. A papírgyűjtés és a „Sulizsák” mellett az autómentes 

nap alkalmából szervezett biciklitúrák, évente egy Öko-témanap, különféle jeles eseményekről – pl. az 

Állatok világnapjáról, a Madarak és fák napjáról – való megemlékezések is színesítik mindennapjainkat. 

Törekszünk arra, hogy a természet közelségét hangsúlyozzuk, ezért fákat telepítettünk, virágokat ültettünk, 

sőt iskolakertet is működtetünk, melynek terméseit, gyümölcseit az ott munkálkodó tanulóink fogyasztják 

el. Ügyelünk a fenntartható fejlődésre, környezetünk védelmére, melyeket megőrzendő értékként 

közvetítünk. Kedves új színfolt az iskolánk udvarán egy elöregedett beteg fa kivágott rönkjére megálmodott, 

és az 5.b által megvalósított Tündérkert. 

Az alsós diákéletet az adventi ünnepkörben koszorúkészítéssel, versennyel egybekötött kiállítással, Mikulás-

ünnepéllyel és Mikulás-kupával, karácsonyi ünnepséggel, farsangi mulatsággal, hagyományos Petőfi-napi 

rendezvényeinkkel, továbbá színházlátogatásokkal és kirándulásokkal is gazdagítjuk.  

Felsős és gimnazista rendezvényeink megszervezésében a Diákönkormányzat nyújt segítséget. Ilyenek a 

Gólyaavató, a Szalagavató bál, a Petőfi-nap, a Sportnap, és az ÖKO-nap. 

Iskolánk honlapján keresztül adunk tájékoztatást intézményünk életéről, a nálunk folyó munkáról. 

Intézményünknek több facebook felülete van, tanulóink pedig diákszemmel nyújtanak betekintést a napi 

történésekbe egy, a 11. évfolyamosok által kezelt facebook-oldalon.  

A Stúdium Alapítván állandó támogatást nyújt a gyermekek iskolai és iskolán kívüli programjaihoz 

(kirándulások, erdei iskolák, táborok, színház- és múzeumlátogatások, témanapok, gólyatábor, szalagavató, 

stb.) Alapító okiratának megfelelően küldetése a diákok, diákcsoportok testi, szellemi, kulturális 

fejlődését szolgálj. Mivel az utóbbi két évben az évközi támogatott programok nagy része elmaradt, így az 

iskolán belül próbáltuk komfortosabbá tenni a mindennapokat (közösségi tér sütöde, 4K Smart nagyképernyős 

TV- online színházlátogatások érdekében, Teqball asztal). 



Iskolánk NEM SNI befogadó intézmény, a fejlesztő foglalkozásokat korlátozott számban, és nem mindig a 

szakvélemény által előírt mennyiségben, de a kereteinkhez mérten törekszünk ezeket biztosítani. Logopédiai 

fejlesztő foglalkozásunk évek óta eredményesen működik, mely Kérészné Perényi Krisztina érdeme. 

Az iskolapszichológusi ellátás már több éve rendelkezésre áll intézményünkben, hatékony segítséget nyújtva 

diákjainknak, szüleiknek és pedagógusainknak egyaránt. Topál Csenge fiatalos, lendületes hozzáállása a 

digitális időszak bevezetésekor még inkább igazolta ennek a munkának a szükségességét. A március 17-ei 

Iskolakóstolón itt az ebédlőben nyílik alkalom a vele való beszélgetésre. 

Iskolánkban az iskolaorvos heti 2 alkalommal, a védőnő heti 3x van jelen az itteni rendelőben. 

Intézményünk helyet biztosít a Vecsési Zeneiskolának, valamint sportegyesületeknek is.  

Alsó tagozatunk számtalan lehetőséget nyújt kisdiákjainknak. Köszönhető ez annak a lelkes, munkájuk iránt 

elkötelezettséget érző tanítóknak, akik ezt a munkaközösséget alkotják. Jellemző rájuk az együttműködés, 

egymás segítése, támogatása annak érdekében, hogy tanulóink az itt töltött időt bátorító, sikerélményeket 

nyújtó közegben tölthessék. Kiemelt figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra egyaránt. 

Diákjaink egyéni, csoportos és osztályszintű versenyeken, pályázatokon vesznek részt, sok szép eredményt, 

dicsőséget szerezve iskolánknak, felkészítő tanárainknak. Tanítóink az Organikus pedagógiát szem előtt 

tartva végzik munkájukat, törekedve arra, hogy diákjainknak élményt nyújtsanak, melyek tapasztalatokká 

válnak, ezáltal tudnak a gyerekek azonosulni a közvetített értékrenddel, értékekkel. (ÉTA) Ez a szemlélet az 

érzelmi intelligencia fejlődésének alapjait teremti meg. Szorosan együttműködünk a szülőkkel és a Szülői 

Szervezet képviselőivel, hiszen diákjaink fejlődésének kulcsa a közös összefogás, a szövetség. 

Iskolánk, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2020. tanév eleje óta egy 

innovatív programmal készült, melynek célja az volt, hogy iskolánk kapuját szélesre tárva minél többen 

nyerjenek betekintést életünkbe. Az eddig eltelt időben aktívabb kapcsolatot építettünk ki az óvodákkal, 

igyekeztünk megszólítani gyermeket, szülőt egyaránt, erre hivatott az úgynevezett egész tanévet felölelő 

„Iskolacsalogató” is. 

Az Iskolacsalogató programjainkat egy kicsit újraterveztük, kibővítettük, hiszen a járványhelyzet miatt az 

eddig tervezett programokból csupán a KRESZ-parkban tudtuk vendégül látni az ovisokat. Bízunk benne, 

hogy a tavaszi találkozások során sok örömös tevékenységet tudunk nyújtani, és minden alkalommal 

élményekben gazdagon mennek haza a gyermekek:  

A Nyílt nap óta két rendezvényünk is volt:     

- „Hívogat a templom”: A Jézus Szíve templomba hívjtuk a kicsiket, ahol tanítók és hitoktató 

segítségével zenés, játékos ismerkedés volt. 

- „Iskolakóstoló I.”: a húsvéti ünnepkör témában játékos és logikai feladatokkal, valamint a témához 

kapcsolódó manuális tevékenységgel vártuk a leendő iskolásokat. 

A továbbiakban: 

- „Tere-fere”: azaz kötetlen beszélgetés lesz az iskola hátsó udvari közösségi terén, ahol a vendégeinket 

tanítók, diákok és már ide járó tanulók szülei várják. Közben Noémi nénivel a kicsik virágot 

ültethetnek egy erre kijelölt helyen.  

- „Iskolakóstoló II.”: a „sport” öröméről szól, a tornateremben felépített akadálypálya leküzdése 

mindig különös élményt nyújt a gyerekeknek. 

- Nemzetiségi játék és táncház”: a nemzetiségi projekthéten nem ide, hanem a Tájházba várjuk az 

érdeklődőket egy kis táncházra – játékos körjátékok formájában.  

 



-  

Minden alkalomra meglepetéssel is készülünk. A programokon való részvétel ingyenes, és semmiféle 

kötelezettséggel nem jár, pusztán azt a reményünket szeretnénk erősíteni, hogy a mi iskolánkat választják 

majd gyermeküknek 

Az általános iskolában a 2022-23-as tanévben is 2 osztály indítására van lehetőségünk.  

➢ A felvehető maximális gyermeklétszám osztályonként 27 fő. 

A felvételi eljárásban – túljelentkezés esetén – előnyt jelent, ha a gyermek: 

o jelenlegi, vagy egykori diákunk hozzátartozója 

o iskolánkban dolgozó személy hozzátartozója 

o vecsési lakcímmel rendelkező 

o plébánosi ajánlással rendelkező  

➢ Mindkét osztályunkban délelőtt lesznek a tanítási órák, délután pedig napközis foglakozáson vehetnek 

részt diákjaink.  Két éve beiktattuk az ún. ebédsávot – ez ugyan egy órával csúsztatja a napi órarendet 

- de így alsósainknak biztosítani tudjuk az egészséges, kulturált és nyugodt étkezés feltételeit, utána 

pedig egy pici szusszanásnyi időt.   

➢ Idegen nyelvet illetően mindkét osztály esetén választhatnak a német nyelv és az angol nyelv közül, 

ezeket csoportbontásban valósítjuk meg.  

Az elmúlt két tanévben megvalósított szemléletváltást a továbbiakban is folytatni kívánjuk, mely 

gondolkodásmódot az új NAT is támogatja: 

Tanítás - egy kicsit másképp, 

mert nekünk maga a GYERMEK fontos!  



Egyetértéséről, támogatásáról biztosított minket ebben a szemléletváltásban Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD, 

Apáczai Csere János díjjal kitüntetett főiskolai docens, neveléskutató. Ő az a hiteles szakember, aki az 

óvodából iskolába érkező gyermekek életkori sajátosságairól, életszükségleteiről, az iskolába érkezés 

pillanatairól, nehézségeiről, örömeiről is könyveket ír, publikál, előadásokat tart. (www.pecsirita.hu) 

Az alábbi gondolatokkal, szakmai észrevételekkel indokoljuk a már három éve alkalmazott újító 

szándékunkat:  

- A szülők részéről azt tapasztaljuk, hogy versengenek egymással a tekintetben, hogy kinek a gyermeke 

jár „szuperebb” iskolába, ahol mielőbb, lehetőleg már első évtől az alapképzésen kívül mindenféle 

„extrát” is nyújt az iskola, az iskola pedig próbál a szülői igényeknek megfelelni. 

- Nem kérdőjelezzük meg a szülői jószándékot, ám azt tisztán látjuk, hogy ennek a nagy igyekezetnek, 

plusz terhelési dömpingnek áldozatává válik a kisgyermek: 

o az óraszámok megszaporodnak, 

o hamar elfáradnak – két-három hónap elteltével olyan fáradtak, hogy az olvasás, írás, 

számolás is nehézségekbe ütközik, esetleg romlik teljesítményük, 

o teljesítménykényszerrel, esetleg szorongással küzdenek, 

o potenciálisan nő az esetleges kudarcélmények mennyisége, 

o kevesebb idő jut játékra – gyermeknek maradni, 

o idő előtt csalódnak, belefásulnak a korábban annyira várt iskolás létbe.  

- A gyermek korábbi fő tevékenysége a játékról (óvoda) a „munkára”, tanulásra vált. Ez önmagában 

is gyökeres változás, nem szabad további terheket, elvárásokat támasztani feléjük. A sok irányított, 

szabályozott különóra értékes, önfeledt gyermeki élményektől fosztja meg a kicsiket.    

Szemléletmód-váltásunk vonatkozik tehát az idegen nyelv tanítására is: 

Nyelvtanítás - egy kicsit másképp -, 

… mert nekünk maga a GYERMEK fontos! 

Első osztályban a legfontosabb az iskolába való beszokás, az olvasás-írás-matematika alapjainak elsajátítása. 

Emellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt helyezünk, s ebbe az idegennyelvi készségek is beletartoznak. 

Nyelvtanáraink sok év tapasztalata alapján szeretnék Önöket biztosítani, hogy a gyerekek a későbbi 

nyelvtudásuk szempontjából egyáltalán nem lesznek hátrányban amiatt, hogy nem tanulnak első osztálytól 

intenzíven nyelvet. Nálunk az első osztályban heti 1, másodikban heti 2, és harmadiktól heti 2 órában tanulják 

a gyerekek az angol vagy a német nyelvet, évfolyamonként 3 csoportban. Ez azt jelenti, hogy mivel az utóbbi 

években mindig angolból volt több jelentkező, mind a két első osztályban lesz egy kb. 15-18 fős angolcsoport, 

és a két osztály tanulóiból közösen alakítunk ki egy német csoportot, szintén kb. 15-18 fős létszámmal. A 

viszonylag kis létszám biztosítja, hogy minden gyerekre jut személyes figyelem és mindenki kap lehetőséget 

a megszólalásra.  

Elsőben az angol- és németórákon nyelvhez szoktató, alapozó foglalkozás zajlik. Egy jó hangulatú, 

stresszmentes környezetet biztosítunk az adott idegen nyelvvel való játékos ismerkedéshez az alap 

hangzókészlet és egy kb 100 szavas alapszókincs megismertetésével, a későbbi aktív tanulás megalapozásával. 

Nincs házi feladat, legfeljebb rajzolás-színezés, az órai gyakorlás során megtanuljuk a megtanulandó szavakat 

és kifejezéseket, sok játékot és dalt tanítunk, és a fő célunk az, hogy a gyerekek megszeressék és megszokják 

a nyelvet és az idegen nyelven történő megnyilvánulást. Természetesen írás-olvasásról elsőben még szó sincs, 

minden tanult szót rajzzal rögzítünk, és a betűk világába második osztályban lassan, fokozatosan vezetjük 

csak be a gyerekeket.  

 



Nyelvi képzésünket első osztálytól felmenő rendszerben az alábbiak szerint kívánjuk biztosítani: 

o 1. évfolyam: heti 1 óra 

o 2. évfolyam: heti 2 óra 

o 3. évfolyam: heti 2 óra 

▪ sok játékkal, énekkel, dramatizálással, digitális tananyaggal 

▪ a tanár részéről a lehető legtöbb idegen nyelven elhangzó szavakkal, mondatokkal, 

bátorító hozzáállással 

o 4. évfolyamon az új NAT szerinti órakeretben 

 

Új célt fogalmaztunk meg: 

Újra a gyermeket, mint egyént, kis személyt helyezzük a középpontba! 

Ami bizonyára a leginkább érdekli Önöket: A tervezett osztályfőnökök, és bemutatásuk: 

Kállainé Szögi Klára 

2007. augusztusa óta dolgozik az iskolában. 4 évig tevékenykedett napköziben, ahol remekül érezte magát. 

Ezt elősegítette a kollégák, a gyerekek és a szülők szeretetteljes fogadtatása. Azóta már a harmadik 

nagylétszámú osztályt adja tovább felső tagozatba osztályfőnökként, ahol igyekszik megkönnyíteni az 

átmenetet a két tagozat között. A javarészt négyéves együttlét az osztályaival sok-sok örömet szerez számára. 

Az oktatás-nevelés feladatain túl, mindenféle pályázatokon vesznek részt, erdei iskolába mennek, 

színházlátogatások állandó résztvevői. Együtt minden jóra kaphatóak. Osztályfőnöki teendőin túl, 2012 óta az 

alsós munkaközösség vezetője is. Ezenkívül 2007 óta az alsós énekkart is vezeti. Iskolai fellépéseikkel (néha 

vendégszereplésekkel is) örömet szereznek iskolatársainknak, közönségünknek. Úgy gondolom mindenben 

számíthatnak rá a gyerekek, a szülők és a kollégák is. 

 

Varga Beatrix 

Ez az első tanéve ebben az iskolában. Ezt megelőzően egy XVIII. kerületi integráló általános iskolában 

dolgozott, többek között SNI-s gyerekekkel. Nyaranta a Bókay-kertben (18. ker.) tart kerámia tábort, innen az 

iskolából is több gyermek járt már hozzá. Bea néni szeptemberben vetette bele magát nálunk a munkába, majd 

két hét elteltével egy váratlan helyzet miatt egyik napról a másikra vállalt fel egy nagy feladatot, melyben 

kiválóan helyt is állt. Lojalitásáról, szakmaiságáról és empátiájáról mindannyiunkat meggyőzött, kivívva 

magának azt a lehetőséget, hogy az egyik leendő első osztály tanítója legyen. Sokoldalúsága abban is 

megnyilvánul, hogy alsós diákoknak fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást, valamint tehetséggondozó 

kézműves szakkört is tart. Bea néni már ennyi idő alatt is nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. 

A beiratkozással kapcsolatos információk: 

AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS MÓDJA: 

• Szándéknyilatkozat – online regisztrációs adatlap kitöltése (nem feltétele a beiratkozásnak): 

2022. március 18. péntek 00:00 órától 2022. április 22. péntek 18:00 óráig 

A regisztrációs link https://forms.gle/qsDgAt4TgG7UWD5e7 ebben az idősávban elérhető! 

• Jelentkezési lap leadása és beiratkozás az iskolában:  

• 2022. ÁPRILIS 21-22., 8:00 óra és 18:00 óra között 

https://forms.gle/qsDgAt4TgG7UWD5e7


A Jelentkezési lap a www.petofivecses.hu honlapon letölthető, vagy a portán kérhető! 

• Az adatok alapján a felvételről szóló döntésről írásban értesítést kapnak a Szülők: 

2022. ÁPRILIS 30. NAPJÁIG 

• A felvételt nyert gyermekek iratait egy később meghatározott időpontban kell behozni az 

iskolába. 

Beíratási szándékuk jelzésével segítik adminisztrációs munkánkat, ha tehetik, kérjük, legkésőbb 2022. 

április 22. péntek 18:00 óráig töltsék ki a regisztrációs felületünket! Köszönjük! 

Az alábbi okmányokat eredetiben be kell mutatni és fénymásolatban is le kell adni: 

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi 

igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá 

• TAJ- kártya,  

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya), 

• a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

• a gyermek keresztlevelét (ha van), 

• plébánosi ajánlást (ha van), 

• ha van szakértői vélemény a gyermekről, azt is kérjük bemutatni. 

A beiratkozás eljárási rendjéről a honlapunkon, és hivatalos fórumokon is tájékoztatást kapnak! Kérjük, 

kísérjék figyelemmel a közleményeket! 

Addig is egy kis útravaló szeptember 1-jéig: 

- Bátorítóan beszélgessenek otthon az iskoláról – ne riogassák a gyerekeket! 

- Szép, kerek mondatokban, tiszta, érthető beszéddel beszélgessenek gyermekeikkel! 

- Sokat játsszanak együtt, különösen a Lego, a gyöngyfüzés, a gyurmázás, a cipőfűzőkötés ajánlott a 

kéz apró izmainak fejlesztésére! 

- Tv helyett az esti meseolvasást válasszák! 

- Ne tanítsák meg előre olvasni, írni a gyermeküket, ez a mi feladatunk! 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket további programjainkon, és reméljük, hogy gyermeküket 

hamarosan diákjaink között üdvözölhetjük! 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén bátran kérdezzenek, állunk rendelkezésükre! 

Osikoviczné Csendesi Mária igazgató 

e-mail: osikoviczne.csendesi.maria@vecsesps.hu 

Fekete-Part Gabriella alsós igazgatóhelyettes 

e-mail: fekete-part.gabriella@vecsesps.hu 

Tel.:06/30-203-80-85 

 

http://www.petofivecses.hu/

