
Húsvéti alkotóház 

Minden évben kíváncsian várjuk ezt 

a napot, mert izgalmas, új dolgokat 

készíthetünk húsvét alkalmából. 

Idén április 8-án, péntek délután 

vettünk részt a húsvéti 

alkotóházban. Ilyenkor minden 

alsós osztály átvonul alkotni és 

persze azok a felsősök is, akiknek 

kedvük van egy kis 

kézműveskedésre. Négy nagy 

asztalnál dolgozhattunk, ahol a 

következő csodák születtek: dús 

lombkoronájú tojásdíszes fa, tojás 

elrejtésére is alkalmas húsvéti 

tyúkocska, színpompás 

virágcsokor, ünnepi tojásmintás 

képeslap. Ha elakadtunk, a felnőttek 

készségesen segítettek. Jó 

hangulatban terveztünk, nyírtunk, 

ragasztottunk. Az elkészült szép 

munkákkal otthonunkat díszítettük. 

Írta: 4.b 

 
 

TÁJÉKOZTATÓNK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. 

(V1.8.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően: 2022. április 21-22. 

Intézményünkben mindkét napon 8:00 órától 19:00 óráig tart a beiratkozás. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

1) a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító igazolvány  

2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 3) a gyermek TAJ kártyája 

 4) a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó kártya 

 5) a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa 

 6) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, 

mely lehet: a) óvodai szakvélemény b) nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakvélemény c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői 

Bizottság szakértői véleménye 

 7) nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről 

 8) nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról  

9) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok 

Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs 

igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya 

 10) nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-

és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára. 

Az iratkozás a szülő/gondviselő személyes megjelenésével végezhető el. 

 

 13. oldal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játszódélután a suliban 
Iskolánk minden évben megrendezi hagyományos iskolába csalogató délutánját az 

iskola felé kacsingató óvodások számára. Idén tavasszal, március 24-én tekinthettek be 

a leendő első osztályosok az iskola életébe. 

Megismerhették a tornatermet, ahol kis zenés bemelegítés után egy elvarázsolt 

akadálypálya várta őket. Ezeket leküzdve, babzsák-célbadobóval zárták a kalandokat. 

Majd 4.a osztályos tanulók mesejátékát tekintették meg, ahol szem nem maradt szárazon 

a meghatódottságtól. A hagyományos kézműves foglalkozás sem maradt el, a sok kis 

ügyes kéz munkálkodásából nagyon helyes bárányok születtek. 

   

 

Informatika verseny 
2021. októberétől megrendezésre 

került a Szegedi Szakképzési 

Centrum Vasvári Pál Gazdasági és 

Informatikai Technikum által 

meghirdetett 3 fordulós informatika 

verseny alkalmazói kategóriában. A 

döntő 2021. november 30-án volt, 

amelyen a következő versenyzők 

vettek részt: Császár Richárd, Füle 

Alex, Ördögh Benedek, Papp 

Botond Bendegúz, Szücs Vilmos. 

Két diákunk díjazásban részesült: 

Ördögh Benedek II., Szücs Vilmos 

IV. helyezést ért el. 

Felkészítő tanár: Rácz Rita tanárnő 

 

HIRDETMÉNY! 

TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉST 

TART 

A RÖSZKEI ORBÁN DÉNES 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Helye: Az általános iskola udvara 

Ideje: 2022. május 10-13. 

Gyűjtött hulladékfajták: papír (újságpapír, 

szórólapok, kartonpapír) 

A behozott hulladékot lemérjük és ennek 

alapján az osztályok között versenyt 

hirdetünk. 

A legjobb három osztályt díjazzuk. 

A GYŰJTÖTT PAPÍRHULLADÉK 

május 09-től (hétfő) 

május 12-ig (csütörtök) 

7.00-17.45-ig 

illetve  

május 13-án (pénteken) 

7.00-15.00-ig 

HOZHATÓ!!! 

A hulladékgyűjtésből befolyt pénzösszeget 

a gyermek- és sportnap, illetve más iskolai 

programok támogatására fordítjuk. 

Filharmónia koncert 
A Filharmónia koncertsorozat keretei 

között április 5-én a Jazzformers zenekar 

hangversenyét hallgathatták meg iskolánk 

tanulói. Minden hangszer hangját és 

kialakítását egyenként is 

megismerhettünk. A program helyszínét a 

röszkei Közösségi színtér és Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely 

biztosította. 

 
 

 
 

A 7-8. évfolyamos tanulók Országos 

Történelem Tantárgyi Versenyének 

megyei fordulóján Berta András 8. 

osztályos tanuló III. helyezést ért el. 

Dér Levente 7. osztályos tanuló VI. 

helyezett lett. Gratulálunk! 


