Kedves Szülők!
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fűzfőgyártelepen található, nyugodt családi házas
övezetben. Az intézmény jól megközelíthető, mivel a helyi járat a főbejárattól 10 méterre áll meg, a helyközi járatok pedig a
kb. 250 méterrel messzebb található buszmegállóban. Az iskola kellemes zöldövezeti környezete ideális színteret biztosít a
gyerekek neveléséhez- oktatásához (vadonatúj műfüves focipályával és modern futópályával), amelyet több területen is
folytatunk.
Kínálatunkból:
-

sportiskolai oktatás; alsó tagozatban heti 2 óra úszással, felső tagozatban délutáni edzésekkel (választható sportágak:
úszás, vízilabda, kosárlabda, labdarúgás)
művészetoktatás; önként vállalható, délutáni, térítési díjas/tandíjas elfoglaltság (választható tevékenységek: rajzfestészet; magánének; hangszertanulás: zongora, trombita, furulya, fuvola, kürt, tuba, klarinét, szintetizátor)
két idegen nyelv oktatása: angol, ill. német (már alsó tagozatban is)
informatika oktatása (5-8. osztály)
szakemberek irányításával logopédiai, gyógypedagógiai, gyógytestnevelési órák az iskolában
középiskolai felvételi előkészítő foglalkozások matematikából, és magyarból
tehetséggondozó foglalkozások, illetve szakkörök báb, idegen nyelv, informatika, környezetvédelem,
természetismeret területeken stb.
erdei iskolai program az első osztályosoknak, osztály- és tanulmányi kirándulások az alsó és felső tagozatosoknak
sísuli a síelést kedvelőknek

Az iskola nyitvatartási rendje: 630- 1700 óra között.
Intézményünk osztályai:
„A” osztály sportiskolai tanterv szerint haladó (országos beiskolázási körzettel)
„B” osztály általános tanterv szerint haladó
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,
 2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig.
Sportiskolai képzésünkre jelentkezőknek április 05-én (csütörtök) 16,30-17,30 óra között képességfelmérést tartunk.
Lehetőség szerint tornafelszerelést hozzanak a gyerekek!
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 - a gyermek TAJ- kártyája,
 - a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa
Beiskolázási körzetünk a „B” osztály esetében :
 Balatonfűzfő
 Királyszentistván
 Litér
 Papkeszi
Országos beiskolázási körzettel rendelkezünk az „A” (sportiskolai) osztályok esetében
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