ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő , a
fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
1. Óvoda
20/ 2012. ( VIII.31) EMMI rendelet 20. § (1)37 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a
és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő
óvoda honlapján
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§(1)
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező
gyermeket, az alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszámig, mely 65 fő. A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető, és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.


Februárban plakát készíttetése a tervezett nyílt napokról, szülői tájékoztatóról, kihelyezés templomokba, bölcsödébe, orvosi rendelőbe, iskolába.



Hirdetések eljuttatása templomokba püspöki biztos segítségével. Vagy szülő hirdet.



Az óvoda nyílt napjainak elektronikus hirdetése: a honlapon, Egyházmegye honlapján,
Pécsi Mami oldalán, Facebookon, az iskola és az óvoda családjainak körlevélben, plakát
kiküldésével.



Márciusban szülői tájékoztató – melyen jelen vannak a leendő kiscsoportos óvodapedagógusok, az alsós igazgató helyettes és a püspöki biztos.



Márciusban és áprilisban délelőtti nyílt nap, közös játék az óvodában az érdeklődő családoknak. Gyermekek megajándékozása.


Honlap folyamatos aktualizálása, események, képgaléria.

2. Általános Iskola
Alsó tagozaton a beiskolázást segítő programokat szervezünk évi két alkalommal nyílt napot
tartunk a leendő elsős szülők számára, ahol lehetőség van a tanító nénik bemutatására. Az

első nyílt nap végén tájékoztató keretében ismerhetik meg a szülők iskolánk oktató- nevelő
munkáját. Novembertől februárig 7 alkalommal szervezünk „Iskolanyitogató” foglalkozásokat, melyeken a leendő elsősök vesznek részt, ismerkednek a tanítókkal, diákokkal, az
iskola légkörével.
Megvalósulás:


Szentmiséken hirdetik a papok, kollégák.



Plakátok templomokon, iskolán, óvodán.



Hirdetés

újságokban,

honlapon

(Egyházmegye,

saját

pl.

miertjosuliaszentmor.hu, facebook).


Szóróanyagok (nyomtatott).



Óvodákba járunk.

2016. november 15. Nyílt nap a leendő első osztályos szülők számára.
2016. november 18. Iskolanyitogató 1. Meseelőadás – kézműveskedés.
2016. november 25. Iskolanyitogató 2. Adventi gyertyagyújtás
2016. december 16. Iskolanyitogató 3. Betlehemezés.
2017. január 6. Iskolanyitogató 4. Barangolás a zene birodalmába.
2017. január 20. Iskolanyitogató 5. Barangolás a képzőművészet birodalmába.
2017. február 3. Iskolanyitogató 6. Meseelőadás – kézműveskedés.
2017. február 7. Nyílt nap a leendő első osztályos szülők számára.
2017. február 10. Iskolanyitogató 7. Meseelőadás – kézműveskedés.
Beiratkozás: 2017. április 20-21. 15.00-17.00
3. Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskolával első alkalommal tanulói jogviszonyt létesítők felvételi meghallgatáson vesznek
részt.
Zeneművészeti tagozat
A zenei tagozaton minden év áprilisában az előképzős tanulóknak megtartott hangszeres bemutatót követően alkalmassági vizsgával dől el a kiválasztott tanszakra való felvétel. Ennek
eredményéről a szülőket az intézmény írásban értesíti.
Hangszerválasztási lehetőségek iskolánkban:
Zongora, hegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita,
kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő hangszerek és magánének.

A zeneiskolai órák időtartama:
Főtárgy: a választott hangszer, heti 2x30 perc egyéni óra.
Kötelező tárgy: a szolfézs, mely heti 2x45 perces csoportos óra. Célja: a zenei írás -olvasás elsajátítása, a ritmus- és hallásfejlesztés, a hangszertanulás segítése.
Kötelezően és szabadon választható tárgyak:
- kamarazene (vonós, ütő, rézfúvós, fafúvós, gitár, egyéb állandó és alkalmi kamaracsoportok)
- kórus (Kicsinyek Kórusa, Kamarakórus, Vegyeskar, Leánykar)
Képzőművészeti tagozat
A képzőművészeti tagozaton általános képzés folyik, ahol a tanulók megismerkednek az iskolánkban oktatott műhelyek tevékenységeivel. Szakosodásra az általános iskola 5. évfolyamának végén van lehetőség. A kiválasztott műhelyre való jelentkezéseket a szaktanárok bírálják
el, melynek eredményéről az intézmény írásban értesíti a szülőket.
Képzőművészeti műhelyválasztási lehetőségek iskolánkban:
•

grafika és festészet,

•

környezet és kézműves kultúra,

•

szobrászat és kerámia

A képzőművészeti órák időtartama:
Kötelező tárgy: a vizuális alapozó gyakorlatok az előképzőben, valamint vizuális alkotógyakorlatok az alapfokú évfolyamokon, mely heti 2x45 perces csoportos óra.
Kötelezően választható tárgy: művészettörténet.
Cél: a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása,
változatos, kreatív feladatsorokon keresztül.
Műhelyfoglalkozások heti 1x90 perc csoportos óra.
4. Gimnázium
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási program
Megvalósulás:
 Baranyai középiskolás börze: Pécs
 Pécsi és vidéki általános iskolák
2016. október hónapban A gimnázium bemutatása a városi és vidéki iskolákban.

2016. október 20.


Meghatározzuk a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint a tanulmányi terület belső kódját és a Hivatal által meghatározott formában megküldjük a Felvételi Központnak.



A felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk a felvételi eljárásunk rendjét,
és a felvételi tájékoztatót közzétesszük a köznevelés információs rendszerében.

2016. október 31.
Tájékoztatjuk a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2016. december 9.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2016. december 14.
Jelentjük a Hivatalnak a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényünket.
2016. november 22.
Nyílt nap a gimnáziumban.
2017. január 21. 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsga.
2017. január 26. 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2017. február 9.
A Hivatal által meghatározott módon értesítjük az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2017. február 15.
Továbbítjuk a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
2017. február 28.
Szóbeli felvételi a 4 osztályos gimnáziumba 14.00
2017. március 10.
Nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2017. március 16-17.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.
2017. március 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a jelentkezettek listáját
ABC sorrendben.
2017. április 7.
Az ideiglenes felvételi rangsort megküldjük a Felvételi Központnak.
2017. április 19.
A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt (egyeztetett felvételi jegyzék).
2017. június 22.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Tanulmányi terület
Óvoda
Általános iskola (1-8. évfolyam)
Gimnázium (négy és nyolc évfolyamos gimnázium 9-12. osztály)
Alapfokú művészeti iskola

Csoportok
száma
3
20
8

Felvehető
fő
65
485
210

---
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