Kedves Szülők!
Nagy szeretetettel köszöntöm Önöket a 2020-2021-es tanév kezdetén. Sokkal jobban örültem volna egy
személyes találkozásnak egy közös tanévnyitón, de a jelenlegi járványügyi helyzetben az intézményre vonatkozó
intézkedési terv szabályait betartva erre most nincs lehetőségünk.
Kérem, hogy ebben a megváltozott nehéz helyzetben, segítsék a Kollégáim munkáját, legyenek nagyon
türelmesek és együttműködőek. Az intézkedés értelmében az épületben szülő nem tartózkodhat, ezért sok esetben
megnövekszik a várakozási idő.
Az épületbe csak előre egyeztetett időpontban léphet be szülő, igazgatói engedéllyel, csak indokolt esetben.
Épületbe lépéskor a MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
Szeretnénk továbbá bevezetni, és alkalmazni a pontos és gyors információáramlás érdekében a
MozaNapló üzenőjének használatát. Az átállás idején a fontos információk a honlapunkon is megjelennek.
Vannak azonban fontos teendőink, amit csak az Önök segítségével, részvételével tudunk megoldani.











Fontos a gyermekre és a családra vonatkozó adatok pontosítása, frissítése.
A gyermekek családjainak informatikai hátteréről információ kérés.
A gyermekétkezéssel kapcsolatos információk minden családba eljutnak. Kérjük, hogy nyilatkozzanak,
valamint eltérő kérés esetén konzultáljanak Szabó Gabriella gazdasági ügyintézővel.
Tankönyvek átvételi elismervényeinek aláírása.
A gyermek egész napos iskolában tartózkodása 8.00-16.00-ig kötelező. Indokolt esetben van lehetőség
az ettől eltérő időpontban való távozásra. Kérném, szépen az intézményi dokumentumon jelezze
szándékát.
Intézményünk nyitvatartási ideje: 7.00-16.00-ig
Ettől az időponttól eltérő érkezést, illetve távozást kérném szépen, hogy írásban jelezze az intézmény felé.
Kérem, hogy beteg gyermeket ne engedjenek az intézményi közösségbe! Az intézménybe reggelente
csak lázmentes és teljesen egészséges gyermeket áll módunkba befogadni. Betegségből visszatérő
gyermeket csak orvosi igazolással tudunk befogadni, melyben az orvos javasolja, hogy közösségbe
mehet.
Tartós betegség hatósági igazolvánnyal, vagy szakorvosi nyilatkozattal történő igazolása mellett a
gyerekek iskolai távolmaradása igazoltnak tekinthető, amennyiben a tanuló a számára kiadott tananyagot
odahaza teljesíti.

Az intézményben a 2020-21-es tanévben változatlanul lesz az elmúlt évekhez hasonlóan
- református hittanoktatás valamennyi óvodai csoportban és általános iskolai osztályban
- reggeli áhít 4 alkalommal a hét folyamán
- intézményi istentisztelet heti 1 alkalommal
- igény szerint heti 1 alkalommal katolikus hitoktatást szervezünk
- a gyermekek számára továbbra is alkalmazzuk a már jól bevált terápiás eljárásokat
- az idei évben is lesznek tanórán kívüli foglalkozások: egészségnevelés, környezeti nevelés, sportok,
színjátszás, kézműves foglalkozás, angol nyelvtanítás.
A gyermekeket az idei tanévben 33 pedagógus és 18 pedagógiai munkát segítő munkatárs látja el.
A gyermekeket 3 óvodai csoportban és 15 iskolai tanulócsoportban látjuk el.
Óvodai gyereklétszám: 23 fő
Óvodai csoport

Csoportlétszám

Pedagógus megbízás

Bóbita csoport

10

Lugosiné Kis Erzsébet
csoportvezető

Hétszínvirág csoport

6

Lengyel Tünde
csoportvezető
Óvodai MKV
Iskolai tankönyvfelelős

Pillangó csoport

7

Kocsisné Búza Márta
csoportvezető

Mindhárom
csoportban

Tálai Tiborné
Egyéb pedagógiai feladatot ellátó pedagógus
mindhárom óvodai csoportban

Pedagógiai munkát segítő megbízás
Rohály Alexa
gyp. asszisztens
Fári Anita dajka
Nagy Lászlóné
gyp. asszisztens
Rozsos Vass Ágnes
dajka
Zilahi Tímea
gyp.asszisztens
Nánásiné Kis Tünde
dajka
Balázs Éva
dajka

Általános Iskolai tanulólétszám: 147 fő

Általános
iskolai osztály

Osztálylétszám

1. osztály

13 fő

2. a. osztály

9 fő

2. b. osztály

9 fő

3. osztály

11 fő

4. osztály

14 fő

5. osztály

12 fő

Pedagógus megbízás
Kis-Molnár Márta
osztályfőnök
felzárkóztatás: 1. o.
Hegedűsné Sándor Tünde
2. számú délutáni csoport ,(1. o.)
Egyéb pedagógiai feladatot ellátó pedagógus
Betanító: 5.,6.,7.,8.o. ének
énekkar
Hecskó Viktória
osztályfőnök
felzárkóztatás: 2. o.
habilitáció: logopédia
Hajdú-Gémes Lilla
osztályfőnök
felzárkóztatás: 2. o.
Kreiniker Bernadett
3. számú délutáni csoport Betanító: (2.
a.,2.b.o.)
Bakos Róbert
osztályfőnök
felzárkóztatás: 3. o.
habilitáció: mozgásfejlesztés
Kelemen Patrik
Egyéb pedagógiai feladatot ellátó pedagógus
4. számú délutáni csoport
(3. o.)
Betanító: 3. 4. o.
Eleki Anita
osztályfőnök
Nevelési MKV
felzárkóztatás: 4. o.
habilitáció: kutyás terápia
5. napközis csoport
Tábit Adrienn
H: Fintáné Piti Julianna (0,5 félállás)
Laskai Nóra
osztályfőnök
Oktatási-fejlesztési MKV
tehetséggondozás: 5. o.
színjátszó kör
Braun Katalin
6. számú délutáni csoport
(5.-6. o.)
Gyermek- és ifj. védelmi felelős
Boldog iskola program, egészségnevelés
Habilitáció: alapozó terápia

Pedagógiai munkát segítő megbízás

Tokárné Spissák Mariann
gyp. asszisztens

Barna Magdolna
gyp. asszisztens
Bálint Anita
(fél állás asszisztens,
fél állás könyvtáros)
gyp. asszisztens

Gyugel Gabriella
gyp. asszisztens

Szenti Ágnes
gyp. asszisztens

Komlósi Katalin
gyp. asszisztens

6. osztály

14 fő

7. osztály

10 fő

8. osztály

15 fő

1. autista spec.
osztály
1. évfolyam

5 fő

2. autista spec.
osztály
1.-2. évfolyam

6 fő

3. autista spec. öv.
osztály
2-3. évfolyam

7 fő

4. autista spec. öv.
osztály

6 fő

5. autista spec. öv.
osztály

7 fő

6. autista spec. öv.
osztály

9 fő

Makó Ildikó
osztályfőnök
DÖK patronáló pedagógus
tehetséggondozás: 6. o.
Habilitáció: mozgásfejlesztés
Laczkó Ildikó
osztályfőnök
tehetséggondozás: 7. o.
habilitáció
Hamvas Beáta
osztályfőnök
tehetséggondozás: 8. o.
Betanító:
Varga Emília
7. számú délutáni csoport
(6.-7. o.) (0,5 állás)
Betanító:
Hitélet (0,5 állás)
5.,6.,7.,8.,aut.5.,aut.6.
Egyéb foglalkozás 2.a,2.b.,3.,4. o.
rajz: 3.,5.,8.
Vámos Nikolett
H: Rudics Diána
osztályfőnök
Habilitáci: logopédia
Wolf Júlia
osztályfőnök
Betanító: 6.,7. o.
kézműves foglalkozás
Kovács Beáta
osztályfőnök
Aut. MKV
habilitáció: aut.spec. óvoda
Dr. Gardi Jánosné
osztályfőnök
SZMK patronáló pedagógus
habilitáció: babzsák
Kószóné Nagy Mária Magdolna
H: Berki Dorina
osztályfőnök
habilitáció: aut.spec. ált. isk.
Betanító: 3.o.
Kerec Suzan
osztályfőnök
Betanító: aut.4., színjátszó
Vízhányó Nóra
H: Lökös Leila
Betanító pedagógus
aut.1.-2.-3.-5. autista specifikus
osztályokban.
Cseri Anita
H: Benák Anita
1. számú délutáni csoport az
1.-2.-3.-4.-5.-6. autista specifikus
összevont osztályokban
Egyéb pedagógiai feladatot ellátó
pedagógus.
Betanító: Aut.4.-5. és 3. osztályban

Tóthné Muladi Ágnes
gyp. asszisztens

Majoros Gabriella
gyp. asszisztens (0,5 állás)

Telek Anikó
gyp. asszisztens

Füsti Molnár Erzsébet
gyp. asszisztens
Kovács-Wölfinger Diána
gyp. asszisztens
Ládáné Szombati Katalin
gyp. asszisztens
Dura Tímea
gyp. asszisztens

Szatmári Anett
gyp. asszisztens

Rischák Éva
gyp. asszisztens

Szaktantárgyat, hittant, egyéni és csoportos fejlesztést ellátók az óvodai nevelésben és az általános iskolai
oktatásban-nevelésben
Óvodai csoportok, általános iskolai
évfolyamok
Óvoda, mindhárom csoport heti 1 óra
Általános iskola 1.-4. évfolyam heti 1 óra
Általános iskola 5.-8. évfolyam heti 2 óra

Tantárgy, fejlesztés

Pedagógus, lelkész megbízás

hittan
reggeli áhítat

Kun Ildikó
lelkész

Általános iskola 1.-8. évfolyam

testnevelés

Beslin Anikó
testnevelő (2.a-3.-4.-6.o.)
atlétika
Fekete István5.-7-8.-aut.6.
tg. úszás, asztalitenisz, terematlétika,
kisp. labdarúgás

Óvoda, mindhárom csoport
Általános iskola 1.-8. évfolyam

Egészségügyi és
pedagógiai habilitáció,
rehab.
angol fakultáció

Herczeg Ágnes
gyógypedagógus

Nevelőtestületi megbízások:
- Kissné Hatvani Erika .......................... Intézményvezető
- Nagy Csilla ........................................... Intézményvezető helyettes
- Kun Ildikó ............................................ Intézményi lelkész
- Lengyel Tünde ..................................... Óvodai ellátás szakmai munkaközösség-vezető
- Kovács Beáta ........................................ Autista specifikus ellátás szakmai munkaközösség-vezető
- Laskai Nóra .......................................... Oktatási-fejlesztési szakmai munkaközösség-vezető
- Fehérné Eleki Anita ............................. Nevelési szakmai munkaközösség-vezető
- Makó Ildikó .......................................... Diákönkormányzatot patronáló pedagógus
- Dr. Gardi Jánosné ................................ Szülői közösség pedagógus koordinátora
- Braun Katalin ...................................... Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok koordinátora
- Lengyel Tünde, Bálint Anita ............... Tankönyvfelelős
- Braun Katalin ...................................... Egészségnevelési tevékenységért felelős
- Varga Emília ........................................ Környezeti nevelésért felelős
- Bálint Anita .......................................... Könyvtáros

Kérném szépen, hogy folyamatosan figyeljék az üzeneteinket, mert fontos számunkra, hogy minden esetben
tájékozottak legyenek, és szükség esetén legyen lehetőség az együttműködésre.

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 2.

Köszönettel és tisztelettel:

Kissné Hatvani Erika
Igazgató

