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Beiskolázási tájékoztató



Iskolánk hitvallása

„Iskolánk legyen mindenkor olyan oktatási 

intézmény, melyben gyermek, szülő, pedagógus 

egyetértésben, egymás jogos igényeit figyelembe véve, 

nyugodt légkörben dolgozhat.”

Pedagógiai program, 2021. 17. fejezet



Iskolánk jelenlegi személyi feltételei

•580 fő tanuló
•25 osztály
•Több, mint 200 csoport

•52 fő pedagógus

•Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók
•Tehetséges: ~ 33%
•Nehézséggel küzdő: ~ 10%



Tárgyi eszközök
• 26 tanterem – szinte mindegyikben elérhető 

okoseszköz (interaktív tábla, panel, laptop, Smart TV, 
tablet)

• 2 informatika terem jelenleg

• 1 tornaszoba jelenleg

• Bútorok, padozatok folyamatos cseréje



2018/2019 - Új játszótér!



2019/2020 – Teljes energetikai rekonstrukció!



2021/2022 – Elkészült C+ típusú tornacsarnok



2021/2022 – Új informatika terem, 
mosdófelújítás!



Tanulóink létszáma

502 521
545 579 602 616 602 598 572 581 585 580

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tanulóink létszámának alakulása

Az elmúlt 10 évben a gyermeklétszám 

növekedő tendenciát mutat
a negatív demográfiai mutatók ellenére is!



Alsó tagozat 
tanulmányi 
átlaga: 4,66

Felső 
tagozat 

tanulmányi 
átlaga: 4,37

Tanulmányi 
versenyeken 
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részvétel
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Eredményeink az elmúlt tanévekből



Tanítók / 
szaktanárok 

szakmai 
felkészültsége

Alsó és felső 
tagozaton 

kiscsoportos 
felzárkóztató, 
felkészítő órák

Fejlesztő és 
gyógypedagógu

s segítsége

Szociális segítő 
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ifjúságsegítő 
intézkedések
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Eredményes továbbtanulási és felzárkóztató 
program



Intézményünk kiemelt képzési formái

Magyar-Angol
két tanítási nyelvű 

képzés

Emelt szintű idegen 
nyelvi képzés

Matematika / 
informatika 
orientáció

(alsó tag.)

Differenciált 
matematika oktatás

(felső tag.)



A két tanítási nyelvű képzés
(„a” osztály)

• 11 éve sikerrel működő képzési struktúra

• 5 tárgyból célnyelven folyik az oktatás:
• Alsó tagozaton heti 10 órában

(angol, rajz, technika, testnevelés, id. nyelvi komm.)

• 5-6.évfolyamon heti 9 órában
(angol, történelem, rajz, célnyelvi civilizáció, id. nyelvi komm.)

• 7-8. évfolyamon heti 10 órában
(angol, történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció, id. nyelvi komm.)

• Külső, objektív mérések jellemzik (nyelvvizsgák)
• 3. évf. Starters, 4. évf. Movers (átlagteljesítmény: 98%)

• 6. évf. célnyelvi mérés (átlagteljesítmény: 92%)

• 8. évf. középfokú nyelvvizsga és célnyelvi mérés (tavalyi 
évben 9 tanuló; mérés átlagteljesítménye: 94%)



Az emelt szintű id.nyelvi képzés
(„b” és „c” osztályban választható)

•30 éve sikerrel működő képzési struktúra

•Választható nyelvek: angol, német

•1-3. évfolyamon 2 óra id.nyelv

•4-8. évfolyamon 5 óra id.nyelv



Matematika / informatika orientáció
(alsó tagozat)

•Alsó tagozat – 1-4. évfolyamig

•Heti plusz 1 óra – szakkör

• Infokommunikációs eszközzel segített
nevelés-oktatás



Differenciált matematika oktatás
(felső tagozat)

•4. évfolyam végén szintfelmérés

•Nívócsoportos oktatási forma

•Pozitív mutatók versenyeredmények, 
felzárkóztatás terén



Szabadidős tevékenységek

Szakköreink

Alsós dalkör

Anyanyelvi

Énekkar

Furulya

Grafika

Kézműves

Média

Táblajátékok

Tűzzománc

ÖKO kézműves

http://idezet.info/szerzo/carl-william-buehner


Sporttevékenység

 Atlétika, kölyökatlétika 

 Jazzbalett

 Karate

 Korcsolya   

 Labdarúgás 

 Mazsorett

 Modern tánc

 Síoktatás

 Tájfutás

Szabadidős tevékenységek

http://idezet.info/szerzo/carl-william-buehner


További programjaink
• ÖKO-napok

• Osztálykirándulások

• Táborok:
• Vándor

• Foci

• Színjátszó

• Angol nyelvi

• Dózsa-napok

• Iskolai szervezésű
színház, mozi-, könyvtár-,
bábszínház látogatás

• Karneválok, Dózsa-napok,
klubdélutánok

• Külföldi tanulmányi táborok

• …



Beiskolázási naptár

•2022. február 19. szombat 10.00 – 12.00 
„Sulileső” ovis délelőtt
• Ismerkedés az iskola pedagógusaival, a leendő 

tanítókkal
• Ismerkedés a KTNY képzéssel – bemutató műsor
• Kézműves, ügyességi, szabadidős foglalkozások
• Ismerkedés a szakkörökkel
• A leendő első évfolyamos tanítók bemutatása

•2022. február 23. szerda 8.00 – 11.35
Nyílt tanítási órák a szülők számára a leendő 
első évfolyamos tanítóknál
• A „dózsás” munkamorál megismerése
• Bemutató tanórák KTNY és általános képzésben



Beiskolázási naptár

•2022. március 7. (hétfő)
Szándéknyilatkozat leadása az intézményben

•2022. március 16 – 18. (szerda – péntek)
Személyre szabott beiskolázási tájékoztató a 
KTNY képzésre jelentkezőknek
• Gyermek és tanító ismerkedése
• Gyermek képességeinek feltérképezése
• Javaslat az intézmény részéről

•2022. április 21 – 22. (csütörtök – péntek)
Beiratkozás a leendő első osztályokba



Beiskolázási naptár

•2022. június 1. szerda
Intézményvezetői döntés a beiratkozott tanulók 
osztályba sorolásáról

•2022. június 8. szerda 17.00
Szülői értekezlet a leendő elsős szülők számára
• 2021/2022-es tanév előkészítése
• Ismerkedés a tanítókkal, a szokásokkal
• Tájékoztató a szükséges taneszközökről

•2022. szeptember 1. csütörtök 7.45

Tanévnyitó – első nap a Dózsában!



Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 6.
Tel: 92/510 – 285
E-mail: dozsa@dozsa-zegerszeg.edu.hu
Web: www.dozsazalaegerszeg.hu, www.facebook.com/dozsazeg

ELÉRHETŐSÉGEINK

Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

„… ahol a legnagyobb érték a gyermek.”

mailto:dozsa@dozsa-zegerszeg.edu.hu
http://www.dozsazalaegerszeg.hu/
http://www.facebook.com/dozsazeg

