
GYAKORI KÉRDÉSEK 

 

1. Mikor lesz az elsősök számára az általános iskolai beiratkozás? 

A 2022/23-as tanév általános iskolai első osztályaiba 2022. április 21-22-én lesz a 
beiratkozás. 

2. Milyen dokumentumokra van szükség a beiratkozáshoz? 
 

1. Születési anyakönyvi kivonat 
2. A gyermek lakcímkártyája 
3. A gyermek TAJ kártyája 
4. Nyilatkozat arról, hogy életvitelszerűen hol lakik a gyermek    
5. Nyilatkozat arról, hogy a szülői jogokat ki/ kik gyakorolhatják   
6. Nyilatkozat a szabadon választott tantárgyakról: Hit- és erkölcstan vagy Etika   
7. Amennyiben van szakértői vélemény 

3. Milyen telefonos elérhetőségeken kaphatok tájékoztatást az elsős beiratkozással 
kapcsolatban? 

72/512-363 

4. Ki jelentkezhet a Jókaiba? 

A Jókai Mór Általános Iskola körzettel rendelkezik, tehát elsősorban a körzetes tanulók 
nyernek felvételt. (A körzethez tartozó utcák jegyzéke: http://jokai-pecs.hu/beiskolazas/)  

Természetesen körzeten kívüli tanulók felvételére is van lehetőség. Előny, ha a szülőjének, 
gondviselőjének a munkahelye az iskola körzetében található, vagy testvére már az iskolánk 
tanulója.  

5. Felvételt nyerhetnek-e vidéki lakosok gyermekei is?  

Igen, a szabadon maradt helyekre pécsi lakcímmel nem rendelkező gyermekek felvételére is 

van lehetőség. 

 
6. Van-e valamilyen felvételi elbeszélgetés, felvételi követelmény? 

Az iskolába való felvételt semmilyen felvételi követelményhez nem kötjük.  

 
7. Milyenek lesznek az elsős osztálylétszámok? 

20-23 fő körüli létszámmal tervezünk. (A minimum és a maximum létszámhatárt a törvény 

szabályozza: 14-27 fő.) 

 
8. Az elsős tanítók hány évig tanítják az osztályukat? 

Terveink szerint a tanítók negyedik évfolyamig tanítják a gyerekeket, de már első osztályban 

szakosok tanítják az angol nyelvet. 



 
9. Délután a napköziben együtt maradnak-e a gyerekek? 

Igen, egy osztály egy napközis csoportot alkot. 

 
10. Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel? 

Általános tájékoztatót tartunk a tanév során háromszor szülői értekezlet formájában. Minden 
pedagógusnak van heti 1 órában fogadó órája, melyre előzetesen telefonon lehet 
bejelentkezni. Előnyben részesítjük a személyes és telefonos megbeszéléseket, de működnek 
email-es levelezőcsoportok, facebook-os csoportok osztályonként a gyors 
információtovábbítás érdekében.  

11. Melyik évfolyamon kezdődik az idegen nyelv tanulása? 

A Jókaiban az angolt 1. osztálytól tanítjuk mindenkinek - heti 2 órában.  1. osztályban könyv 
nélkül, játékosan, sok mozgással, dallal, mondókával kedveltetjük meg a nyelvet. 

12. Van-e lehetőség második idegen nyelv tanulására? 

Igen, a 4.osztálytól van lehetőség a német vagy az olasz nyelv tanulására, külsős 
nyelvtanárral, díjazás fejében. 

13. Szükséges, hogy a gyermek tudjon olvasni? 

Természetesen nem, az iskolában megtanul olvasni. 

14. Milyen módszerrel tanulnak meg olvasni? 

Hagyományos, szótagoló módon tanulnak meg a gyerekek olvasni a magyar nyelv 
sajátosságainak megfelelően. 

15. Meddig tart a beszoktatási időszak? 

Szeptember első két hete elegendő ahhoz, hogy a gyerekek megszokják az új helyet, 
megismerjék az iskola épületét, helyiségeit. Szeptember közepétől otthonosan és 
magabiztosan mozognak elsőseink. 

16. Meddig tartanak a tanórák? 

A tanórák 45 percesek, de első osztályban megengedett a 30 perces órák tartása. A 
gyerekeknek egy nap 4 vagy 5 órája van. Így a háromnegyed 12- ig vagy 12.40-ig tart a 
tanórák sora. Szüneteink 15 percesek. Van lehetőség pihenésre az óraközi szünetekben. 

17. Az étkezések hogyan vannak elosztva a nap során? 

Az első szünetben reggeliznek a gyerekek. Az ebédre 11. 35-kor kerül sor. Az uzsonnát      
14.30-kor fogyasztják el. 

18. Hazaviszik-e a tanulók a könyveket, füzeteket, vagy bent maradnak az 
iskolában? 

Hazaviszik a felszerelést, örömmel mutatják meg otthon, hogy aznap mit tanultak. 

19. Adnak-e házi feladatot hétvégére? 

Házi feladatot nem, szorgalmi feladatokat igen. 



20. Hogyan adják a leckét a beteg gyerekeknek? 

Iskolánk a digitális oktatás időszakában kialakította az iskola Google Classroomját. Így a 
digitális osztályteremben is adható, továbbítható a lecke az éppen hiányzó, beteg gyerekek 
számára. 

21. Osztályzatot (érdemjegyet) kapnak-e a tanulók? 

Első osztályban (november közepén, majd félévkor és év végén), és a második osztály első 
félévében szöveges értékelés van. A második osztály második félévétől kapnak osztályzatot 
(érdemjegyet) a tanulók. 

Az értékelésben a legfontosabb eszköz a pozitív megerősítés mind a tanulásban, mind a 
helyes viselkedésformák elsajátításában. 

22. Milyen tehetséggondozó lehetőségeik vannak az elsősöknek? 

Minden tanító néninek van matematika tehetséggondozó órája. Azt jelenti, hogy az 
osztályában a matematikát szerető gyerekek játékos, logikai, furfangos, gondolkodtató 
feladatokkal erősítsék a matematikával a kapcsolatukat.  

23. A tanítás után milyen lehetőségek állnak a gyerekek rendelkezésére? 

A napköziben a tanulás mellett szabadidős foglalkozásokra (kézműves és mozgásos) van 
lehetőség. 

Az iskolai könyvtár is a gyerekek rendelkezésére áll.  

24. Lehet-e zenét tanulni a Jókaiban? 

Igen, a Liszt Ferenc Zeneiskola óráinak egy részét az iskolában tartja a délutáni órákban, így 
nem szükséges a gyerekeket zeneiskolába kísérni. Szolfézs órákra és hangszeres órákra is van 
lehetőség az intézményen belül. 

25. Milyen sportolási lehetőség van az iskolában? 

Úszás: 2. osztálytól szervezett csoportok mennek úszni a Kereskedelmi Iskola tanuszodájába, 
vagy a Hullámba. 

Lehetőség van bekapcsolódni a foci, kosárlabda, kajak edzésekbe.  

26. Milyen szakkörökre járhatnak a tanulók? 

Minden évfolyamon vannak elérhető szakkörök, az alsó tagozaton: matematika szakkör, 
meseszakkör, kiskórus, néptánc szakkör, iskolai sportszakkör, környezet szakkör.   

27. Reggel mikor lehet a gyerekeket behozni az iskolába? 

 A gyerekek felügyeletét 6.30-tól biztosítjuk. 

28. Hány órakor kezdődik a tanítás? 

Az első óra reggel 8 órakor kezdődik. A gyerekeknek ¾ 8-ra kell megérkezniük. 

29. Délután meddig maradhat a gyermek az iskolában? 

Délután 17 óráig van pedagógus ügyelet, 17-18 óráig porta szolgálat működik. 

 



30. Mikor lehet elvinni a gyerekeket az iskolából? 

Tanórák után (ha nem napközis), délután 15 óra előtt vagy 16 óra után, mert 14.45-15.45 
óráig tart a tanóra, amikor elkészítik a házi feladatokat. 

31. Biztosítja-e a konyha a különleges igényű (diétás, gluténmentes, tejmentes) 
ételeket az arra rászoruló gyerekek részére?  

Igen, erre van lehetőség, az érintettek igényeihez alkalmazkodva. 

32. Van-e az iskolának pszichológusa? 

Igen, a szülők és a gyerekek igénybe vehetik az iskolapszichológus segítségét (kedd, szerda, 
csütörtöki napokon van jelen az intézményben, előzetes időpontegyeztetés után lehet vele 
találkozni). 

33. Van-e hittan oktatás? 

Igen, a különböző felekezetek hitoktatói tartják a hittan órákat. 

34. Milyen az ünneplő ruházat? 

Az iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, hivatalos ünnepek) hagyományosan ünneplő 
ruhában jelennek meg a gyerekek: fehér blúz/ing, fekete szoknya/nadrág, jókais 
sál/nyakkendő. 

 

 

 

 

 

 


