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tudás birtokába juttassuk diákjainkat. Azért dolgozunk, hogy a diákjaink
megtanulják a továbblépésükhöz szükséges ismereteket, fejlődjenek képességeik a
céljaik eléréséhez.
Ennek eszközei a tanórák mellett az iskolán kívüli kulturális és
sportprogramok, a témahetek, témanapok, az erdei iskola és a kirándulások.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék a Kontyfát, támogassanak minket,
és jöjjenek el a rendezvényeinkre!
Makai Katalin
igazgató
Fogadóóra:

csütörtök 15.00-16.00

Bejelentkezés: 06 1 418 3280
06 30 515 7500

Az iskola elérhetőségei:

Tisztelt Szülők!

Honlap: www.kontyfa.hu
E-mail: kontyfa@kontyfa.hu
Telefon: 06-1-418-32-80,
Mobil: 06-30-815-75-00
Fax: 06-1-414-02-78
Postai címünk: 1156 Budapest, Kontyfa u. 5.

Köszöntöm Önöket a 2016/17-es tanévben!
A tavalyi év mindannyiunk számára nehéz volt az iskola-összevonás miatt.
Az iskolavezetésnek és a tantestületnek a tanév során össze kellett hangolnia a két
iskola alapdokumentumait, és a hétköznapokat is. Arra törekedtünk, hogy mindkét
iskola értékeit, jó gyakorlatát, hagyományait továbbvigyük. Kialakítsunk egy olyan
közös intézményt, amelyben jól érzi magát és együttműködik diák, szülő, tanár.
A nehézségek ellenére bizakodva néztünk a 2016/17-es tanév elé.
Megfogalmaztuk az idei céljainkat, amelyek tükrözik a tantestület elkötelezettségét
a megújulás iránt.
Főbb céljaink, hogy a gyermekeiket minél differenciáltabban és személyre
szabottabban oktathassuk-nevelhessük az Önök segítségével. Ezzel használható

IGAZGATÓHELYETTESEK:
Általános iskola: Kovács Nikoletta
E-mail: kontyfa@kontyfa.hu
Telefon: 06-1-418-32-80,
Mobil: 06-30-815-75-00
Fogadóóra: szerda 15:00-16:00

Középiskola: Cseh Andrea
E-mail: kontyfa@kontyfa.hu
Telefon: 06-1-418-32-80,
Mobil: 06-30-815-75-00
Fogadóóra: kedd 15:00-16:00

AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE SZÜLŐK ÉS VENDÉGEK
SZÁMÁRA
Az iskola vezetése a diákok és az iskola biztonsága érdekében az épületbe való
bejárást az alábbiak szerint szabályozza:
A hátsó tolókaput kulccsal zárva tartjuk.
Az iskolába csak a főbejáraton keresztül lehet bejönni minden diáknak,
szülőnek, vendégnek.
A szülők reggel az auláig kísérhetik gyermeküket, majd 8.00 órakor el kell
hagyniuk az épületet.
Kivételes esetben az igazgató és helyettesei adhatnak engedélyt a
benntartózkodásra.
Az előre meghirdetett programokon természetesen engedély nélkül vehet részt
minden szülő. (szülői értekezlet, fogadóóra, rendezvények…)
Az iskolába való belépéskor kérésükkel a portaszolgálatot ellátó kollégához és a
diákügyeletesekhez forduljanak.
Napközben és délután a szülők részére kialakított váróban tartózkodhatnak.
Hivatalos ügyintézéskor a kijelölt helyen várakozzanak. (ebédbefizetés,
tanulókkal kapcsolatos ügyintézés)
Kollégáinkat tanítási időn kívül keressék meg, előzetes megbeszélés szerint.
Kérjük megértésüket és együttműködésüket!

Az első 4 hét előkészítő időszakkal kezdődik. Ennek célja: a tanulók
szokásainak, képességeinek megismerése, a kisebb-nagyobb lemaradások
felzárkóztatása, valamint a képességeknek megfelelő célok, feladatok
meghatározása.
Ezután a tapasztalatokat összegezve folytatódhat az a tanulási folyamat,
melynek során év végére a tanulók megtanulnak olvasni, írni és húszas
számkörben számolni és egyre jobban megismerik környezetüket. E közben
képessé válnak közösségben élni, tanulni, dolgozni, játszani, és gyakorolják
az önellátás feladatait.
A fenti célok elérésének érdekében sok iskolai és iskolán kívüli programot
szervezünk számukra:
 iskolai programokon való részvétel,
 szülőkkel közös ünnepségek: karácsony, anyák napja,
 projektek, témahét
 kézműves foglalkozások
 bábszínház- és színházlátogatás,
 kirándulások
 korcsolyázás
Második évfolyam:

ALSÓ TAGOZAT

Első évfolyam:
1.a Dunay László - Tompa Edit
1.b Hirsch Imréné – Jámbor Zoltánné
1.c Talabér Emese – Kocsisné Soós Katalin
Az első évfolyam legfontosabb feladata a gyermekek zökkenőmentes
átvezetése a játékos, kötetlenebb óvodai életből a szigorúbb elvárásokat
támasztó, fegyelmezettebb és fárasztóbb iskolai életbe. Nyugodt,
szeretetteljes, játékos légkörben, fokozatosan kialakítjuk a gyerekek iskolai
életrendjét, megismerve és figyelembe véve családi hátterüket és egyéni
képességbeli különbségeiket. Felújított, tiszta, esztétikus tantermekkel várjuk
a tanulni vágyó kisgyermekeket.

2.a Ferbert Béla – Rónáné Helle Mária
2.b Béres Ildikó – Vanda Lajos
2.c Gyenes Mariann – Vasné Szakály Piroska
A második évfolyamon folytatódik az előző évfolyam munkája. Immár a jól
bejáratott szokásrendszerek segítségével kezdünk neki a feladatainknak. Az
osztályok maradtak a régi termükben, de két osztályban változás történt az
osztálytanítók személyében: az a osztályban Kriszta néni helyett Marika
néni, a c osztályban Rita néni helyett Mariann néni vette át a stafétabotot.
A tanulmányi munkát tekintve: nagy hangsúly helyezünk a hangos olvasás
fejlesztése mellett az értő olvasásra, a szövegértésre, valamint folyamatos
gyakorlással fejlesztjük a helyesírást.
Matematikából az összeadás, kivonás mellett a szorzás és osztás új elemként
jelenik meg, és kiemelt hangsúlyt kap a szöveges feladatok megoldása, a
logikus gondolkodás fejlesztése. Tanulóink a projektek megvalósítása során
megtanultak csoportban dolgozni, ezt erősítjük ebben a tanévben is. Az ősz

folyamán tanulóink heti egy alkalommal úszni tanulnak a kerületi
tanuszodában.
A szabadidő minél tartalmasabb eltöltése is fontos feladatunk, hiszen ez a
színtér alkalmas a leginkább a közösség alakítására, megerősítésére. Részt
veszünk a kavalkádokon, témanapokon, ünnepségeken, szervezünk
versenyeket, vetélkedőket, valamint iskolán kívüli programként színházba és
múzeumba megyünk, és több egynapos kirándulást is tervezünk.
Szabadidős programok:
- Tavaszi kavalkád szervezése az alsósok részére.
- projektek, témahét
- életkori sajátosságoknak megfelelő versenyek, vetélkedők,
tanulmányi versenyek,
- Színház vagy mozilátogatás
 Őszi kirándulás
 Téli múzeumlátogatás
 Állatkert
 Korcsolyázás
Mindkét évfolyam nagyon köszöni a szülők együttműködő támogatását és a
jövőben is kérjük segítségüket.
Ferbert Béla
évfolyamvezető
HARMADIK-NEGYEDIK ÉVFOLYAM
Osztálytanítók:
3.a Siteri Sándorné – Kolláth-Zsuga Krisztina
3.b Vass Béla – Vassné Mohai Krisztina
3.c Tihanyi Lilla – Paták Hedvig
4.a Lukács Andrea – Törő Krisztina
4.b Szuvák Gabriella – Polák Miklós
4.c Bakosné Kertész Katalin – Török Béla
A harmadikosoknak nemcsak a szorzó és bennfoglaló táblákat kell
tudniuk, de sok új tananyag is bővíti a matematika órák palettáját, mint
például a fejszámolás és az írásbeli műveletek pontos elsajátítása. Az

anyanyelvi tárgyaknál továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli és
írásbeli szövegértés fejlesztésére, emellett az alapszófajok elsajátítására.
A negyedikesek tananyaga főként ismétlés, vagyis a korábbiakra épül,
valamint ismeretbővítés. Így matematikából megjelennek a geometriai,
logikai jellegű feladatok. Egyre hosszabb ismeretszerző szövegekkel
találkoznak majd környezetből, valamint a nyelvtani szabályokkal.
A harmadik évfolyamon szöveges értékelést, a negyedik évfolyamon
pedig a második félévtől már osztályzatot kapnak a tanulók.
Továbbra is alkalmazzuk a projekt módszert, amely egy-egy téma
sokoldalú megismerését jelenti. Gondozzuk az iskolai tankertet.
Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, tehetséggondozásra, a
fejlesztésre, amelyben tanítóink, fejlesztőpedagógusaink segítenek.
Igyekszünk változatos programokkal színesíteni a mindennapokat. A
tanulás mellett rengeteg program, játék, vetélkedő, kavalkádok és iskolai,
valamint kerületi versenyek állnak majd előttünk.
Az osztályok folytatják a tavalyi évben megkezdett Tudorka - programot,
amellyel hasznos ismereteket szerezhetnek a gyermekek a gazdagon
illusztrált ismeretterjesztő cikkekből. A feladatlapok kitöltésével próbára
teszik tudásukat, így a magazin sokat segít a gyerekek olvasóvá
nevelésében.
Reméljük ebben a tanévben is sikerül erdei iskolába eljutnia minél több
gyereknek, amelyet segíteni tud a Kontyfa Iskola Alapítványa.
A korábbiakhoz hasonlóan köszönjük a szülők segítségét, és várjuk
további támogatásukat!
Szuvák Gabriella
évfolyamvezető

FELSŐ TAGOZAT
OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS HELYETTESEIK

5.a Rozsos Emese – Fülöp Katalin
5.b Singh-Bahadur Mónika – Bódai Károly
5.c Vlasics Ágnes – Dr. Niczky Egon
6.a Vsabáné Balázsi Ágnes – Árva Katalin
6.b Bodóné Balogh Beatrix – Lőrincz Melinda
6.c Németh Eszter – Szigetvári Szilvia
6.d Dobosné Kaszás Eleonóra – Mucsi Andrea
7.a Tóth Ildikó Erika – Pálla Róbert
7.b Petrácsné Drávay Kinga – Károly Nikolett
7.c Benedekné Juhász Anna – Bakonyi Ágnes
7.d Varga Viktor – Lajtai Katalin
8.a Sághi Zsuzsanna – Czicze Róbertné
8.b Verő Júlia – Kiss Tamás
8. c Kállai Emőke – Vlasics Dóra
8.d Papp Krisztina – dr. Nazáth-Kovácsné Friesz Zsófia
NAPKÖZI A FELSŐ TAGOZATON

A délután, legalábbis iskolánkban, szerves része a tanulásnak – nevelésnek.
Gyerekeink nemcsak fejlesztésekre mehetnek, de egyéb gazdag program is
vár rájuk.
A felső évfolyamonként próbál igazodni a gyerekek igényeihez:
- az ötödik - hatodik évfolyamban a napközis rendszert preferáljuk.
(szabadidő és tanulás megfelelő keveréke)
- a hetedik – nyolcadik évfolyamon előnyben részesítjük a
tanulószobát (a tanítási órák után egy rövid pihenő, majd leckeírás
következik. Aki készen van, az hazamehet.)
A felsős délután színesebbé való tételéhez klubnapközi indul, egyenlőre csak
bizonyos napokon. Ennek lényege, hogy leckeírás után a gyerekek több,
szakkörszerű elfoglaltságon vehetnek részt (ping-pong, foci, sakk,
társasjátékok, keresztrejtvények, mandala-rajzok színezése, hangszeroktatás)
Természetesen, aki igényli, ebben az időben tovább tanulhat az összevont
tanulószobában.

Arra törekszünk, hogy a gyermek délután is jól érezze magát minálunk, és
ittléte hasznos, tartalmas legyen.
TANULÓSZOBA

A 7-8. évfolyamon tanulószobát működtetünk. Itt pótolhatnak
diákjaink a hiányzásuk után, vagy kérhetnek segítséget akkor, ha nem
értenek valamit a tananyagban.
A tanulószoba lehetőséget ad a tehetséggondozásra is. Ennek
keretében juthatnak további ismeretekhez, készülhetnek föl a továbbtanulásra
diákjaink.
KÖZÉPISKOLA
NYÍLT NAP:
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÓRALÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG
2017. JANUÁR 10. KEDD 8-12

Középiskolánkban négy évfolyamos gimnázium működik, amelyben
első idegen nyelvként angolt, második idegen nyelvként német s a
következő tanévtől orosz nyelvet oktatunk. A tanulók tudásszintjét az első
iskolai héten felmérjük, és a diákok a tudásuknak megfelelő csoportokban
fogják tanulni a nyelveket. A magas óraszám és az alacsony csoportlétszám
teszi hatékonnyá az idegen nyelv tanítását.
A biztos nyelvtudás és a sikeres érettségi mellett – igény szerint –
államilag elismert nyelvvizsgára is felkészítjük tanulóinkat. A nyelvvizsga
helyben letehető, hisz iskolánk ECL-vizsgahely. Sikeres nyelvvizsga esetén
az önkormányzat a vizsgaköltségeket megtéríti.
Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy az AIESEC szervezésében
önkéntesek érkeznek hozzánk a világ minden tájáról néhány hétre, hogy
részt vegyenek iskolánk életében, megismertessék tanulóinkkal hazájuk
jellegzetességeit. Az elmúlt években érkeztek hozzánk vendégek
Brazíliából, Ausztráliából, Guatemalából és Olaszországból is. Az idei
tanévben is várunk látogatókat, hogy közösen felfedezhessük, milyen jól
megértjük egymást angolul is.

A felvételi eljárás
Kiemelt informatika oktatás
Hiszünk abban, hogy a mai világban korszerű informatikai ismeretek
nélkül nehéz boldogulni. Iskolánk géptermeinek ellátottsága országos
szinten is kimagasló: szaktantermeinkben digitális táblák és korszerű
számítógépek állnak az oktatás rendelkezésére. Minden iskolai számítógép
rendelkezik internet-hozzáféréssel.
Szaktanáraink a gyakorlati képzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek az
elméleti ismeretek átadására is.
A tananyagban külön figyelmet fordítottunk arra, hogy tanulóink,
amennyiben szeretnének, a gimnázium végéig sikeres ECDL-vizsgát
tehessenek.
Egyéb lehetőségek az iskolában
Iskolánkban számtalan egyéb lehetőséget biztosítunk diákjaink számára.
Ezek közül néhány ízelítőül:
 Minden tantárgyból biztosítjuk az emelt szintű érettségire való
felkészítést.
 Igény szerint nyelvvizsga-előkészítőt indítunk.
 Rendszeresen szervezünk az ismeretszerzést támogató szabadidős
programokat: erdei iskola, túrák, kirándulások, táborok, kézműves
foglalkozások, gitárklub… Diákjaink aktív résztvevői a szervezésnek, a
létrehozásnak.
 A diákok felsőoktatásban történő továbbtanulását, a munkába állást
segíti az életpálya-építési programunk, amelyet szakképzett
pedagógusaink tartanak.
 Iskolánkban tanítunk pszichológiát, tanulásmódszertant és gazdaságtant
is.

A felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján
döntünk. A pontszám a 7. év végi és a 8. félévi összes közismereti tantárgy
érdemjegyéből adódik össze.
Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét intézményünk iránt, így
pontegyenlőség esetén kontyfás tanulóink előnyt élveznek.
KÖZÖSSÉGI MUNKA KÖZÉPISKOLÁBAN

2016-tól kezdődően minden középiskolai nappali tagozaton
érettségiző diáknak az írásbeli érettségi megkezdése előtt kötelező 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése. Az 50 óra teljesítését ideális esetben 9.
osztályban kezdik meg a diákok, ennek szabályait illetve a válaszható
lehetőségeket osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken is ismertetjük.
Az idei őszi témahéten több szervezethez és alapítványhoz is ellátogattunk
vagy meghívtuk képviselőiket, hogy minél részletesebb képet kaphassanak új
gimnazistáink arról, hol várják őket segíteni. Célunk, hogy mindenki az
egyéniségéhez illő területet választhasson magának, amely talán a
pályaválasztásban is segít, ezért iskolánk szerződései szerint tanulóink
felkereshetnek
fogyatékkal
élőket, idősek otthonában lakókat,
állatmenhelyeket, segíthetnek a BRFK járőreinek, feladatot vállalhatnak
könyvtárban vagy a Vöröskeresztnél, illetve közösségi házak és az iskolánk
egyes rendezvényein is.
A közösségi munka elvégzése tanítási időn kívül, napi maximum
három órában történik (ez kevesebb is lehet), a teljesítést az adott szervezet
közösségi munkáért felelős dolgozója pecséttel igazolja az iskola által
kiadott diáknaplóban. A szerződések érvényességét a közösségi szolgálat
megkezdése előtt kell tisztázni. (http://www.kozossegi.ofi.hu/)

KÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS HELYETTESEIK

AIESEC – program

9. Balatoni József – Török Ildikó
10. Kelemen Károly – Bucsánszky Zsuzsanna
12.a Fenes Tibor – Sárközi Krisztina
13.g Kovács Péter – Tóthné Pölös Annamária

Minden évben érkeznek külföldi önkéntesek iskolánkba, hogy főként angol,
de egyéb órák keretében is megismertessék kultúrájukat a Magyarországon élő
diákokkal, illetve angolul - vagy más nyelveken - beszélgessenek velük, segítsék
nyelvi fejlődésüket, nyitottabbá tegyék őket a világra. A Kontyfa Középiskolában és
Általános Iskolában megismerkedtünk már többek között brazil, venezuelai,
indonéz, kanadai, ausztrál, bolgár, kínai egyetemistákkal is, akikkel időnként együtt
kirándulunk, süteményt készítünk vagy táncolunk, filozofálunk is. Az általuk
készített emléklapok kiállítása az aulai vitrinekben tekinthető meg.

KIEMELT ISKOLAI PROGRAMJAINK AZ ELSŐ FÉLÉVBEN
Eddigi programjaink
A szeptemberi iskolakezdés után októberben megrendezésre kerültek
iskolánk hagyományos programjai. Október elején az alsósok idén is színvonalas,
érdekes népmesei napot tartottak, ahol minden osztály képviseltette magát
valamilyen produkcióval.
Szintén a hónap elején megtartottuk az őszi témahetet, melynek keretében
osztályaink sok érdekes helyszínre eljutotta, sokféle témával foglalkoztak. A
teljesség igénye nélkül: állat- és környezetvédelem, pályaválasztás, fővárosunk
megismerése, egymás és sérült embertársaink elfogadása.
Az 1956-os megemlékezések keretében iskolánk részt vesz a kerület által
szervezett programokon is.
Az őszi szünet előtt felavattuk az elsős és ötödikes diákjainkat. Különböző
feladatokat hajtottak végre sikeresen, így hivatalosan is porontyok és csikók lettek.
FOLYAMATOS PROGRAMJAINK
Környezetünk megújjulása
A XV. kerületi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően megújul
az iskolánk előtti kiülő rész. Egy 21. századi, látványos közösségi tér készül az
épület előtt. Európában egyedülálló módon és méretben ez az építmény gyerekek
által, PET palackokból épül, ami majd kap egy kő bevonatot és egy egyedi festést.
Hozzávetőlegesen 6000 darab 1,5-2 literes palack szükséges ehhez, illetve a
gyerekek 8 hónapos kitartó munkája. Kérjük a szülőket, hogy gyerekenként heti 1-2
flakont küldjenek nekünk, mert minden alkalommal legalább 120-200 palackra van
szükség. Köszönjük!
Balatoni József

Bucsánszky Zsuzsanna
Arizona szoba
Mindenkinek lehet rossz napja. Egy gyereknek is. És ezért neki is kell, hogy
meglegyen a joga a gőz kieresztésre. Úgy, hogy közben ne sérüljön az iskolánkban
érvényes 3 szabály:
1. Minden gyereknek joga van a zavartalan tanuláshoz
2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz
3. Mások jogait tiszteletben kell tartani
Az Arizona szoba tehát egy olyan intézmény, mely biztosítja, hogy a gyerek
zavartalanul tudjon tanulni és a tanár zavartalanul tudjon tanítani. De a rosszkedvű
diáknak biztosítja, hogy nyugodt körülmények között át tudja gondolni, melyik
szabályt sértette meg, miért viselkedett, ahogy viselkedett. Ehhez segítséget nyúlt az
Arizona szobában ügyelő pedagógus .
Természetesen az Arizona szoba sem a bölcsek köve és nem tud mindent
megoldani. Ha a gyerek többedszerre fordul meg itt, az Arizona szoba dolgozója
további szakemberek és érintettek (többek közt szülők), segítségét kéri abban, hogy
közösen megtalálják, mi nyomasztja a problémákkal küszködő gyermeket.
Dr. Niczky Egon
Kutyás pedagógiai foglalkozások az 1.a-ban
Kontyfában az általam tanított osztályban zajlik állatasszisztált pedagógiai
foglalkozás hetente egyszer 1 vagy 2 kutyával. Köszönöm a vezetőségnek, hogy
megengedték nekem, miután elvégeztem Kecskeméten a Kutyával Egy Mosolyért
Alapítvány szervezésében tartott tanfolyamot a kutyás terápiákról, hogy a suliban
azonnal tartsak kutyás foglalkozásokat.

Az állatasszisztált-pedagógiára jellemző:(AAP): osztálylétszámban folyik a
foglalkozás, nem egyénre szabott, egyik célja, hogy a kutyákról minél több
ismeretet átadjon, felelős állattartásra neveljen, a gyerekeket motiválja az iskolai
aktivitásra, segítsen a tananyag elsajátításában, háttérképességeket fejlesszen, oldja
az iskolai stresszt, fejlessze a szociális és érzelmi képességeket és nagymértékben
segíti a beszédfejlesztést, kommunikációt.
A foglalkozásokat én tervezem, irányítom, ehhez hívok segítségül
felvezetőket és kutyákat. Minden héten óravázlatot írok és küldöm el az egész
kutyás csoport vezetőjének, ő küldi a felvezetőket és a kutyákat. A kutyákat három
havonta állatorvos nézi meg. Munkakutyák, akik nem harapnak, kitérnek az
esetleges agresszió elől. Kutyával agresszív gyermek nem vehet részt a többi
foglalkozáson. Ilyen még nem volt. Minden korcsoportnak ajánlott a rendszeres
kutyás óra, csak más céllal. Kicsiknél a játékosabb órák jellemzők,
képességfejlesztés a cél. 3-5. évfolyam esetében érzékenyítés, később pedig sportra
szoktathatja a gyermeket, barátságok kialakításában segít, szabadidő eltöltésére
mutat utat: kutyaiskola, kutyás sportok, kutyás felvezetéshez csinál kedvet.
Tompa Edit
DIÁKÖNYKORMÁNYZAT

Iskolánk diákönkormányzata (DÖK) a tanulók által létrehozott, a
tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény
szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A DÖK-öt
diákok alakítják meg és működtetik.
Iskolánkban a 2016/17-es tanévben minden osztály delegált két főt az
iskolai diákönkormányzatba, s itt a diákok közösen választottak DÖKelnököt, valamint helyettest. Ezeket a tisztségeket ebben a tanévben Balogh
Lajos, illetve Hakkel Viktória 9. osztályos tanulók látják el. A diákok
munkáját két pedagógus- Bodóné Balogh Beatrix és Drávay Kinga- segítik,
koordinálják.
Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait,
tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK tevékenységeit
alapvetően
két
csoportba
sorolhatjuk:
érdekérvényesítés
és
programszervezés.
A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak
érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete,
részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak
alakításában.

Diákönkormányzatunk sok esetben szervez különböző programokat az
iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni
rendezvények, diáknapok. Az elmúlt időszakban többek között sikeresen
szerveztünk halloween-napi, Mikulás-napi rendezvényeket, iskolai farsangot,
jótékonysági gyűjtést.
A működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok
reklámozása fontos a DÖK sikeres működéséhez. A jó DÖK megfelelő kapcsolatot
ápol a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, az iskolai élet minden
érintettjével.
AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGRŐL
Iskolánk fejlesztőpedagógusai és utazó gyógypedagógusok órarendbe illesztett
egyéni és kiscsoportos fejlesztő órákat biztosítanak minden olyan tanulónak, aki
tanulási nehézségekkel küzd, vagy speciális segítségre szorul. Ezeken a
foglalkozásokon 1- 13. évfolyamos diákok egyaránt részt vesznek.
Amennyiben gyermekét már vizsgálták a nevelési tanácsadó, szakértői bizottság,
vagy pedagógiai szakszolgálat szakemberei, kérjük, juttassa el a szakértői
véleményt az osztályfőnöknek!
Fejlesztőpedagógusaink elérhetőek minden tanítási napon az iskolában –
szívesen egyeztetünk, adunk tájékoztatást gyermeke előrehaladásával kapcsolatban.
Gyermeke
saját
fejlesztőjének
nevét,
elérhetőségét
megtalálja
az
ellenőrzőkönyvben/üzenőfüzetben. Munkánkról részletesebben tájékozódhat
honlapunkról is kontyfa.hu/testi-lelki egészség részen.
Pőcze Diána
munkaközösség vezető
DIÁKOK ÉS SZÜLŐK PSZICHOLÓGIAI SEGÍTÉSE
Az iskolapszichológus az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő
problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában és szükség esetén a
problémák orvoslásában segít saját eszközeivel.
Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő, és maga a tanuló is
kérhet segítséget. A személyes konzultációhoz időpont egyeztetése szükséges a
poczediana@kontyfa.hu címen, vagy az iskola telefonszámán.

Pőcze Diána
iskolapszichológus

ISKOLAI KÖNYVTÁR
A tankönyvrendelet alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a
munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban
az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév
feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint
A kikölcsönzött tankönyveket a tanulók év végén visszaszolgáltatják, épp
állapotban. A megrongált, elhagyott könyveket meg kell téríteni. A rászorultság
tényéről a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013.
szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi
nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja,
hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
HIÁNYZÁSOK
Kérjük Önöket, amennyiben gyermekük betegség vagy családi ok miatt nem jön
iskolába, jelezzék az osztályfőnöknek. Az előre tudható távollétet az ellenőrzőbe,
tájékoztatóba írják be.
A szülő egy félévben 3 napot igazolhat gyermekének, a továbbiakat az
osztályfőnököknek nem áll módjában igazolni. Ezután csak orvosi igazolást tudunk
elfogadni, amelyet a szülőnek alá kell írnia. Az igazolást bemutatására maximum 5
nap áll rendelkezésre az iskolába való visszatérés után.
A 3 napnál hosszabb- nem betegség miatti- távollétről az igazgató dönt. Ezt
előzetesen írásban kell kérni.
Az étkezést a gyermek hiányzása idejére kérjük lemondani!
Igazolatlan hiányzások
Az igazolatlan mulasztásokkal szemben hatósági eljárás indul:
1. Első alkalom
„Az iskolaköteles a szülőt a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan
mulasztásakor értesíteni. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás alábbi következményeire.”

2. Ismételt hiányzás
„Ha az iskola első értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten
igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe
véve megkeresi a tanuló szülőjét.”
3. Tíz óra hiányzás
„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az
iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.” (a szülőt is értesíti)
"Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó
helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá
a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat."
4. Harminc óra igazolatlan hiányzás
„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc
órát, az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, a gyámhivatalt és a
jegyzőt, akik közreműködnek a tanuló szülőjének az értesítésében.”
5. Ötven óra igazolatlan hiányzás
„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát
(kb. 10 nap), az iskola igazgatója értesíti a szülőt, a gyermekjóléti szolgálatot, a
gyámhivatalt, a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, és az
illetékes szabálysértési osztályt”
A jegyző kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, megszünteti az
iskolalátogatási támogatást (családi pótlékot).

EBÉDBEFIZETÉS A 2016/2017-ÖS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN

12.05 hétfő 7-14
12.06 kedd 14-17
12.12 hétfő 8-13
12.13 kedd 8-13

SEGÍTŐ KAPCSOLATAINK
A gyermekvédelmi ügyekért felelős: Fülöp Kata

Az ebédet lemondani a 06-70-492-3378-as telefonszámon lehet
reggel 7.30.-tól 9.00-ig
Katona Bernadettnél.
A lemondást csak a következő naptól tudjuk érvényesíteni!
Lemondás. Étkezést lemondani személyesen vagy telefonon (0614160738) lehet:
A mennyiben a lemondás reggel 9:00 előtt tudomásunkra jut, azt a leghamarabb
a következő nap reggelétől tudjuk érvényesíteni. (Például: hétfő reggel 8:59-es
lemondás esetén keddre már nincs befizetve a gyerek, az étkezés díját vissza tudjuk
téríteni, vagy a következő havi befizetéskor beszámítható.)
Amennyiben a lemondás reggel 9:00 után jut tudomásunkra, úgy azt a
leghamarabb a második nap reggelétől tudjuk érvényesíteni. (Például: hétfő reggel
9:01-es lemondás esetén szerdára nincs befizetve a gyerek, viszont a keddi étkezés
díját visszatéríteni nem tudjuk!)

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!
Katona Bernadett
ügyintéző

Feladata: a tanulók, szülők segítése (pl.: étkezési hozzájárulás;
tankönyvtámogatás; tájékoztatás /támogatási lehetőségek, gyermekvédelmi
intézmények a kerületben – milyen problémával hova lehet fordulni/)
Időpont-egyeztetés: az iskolai telefonszámon
Iskola- egészségügyi ellátás:
Iskolaorvos: Dr. Malinszky Andrea
Rendelési idő: Hétfő: 8.30-10.00
Védőnő: Szlavek Erika
Feladata: az iskolaorvosi munka segítése, adminisztráció, elsősegély
nyújtása, a diákok egészséges életvitelre nevelésének segítése, felvilágosítás
Megtalálható csütörtök és péntek kivételével naponta 8.20 - 15.00
Iskolapszichológus: Pőcze Diána
Feladata: a diákok, szülők pszichológiai segítése (pl.: magatartási,
nevelési, tanulási nehézségek, problémák…)
Kérjük, egyeztessen időpontot a megadott email címen vagy telefonon!
Elérhetőség: poczediana@kontyfa.hu
Megtalálható: A szárny első emelet
Ahol nincs elérhetőség feltüntetve, ott az iskola központi számain, címein
lehet időpontokat egyeztetni.

A 2016-2017-ES TANÉV NAPTÁR

05/08/17

Írásbeli érettségi kezdete

12/06/16

Mikulásjárás

05/04/17

Középiskolai tanítás nélküli munkanap

12/09/16

Jelentkezési határidő a központi felvételire

09-12/05/17

Témahét

12/06/16

Luca napi vásár

10-12/05/17

Kisérettségi, középiskolai vizsgák

12/20/16

Karácsonyi koncert

05/17/17

Országos idegennyelvi mérés

12/21/16

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

05/24/17

Országos kompetencia mérés

06/01/17

Természettudományos vizsga 8. évfolyam

12.22.-01.02. Téli szünet
01/03/17

Első tanítási nap

12-15/06/17

Kontyfa-hét

01/20/17

Osztályozó értekezlet – alsó tagozat

06/14/17

Akikre büszkék vagyunk rendezvény

01/20/17

I. félév vége

06/15/17

Utolsó tanítási nap

01/21/17

Középiskolai központi felvételi vizsga

06/15/17

Általános iskolai ballagás

01/23/17

Osztályozó értekezlet – felső tagozat, középiskola

19-23/06/17

Szóbeli érettségi

01/26/17

Nyelvi szóbeli vizsga 8. évfolyam

06/22/17

Középiskolai beiratkozás

01/27/17

Bizonyítványosztás

06/23/17

Tanévzáró ünnepély

02/06/17

Szülői értekezlet

02/10/17

Farsangi témanap

02/18/17

Alapítványi est

03/16/17

Középiskolai jelentkezési lapok módosítása

03/21/17

Végzős fogadó óra

04/12/17

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

04/13/17

Tavaszi szünet első napja

04/20/17

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

04/24/17

5-12. évfolyam fogadó óra

05/05/17

Végzős középiskolás évfolyam osztályozó értekezlet

05/04/17

Végzős középiskolai évfolyam utolsó tanítási napja

05/05/17

Középiskolai ballagás

