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Örömmel és szeretettel köszöntöm Önöket a 2006/2007-es tanévkezdés alkalmából a SZÜ-LE hasábjain is. E
tanévben is sok feladat vár ránk, amelyeket csak az Önök segítségével tudunk eredményesen megvalósítani.

Folytatjuk a nevelési eredményvizsgálatot és a legnagyobb tetszést kiváltó projektnapok rendezését.  Az intézményi
minőségirányítási programunkat közösen szeretnénk átalakítani, majd végrehajtását értékelni. Iskolánkban továbbra is
kiemelt feladatként kezdjük a tanulás tanítását, hiszen diákjaink csak így lesznek képesek életük során alkalmazkodni a
megváltozott körülményekhez, új szakmát tanulni, szabadidejüket értelmesen kihasználni.

Tanulóink javaslatára ebben a tanévben meghirdetjük ?Az iskola legkulturáltabb osztálya" címet.  Azt  hiszem,  a
kiragadott néhány feladat sikeres megoldásáért valamennyiünknek sokat kell fáradozni.

E tanévet 558 diákkal kezdtük, legifjabb tanítványaink 73-an vannak. Az új tanévben öt új kollégánk kezdte el nagyon
szép hivatását.
A nyári szünetben ismét szépült iskolánk. Megújult az előcsarnok, két tanteremben parkettát cseréltünk, korszerűsítettük
a világítást, festettünk - mázoltunk.
Valamennyi mellékhelyiség, öltöző, tusoló hófehéren várja használóit. A Makár Egylet Szülői Tagozatának anyagi
segítségével egy tanteremben vadonatúj bútorzat várja a kis tanulókat.
A takarékos gazdálkodás mellett sem mondhatunk le a szülők felajánlott segítségéről. Köszönjük eddigi támogatásukat,
és kérjük további - lehetőség szerinti - segítségüket. Kívánom, hogy feladatainkat közösen, eredményesen, jó kedvvel
tudjuk megvalósítani.

Kovács Margit Matematikai Alapítvány

A  Kovács Margit Matematikai Alapítványt iskolánk volt igazgatónőjének családja hozta létre. Az alapítvány célja a
PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolába járó, a matematikát szerető, abban tehetséges tanulók elismerése, tudásuk
fejlesztése.
Magánszemélyek anyagi támogatását szívesen fogadjuk, de még két évig adókedvezmény igénybevételéhez igazolást
sajnos nem állíthatunk ki.
Az alapítvány számlaszáma: 50800111-11161518

                                                                                                                              Kovács Istvánné
                                                                                                                               igazgató



Nevelési eredményvizsgálat
2002-2006

Iskolánkban 2002-ben kezdtük el a nevelési eredményvizsgálatot. Legfontosabb célunk a neveltségi szint felmérése volt,
vagyis a nevelési követelményrendszerünkben konkretizált célok összehasonlítása a közösség éppen elért fejlettségi
szintjével. Ugyanakkor a továbblépés illetve beavatkozás lehetőségeinek meghatározása is célként fogalmazódott meg.
A neveltség szintjének mérését az iskola összes tanulójának és osztályközösségének bevonásával az alábbi tartalmi
összetevők vizsgálatával végeztük:

1. közösségi aktivitás
2. szociális képességek vizsgálata
3. értékek védelme
4. fegyelmezettség, az iskolai viselkedés
5. művelődéshez való viszony
6. az esztétikai neveltség állapota
7. testi-lelki egészség
8. kötelességtudás

A nevelőtestület döntése alapján az alábbi sorrendben folytak a vizsgálatok

2002-2003. tanév:
· kötelességtudás
· fegyelmezettség, iskolai viselkedés

2003-2004. tanév:
· Szociális képességek vizsgálata
· Közösségi aktivitás

2004-2005. tanév:
· A művelődéshez való viszony
· Az esztétikai neveltség állapota

2005-2006. tanév
· A testi-lelki egészségi állapotokra vonatkozó felmérés.
· Iskolánk értékközvetítő szerepének vizsgálata tanulóink értékrendjének tükrében

Az eredményekről folyamatosan tájékoztattuk az iskolai szülői közösségét.
 Az idei esztendőtől kezdve a méréséket megismételjük, így nyomon követhetjük a neveltségben mutatkozó
változásokat. Tehát az első félévben ismét megvizsgáljuk a kötelességtudás, a fegyelmezettség, az iskolai viselkedés
éppen elért szintjeit, és összehasonlíthatjuk a mért adatokat a négy évvel ezelőttiekkel. Így egyrészt megállapíthatjuk azt,
hogy az időközben belépő korosztályok másképp viszonyulnak-e ezekhez az elvárásokhoz, és azt is megfigyelhetjük,
hogy a korábbi helyzethez képest milyen elmozdulások figyelhetők meg.
A mérésben részt vevők köre: a 3-8. osztályos tanulók.
A korábbi gyakorlathoz hasonlóan idén is szeretnénk a szülők és a tantestület véleményét is kikérni. A reprezentatív
mérés az említett korosztályok szüleinek 20%-át érinti. Kérjük az érintett szülők szíves együttműködését. Az
eredményekről természetesen tájékoztatjuk most is a szülők közösségét.

                                                                                                    Dombiné Borsos Margit
                                                                                                     nevelési  igazgatóhelyettes

Emlékeztető  a  testnevelés  felszerelésekről  és  a  testnevelés  alóli  felmentések  rendjéről

Törvényi  előírás,  hogy  a  tanuló  köteles  a  tanórán  cselekvőképes  állapotban  megjelenni.  Testnevelés  órákon  a
kötelező  felszerelés,  mely  ezt  a  cselekvőképességet  biztosítja: tornanadrág; fehér trikó, illetve póló vagy  tornaruha;
fehér pamutzokni; sport-vagy tornacipő; (melyet  a  gyermek  csak a testnevelés -és sportfoglalkozásokon  használ),
melegítő vagy  szabadidő ruha. Testnevelés  órán  az a tanuló kaphat teljes vagy részleges felmentést, aki az
ellenőrzőjében orvosi javaslatot hoz. A szülő egy félévben maximum 3 alkalommal  kérheti gyermeke részleges vagy
teljes felmentését a testnevelés óra  alól. Ezt  a  kérelmet  is  az  ellenőrzőbe  kell  beírni.  Egész  tanévre  szóló
testnevelés  alóli  részleges  vagy  teljes  felmentést  az  a  tanuló  kap,  aki szeptember 15-ig  krónikus  betegségéről
és  a  számára  tiltott  tevékenységekről  szakorvosi  javaslatot  hoz, amit  a  gazdasági  irodában  adhat  le. A  megfelelő
kategóriába  sorolást (könnyített  testnevelés,  gyógytestnevelés, teljes felmentés) a szakorvosi  javaslat alapján  az
iskolaorvos  végzi  el.
Amennyiben  a  fentieket  a  szülő  elmulasztja,  az  iskola  információhiány  miatt  nem  tud  felelősséget  vállalni  a
gyermek  esetleges  egészségkárosodásáért.

                                                                                                                                        Dr. Bisztricz Anikó
                                                                                                                                            testnevelő tanár



Kórusainkról

            A tavalyi esztendő páratlan sikereket tartogatott kórusaink számra. Mindkét koncertező kórusunkkal országos
mércével mérve is jelentős sikereket tudhatunk magunkénak. Az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyen a Kicsinyek
Kórusa arany minősítést kapott diplomával, s egy különdíjat Kodály Zoltán gyermekkari műveinek magas fokú
megszólaltatásáért.

            Campanella Gyermekkarunk szintén páratlanul teljesített, az Éneklő Ifjúságon arany minősítést érdemeltek ki
diplomával, ezen felül elnyerték az ?Év kórusa" kitüntető címet is. Több koncert, fellépés mellett egyedülálló módon két
CD-n is szerepeltek. Kölyököröm címmel önálló lemezük jelent meg Lovasi András szólóénekével, míg a Pécsi
Gyermekkarok CD-n a város legjobb zenei tagozatos gyermekkaraival együtt mutatják be műsorukat. Mindkét CD a
Pécsi Direkt Kft gondozásában jelent meg, s kizárólag az ő boltjaikban kaphatóak. A támogatást, bizalmat ezúton is
köszönjük ügyvezetőjüknek, Matyi Dezsőnek.
Erre a gazdag múltra szeretnénk tartalmas jövőnket építeni. A Kicsinyek Kórusával tavaly elkészült CD-felvételeket idén
önálló CD-n szeretnénk megjelentetni.

            A Campanella Gyermekkar az elmúlt tanévben nyújtott kimagasló teljesítményét a Kórusok Országos Tanácsa is
elismerte úgy, hogy meghívásával lehetőséget biztosít a IV. Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen való részvételre.
Ilyenre a több mint 100 éves iskolatörténetben még nem volt példa. Szeretnénk élni e rendkívüli lehetőséggel, s ezzel új
értelmet adni a kórusban való éneklésnek, élményszerzésnek.
Az elért eredmények, vendégfogadások, utazások nem valósulhattak volna meg a kórustagok szüleinek támogatása, a
dalosok plusz próbákon való részvétele nélkül.

 Köszönjük a Szülőknek, hogy támogatják e kulturális légkör kialakítását, megszilárdítását, továbbfejlődését.
Reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is lehetővé teszik, hogy gyermekeik bekapcsolódjanak illetve tovább
folytathassák e művészeti tevékenységet, s együtt örülhessen szülő, diák és pedagógus egyaránt, a felnövekvő ifjúság
sikereinek!

                                                                                                                        Schóber Tamás
                                                                                                                         karnagy

Egészségügyi  ellátás

A  46/2004 ESZCSM rendelete  alapján  a  2006/2007-es  tanévben is  az  iskola-egészségügyi  feladatokat  főállású
védőnő  látja  el.  Iskolánkban hétfőn, kedden és szerdán tartózkodik 8.00 - 16.00-ig.

Elsősegélynyújtó  szakkör

Az idei tanévben lehetőség nyílik a 7-8. osztályosoknak elsősegélynyújtó szakkörön való részvételre. A foglalkozás
időpontja kéthetente kedden 14.15 - 15.30-ig lesz. Az első alkalom 2006. szeptember 19. 14.15. A szakkör díjmentes,
támogatásként Vöröskeresztes bélyeg 100 Ft-os egységáron vásárolható, mely összeg 60%-át  felszerelés (kötszer,
szemléltető eszközök, stb.) formájában visszakapjuk.
Szeretettel várom az érdeklődőket !
                                                                                                                                         Vidákné  Németh Szilvia

védőnő

Sítábor  Szlovéniában

Iskolai sítáborunkat 2007. január 14-20-ig (7 nap / 6 éjszaka) szervezzük a szlovéniai Cerknon.  Jelentkezni a gazdasági
irodában 30.000 Ft / fő előleg befizetésével lehet 2006. október 5-ig. A teljes részvételi - és  üdülőhelyi díjat 2006.
december 10-ig kell kiegyenlíteni.
Az üdülőhelyi díj

· gyermekeknek (4-14 éves korig):  4 ? / turnus
· felnőtteknek:                               8,1 ? / turnus

A tábor várható költsége (szállás, félpanziós ellátás, síbérlet, egyéb költségek)
· felnőtteknek:                                      84.000 Ft
· 11 - 14 éves gyermek:                             75.000 Ft
·   4 - 11 éves gyermek:                 56.000 Ft
·   4 év alatt szolgáltatás nélkül ingyenes.

Az árak a busz költségét nem tartalmazzák, annak összege az utazók létszámának függvénye.



Német nyelvi  tábor
(5-8. osztály)

Az idei tanévben immár negyedszer folytatjuk ismerkedésünket a német nyelvterülettel. Új úti célunk Innsbruck, Tirol
tartomány fővárosa és annak környéke. A táborban a gyerekek a környék nevezetességeivel, a jellegzetes vidékkel és
kultúrtörténeti ritkaságokkal, például Ötzivel, az ősemberrel is találkozhatnak. A kirándulások mellett napi három
órában, három tudásszintnek megfelelő 15 fős csoportban, német anyanyelvi tanárok foglalkoznak a gyerekekkel.
A tábor ideje: 2007. június 3-9-ig.
Várható költségek:

· Szállás, étkezés, tandíj: 137 ?
· Busz, biztosítás: 18.000 Ft
· A belépők tervezett költsége: 30 ?

Jelentkezni iskolánk német szakos pedagógusainál lehet 2006. október 15-ig. Az első részlet befizetési határideje: 2006.
november 8.

Angol nyelvi  tábor
(5-8. osztály)

Iskolánk angol nyelvet tanuló felső tagozatos diákjainak 6 napos angol nyelvi tábort hirdetünk 2007. június 3-8-ig az
ausztriai Steinhaus am Semmeringbe.
Utazás: jól felszerelt, kényelmes autóbusszal.
Szállás: Hotelhaus Semmering
              Steinhaus am Semmering
Elhelyezés:  2 - 4 ágyas zuhanyzós  szobákban.
A tanulók napi 4 x 45 perces órákon vesznek részt, a tanítás 12-15 fős csoportokban történik. Délutánonként
kirándulásokat szervezünk. A szálloda számos sportolási és kikapcsolódási lehetőséget kínál: uszoda, szauna,
asztalitenisz, foci, röplabda, fitness, miniállatkert.
Várható költségek: 61.000 Ft  (szállás, teljes ellátás, minden étkezéshez 2 dl üdítő, nyelvoktatás, buszköltség, biztosítás)
+ 40 ? belépőkre és kaucióra.
A helyszínen fizetendő 10 ? / fő kaució, melyet a gyerekek a hazautazás napján visszakapnak.
Jelentkezni az angol szakos pedagógusoknál 2006. szeptember 15-ig lehet.

Tájékoztató a délutáni térítéses foglalkozások díjairól
Térítéses

sportfoglalkozások
Kinek? Óra/hét Ft/hó Pedagógus

Sakk kezdőknek 2 óra 1.000.- Szarvas  Antal
1. évfolyam 1 óra 2.000.-Úszás (iskolai szervezés)
2. évfolyam 1 óra 2.000.-

Tóvári  Ferenc

Úszás (PEAC szervezés) 3-4. évfolyam megbeszélés szerint (Tóvári Ferenc)
Tenisz felsősöknek 1 óra 2.500.- Telek  István

Térítéses tanfolyamok Kinek? Óra/hét Ft/hó Pedagógus
Rajz kezdőknek 2 óra 3.000.- Amrikné  Pálfay  Éva
Rajz kezdőknek 2 óra 3.000.- Eszteri  Zsolt
Fotó felsősöknek 2 óra 3.000.- Hámori  Gábor

6.b 2 óra 4.000.- Tóth  Ildikó
7.ab 2 óra 3.500.- Varga  Ágnes

Angol

8.b 2 óra 3.500.- Tóth Ildikó
5. évfolyam 2 óra 3.000.- új pedagógusNémet
7. évfolyam 2 óra 3.000.- Vinczéné  W. Orsolya
5. évfolyam 2 óra 3.500.- Balogh Teréz
6. évfolyam 2 óra 3.000.- Balogh Teréz
7. évfolyam 2 óra 3.000.- Balogh Teréz

Francia

8. évfolyam 2 óra 3.000.- Balogh Teréz
Felhívjuk  a  figyelmüket  arra  is,  hogy  a  jelentkezés  egész  tanévre  szól,  mivel  a  pedagógusok  munkabeosztása

ennek  figyelembevételével  történik. A foglalkozások díjait az ütemtervben megjelölt napokon kell befizetni.



ÜTEMTERV  A  2006/2007-ES TANÉVRE

SZEPTEMBER

1. P  Az első tanítási nap. Kezdés 8.00-kor
Alsó tagozat: 1-3.óra: osztályfőnöki óra; a 4. órában DSK
Felső tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra; az 5. órában DSK és DÖK

4. H  Akadályverseny.
Ettől a héttől indulnak a sportfoglalkozások, a nyelvi tanfolyamok és a kórus.
Ebédet ezen a napon nem kapnak a gyerekek.

5. K  Az első osztályosok szülői értekezlete 17.00-kor
7. Cs  Szülői értekezlet a  Campanella kórusnak 17.00-kor
8. P  A végleges szakköri névsor elkészítése, leadása
11. H  Szülői Tanács 17.00-kor
12. K  Szülői értekezletek. 2-4. osztály: 17.00; 5-8.osztály: 18.00
18. H  A szakkörök  és egyéb tanfolyamok kezdése. DÖK gyűlés 14.15-kor
19. K  Az elsősegélynyújtó szakkör indulása a 7-8. osztály számára 14.15-kor

25-26.  H-K  A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése
28. Cs  Hulladékgyűjtés

OKTÓBER

3. K  Komplex Tanulmányi Nap (Somogy megye, Kaposvár, Szenna)
6. P  Iskolai megemlékezés az első órában. (A tornateremben külön az alsó, külön

a felső tagozat)
13. P  Alsós iskolagyűlés 7.45-kor. (Jó időben az udvaron, rossz időben a

tornateremben.)
17. K  TARTS VELÜNK vetélkedő 14.30-kor
20. P  Megemlékezés a nemzeti  ünnepről az első órában
23. H  Nemzeti ünnep (szünet)
24. K  Fogadóóra 17.00-kor

24-25. K-Sze A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése
27. P  Felsős iskolagyűlés 9.20-kor
28. Szo  A szünet előtti utolsó tanítási nap hétfői órarend szerint. Pályaválasztási

fórum diákoktól diákoknak. (tervezet)
30-tól november 5-ig  őszi szünet

NOVEMBER

6. H  A szünet utáni első tanítási nap; a tankönyvválasztáshoz kapcsolódó
kérelmek kiosztása

14. K  A tankönyvválasztáshoz kapcsolódó kérelmek leadási határideje (gazdasági
iroda)

15. Sze  Őszi nevelési értekezlet, a diákoknak szünet
18. Szo  Tanítási nap szerdai  órarend szerint

20-21. H-K  A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése
23-26. Cs-V  Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny

DECEMBER

5. K  Pályaválasztással  kapcsolatos tájékoztató (8.o) 17.00-kor,  és ahol indokolt,
szülői értekezlet. Fogadóóra 17.00-tól.

18-19.  H-K  A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése



20 vagy 21.  Karácsonyi műsor a "PÉCSI ADVENT" rendezvénysorozatában a
Bazilikában. A pontos időpontról később adunk tájékoztatást.

22. P  Utolsó tanítási
nap

Alsó tagozat:
1-3. óra: szakóra
4.óra: vásár
5. óra: ebéd

Felső tagozat
1-3. óra: szakóra a saját teremben
illetve megegyezés szerint
4.óra: vásár
5. óra: osztálykarácsony
6.óra: ebéd

25- től január 2-ig téli szünet

JANUÁR

3. Sze  A szünet utáni első tanítási nap
14-20-ig Iskolai sítábor

19. P  Az első félév vége
22-23.  H-K  A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése

26. P  A félévi értesítők kiosztása az 5. órában
27. Szo  Központi írásbeli felvételi (8.o)

FEBRUÁR

1. Cs  Központi írásbeli pótfelvételi (8.o)
Félévi  értekezlet, a diákoknak szünet

2. P  Tanítási szünet
6. K  Szülői értekezletek. 1-4. osztály: 17.00; 5-8.osztály: 18.00

Tájékoztató a nyelvválasztásról 3-4. osztályban
9. P  Felsős iskolagyűlés 9.20-kor.

Alsós farsang 17.00-19.00-ig
13-án
és 15-

én

K
és Cs

Nyílt nap a leendő elsősöknek

16. P  Alsós iskolagyűlés 7.45-kor a tornateremben
A jelentkezési lapok továbbítása
Felsős farsang;

19-20.  H-K  A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése

MÁRCIUS

6. K  Fogadóóra 17.00-kor
10. Szo  Tanítási nap pénteki  órarend szerint
14. Sze  Megemlékezés a nemzeti ünnepről a 6. órában

15-16. Cs-P Szünet
23. P  Megyei német verseny

26-27. H-K A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése

ÁPRILIS

4. Sze  Világörökség nap (Hortobágy); a szünet előtti utolsó  iskolában töltött nap
5-től 11-ig  Tavaszi szünet
11.  Sze  Tavaszi nevelési értekezlet, a diákoknak szünet
12. Cs  A szünet utáni első tanítási nap
19. Cs  Hulladékgyűjtés
20. P  Tavaszi Műsoros Est 18.00-kor

23-24.  H-K A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése



30. H  Szünet

MÁJUS

5. Szo Tanítási nap hétfői  órarend szerint
7-8.  H-K Pápai vendégszereplés (tervezet)
8. K  Szülői értekezletek 17.00-tól, fogadóóra 18.00-tól

21-22.  H-K A napközi, a menza és a tanfolyamok díjainak befizetése
25. P  Gyereknap - osztályszintű programok szervezése
30.  Sze  Tanítás pénteki órarend szerint; OKÉV mérés a 4-6-8. osztályokban;
31. Cs  Pedagógusnap 17.00-tól

Várhatóan májusban kerül megrendezésre a  KÖRNYEZETÜNK-EGÉSZSÉGÜNK vetélkedő,
valamint a KOVÁCS MARGIT emlékverseny

JÚNIUS

1. P  Szakmai nap, a diákoknak szünet
3-9-ig illetve

3-8-ig
Idegen nyelvi táborok

8. P  Felsős iskolagyűlés 9.20-kor
13.  Sze  A nyolcadikos osztályok búcsúzó műsora 12-30-kor
14. Cs  Sportnap; Alsós iskolagyűlés az eredményhirdetés után.
15. P  DÖK nap; Felsős iskolagyűlés; Ballagás 18.00-kor
16.  Szo  Ünnepélyes tanévzáró 9.00-kor

Tájékoztató a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

A 2006/2007-es tanév első hulladékgyűjtését  2006. szeptember 28-án (csütörtökön) rendezzük
meg. A gyűjtés zavartalan lebonyolítása érdekében a konténerek elhelyezésére új helyszínt

kerestünk, melyet az alábbi ábrán jelölünk:



A gyűjtött  mennyiséget 6.30 - 16.30-ig mérjük.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy lehetőségük szerint, az összegyűjtött papírhulladékot
a BIOMARK 2000 Kft. Pécs, Eperfás u. 2. szám alatti telephelyére (6.00 - 14.00-ig)  is
elszállíthatják. Ebben az esetben szíveskedjenek az iskolánk és a tanuló nevét az átvétel helyén
rögzíteni.

Tájékoztató az egységárakról
Ha a BIOMARK
2000 Kft. szállít

Pécs, Eperfás u. 2. szám
alatti telephelyen

Vegyes papírhulladék (fekete-fehér újság,
színes újság, leporelló, famentes papírok,
egyéb papírhulladék

4 Ft / kg 5 Ft / kg

Hullámkarton 7 Ft / kg 9 Ft / kg
Italcsomagoló karton (külön zsákolva,
dobozolva)

12 Ft / kg 16 Ft / kg

A  hulladékgyűjtésért  kapott  összeggel  iskolánk  diákönkormányzata  gazdálkodik. A befolyt
összeget (az elmúlt tanévben közel 160.00 Ft) rendezvények lebonyolítására, (farsang, DÖK-nap,

mesemondó verseny, mozilátogatás stb.) anyagok, eszközök vásárlására, valamint a rászoruló
gyerekek támogatására fordítjuk.


