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Kedves Olvasóink!
Tisztelt Szülők!
Köszöntöm Önöket, mint beiskolázás előtt álló gyermeküket nevelő
szülőket.
Nevem Simon Gyula Mátyás, háromgyerekes édesapa vagyok, a
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola Szülői Munkaközössége
Választmányának elnöke. Gyermekeim felnőttek, de természetesen
„deákos” tanulók voltak. Miért is természetesen? – tehetik fel a
kérdést. Nos azért, mert Veszprémbe költözésünk után, középső
fiam beíratása előtt, megismerkedtem az iskola pedagógusaival, nevelési céljaival, lehetőségeivel.
Számomra fontos volt, hogy személyesen találkozzak a „leendő elsős tanító nénikkel”, és ezáltal
megismerkedjek tanítási módszereikkel. Tapasztalataim alapján legkisebb gyermekem esetében már
kétség sem merült fel bennem, hogy a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolába írassam be őt is.
Kezdetben, mint a szülői munkaközösség tagja, majd később, mint a választmány elnöke jó kapcsolatot
alakítottam ki az iskolavezetőivel, pedagógusaival és dolgozóival. Magas felkészültségű, hivatásuknak élő
embereknek ismertem meg őket, akik szem előtt tartják gyermekeink fejlődését. Az iskola tanulói évek óta
kimagasló eredményeket érnek el a különböző tantárgyi versenyeken úgy városi, megyei, mint országos
szinten.
De nemcsak tanulmányi, hanem rangos hazai és nemzetközi sportversenyeken is részt vesznek, és érnek
el sikereket diákjaink. Továbbá gyermekeink részére biztosított a különböző kulturális csoportokban való
részvétel lehetősége is. A végzős nyolcadikos tanulók továbbtanulási aránya 100 %-os.
A modern oktatáshoz szükséges, a kor követelményeinek megfelelő feltételekkel rendelkezünk. Az elmúlt
években jelentős beruházások történtek: többek között sor került az összes tanterem bútorzatának és
digitális eszközeinek cseréjére, a tornaterem, a technikatermek és az étterem felújítására, valamint az
iskola aulájának korszerűsítésére. Az intézmény dolgozóival együtt mi szülők is mindent megteszünk azért,
hogy a feltételek tovább javuljanak. Ezt példázza a rendszeres, igen jó hangulatú társadalmi munka,
jótékonysági bál.
Figyelembe véve mindazt, amit a fentiekben leírtam, valamint azt az eltagadhatatlan tényt, hogy az iskola
kimagasló eredményeket tud felmutatni a gyermekeink tanulmányi, sport- és kulturális tevékenységében,
továbbtanulási arányaiban, őszinte szívvel ajánlom, hogy gyermeküket, gyermekeiket a Veszprémi Deák
Ferenc Általános Iskolába írassák be.
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Ezen az oldalon jelentős tárgyi fejlesztéseinkről olvashatnak:
Tárgyi feltételrendszerünkön az elmúlt tanévek során pályázatokkal, szülői segítséggel és központi
támogatással komoly fejlesztéseket hajtottunk végre. Így többek között elsős osztálytermek, szaktantermek
(rajz, fizika, kémia, média) mellett négy számítástecnika-terem – melyben több mint 150 gépen tanulhatnak
tanítványaink -, három idegen nyelvi terem, tánc- és drámaterem, jól felszerelt könyvtár, térben
kettéosztható, felújított tornaterem, erősítőterem, új öltözők, büfé, megszépült ebédlő, orvosi szoba,
sportpályákkal és játszóvárral ellátott udvar áll a rendelkezésünkre.
Ezek mellett a közelmúltban két új technikatermet alakítottunk ki.
Az épület adottságai lehetővé teszik, hogy alsós és felsős osztályaink térben elkülönülhessenek, ami nagy
segítség, hiszen különböző életkorú gyerekek eltérő környezetet igényelnek. Alsósaink a földszint
birtokosai.
Az osztálytermeik közvetlen kertkapcsolattal rendelkeznek, így tanítóink bármikor megteremthetik a
kötetlen játék lehetőségét a gyermekek számára. Az udvaron alsósaink – sportpályával, játszóvárral, kerti
padokkal ellátott- parkosított udvarrészt használhatnak. Térben elkülönülő – sportpályával, kerti padokkal
felszerelt udvarrészt használhatnak felsős tanulóink is.
Az elmúlt nyolc esztendőben minden osztálytermünkben lecseréltük a tanulói bútorokat (padokat,
székeket). E mellett az intézmény egész területén biztosított az internet vezeték nélküli elérhetősége.
Örömmel mondhatjuk, hogy 21 tantermünkben interaktív táblák várják diákjainkat.
A kialakított beléptető rendszer, valamint a kiépített kamerarendszer még biztonságosabbá teszik
mindennapjainkat.
A megelőző nyári szünetekben megújult iskolánk aulája és tovább folytatódott a nyílászárók cseréje is.
Természetesen még számos egyéb fejlesztésre is sor került, s ezzel az eddiginél kedvezőbb és jobb
feltételeket teremthettünk diákjaink számára.
További elképzeléseink, terveink megvalósítása a jövő feladata.
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Szép hagyományaink
Deák-futás
Kiemelten fontosnak tarjuk az egészséges életmódra nevelést. Ezért minden évben meghirdetjük a város
diákjainak és felnőtt lakosságának őszi futóversenyünket. Az elmúlt 15 évben több mint 10.000 résztvevő
teljesítette a különböző távokat, és töltött velünk egy kellemes délutánt.
Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, mint az örökös ÖKO-iskola cím birtokosai rendszeresen
szervezünk erdei iskolai programot. Egyhetes programot szervezünk hetedik évfolyamos tanulóink
számára. A „Határtalanul” program keretében Erdély nevezetességeivel ismerkedhetnek meg.
„A Deákért a Deákban”
Idén februárban hetedik alkalommal rendezzük meg jótékonysági vacsoránkat, amelyen szülők és
pedagógusok segítségével közös céljainkat valósítjuk meg.
Bem matematikaverseny
Számunkra különös jelentőséggel bír a Bem matematikaverseny, melyet iskolánk 1996 óta rendez meg. Az
idei évben 23. alkalommal szerveztük meg az eseményt. A kezdeményezés városunk legrangosabb
korosztályi szaktárgyi versenyévé nőtte ki magát. 2014-től megyei szinten rendezzük meg 2-8. évfolyamon.
Tantárgyi szakkörök
Matematikából és informatikából kínálunk szakköröket érdeklődő diákjainknak. A foglalkozásokon a
tananyagon túl izgalmas fejtörőket, logikai feladatokat oldhatnak meg, s az informatikai eszközök
szélesebb körű használatával is megismerkedhetnek. a felső tagozatban szakköri keretek között biztosítjuk
az olasz nyelv tanulásának lehetőségét is, második idegen nyelvként. Honismereti szakkörünkön pedig
szűkebb hazánk történelmi múltjával, hagyományaival foglalkoznak a felső tagozatos diákok.
Nyolcadikosaink számára felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyarból, matematikából,
idegen nyelvből és biológiából, számítástechnikából.
Szakmai rendezvényeink
Iskolánk gyakran házigazdája a város és a megye pedagógusainak szervezett tovább-képzéseknek,
szakmai napoknak. Tudósok, művészek, sportolók tisztelték meg iskolánkat az elmúlt években. Így
láthattuk vendégül Ranschburg Jenő és Czeizel Endre professzor urakat, Mocsai Lajos rektor urat,
valamint Jari Vilén finn nagykövetet, Tóth Tamást, az MTV meteorológusát. 2013-ban Vujity Tvrtko újságíró
tartott rendhagyó irodalomórán szavalták együtt diákjaink Kányádi Sándor költővel. A tavalyi esztendőben
Scherer Péter kamaraszínházi előadásában vettek részt gyerekek és felnőttek egyaránt.

12. évfolyam 1. szám

Deák Hírmondó___

Szabadidő
Olyan iskolát álmodtunk meg, ahol a gyerekek a tanulás mellett érdeklődésüknek megfelelő módon tudják
szabad idejüket eltölteni. Helyben, biztonságban, jó feltételek mellett a szülők számára is a legjobb
megoldást tudjuk biztosítani.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink egészségesen éljenek, ezért számos sportág közül választhatnak itt az
iskolában is. Így atlétika, kézilabda, röplabda, labdarúgás, karate, kosárlabda, asztalitenisz, tenisz, sakk és
darts is szerepel a lehetőségek között.
Több tánccsoport is működik intézményünkben, így többek között modern tánc és klasszikus tánc, valamint
néptánc tanulását biztosítjuk tanítványaiknak. Iskolánkban működik a Táltos Művészeti Iskola
néptáncegyüttese is.
A Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskolával kötött megállapodásnak köszönhetően évek óta helyben
folyik a szolfézs- és hangszeroktatás (hegedű, zongora és furulya).
Tanítványaink a rajzszakkörön különböző technikákkal ismerkednek meg, díjnyertes alkotásaikkal belső
tereinket díszítjük.

Az előttünk álló 2018/2019. tanévben tervezett első osztályainkról:
A tanítópárok a 4. évfolyam végéig nevelik – oktatják együtt a gyerekeket. Tanítóink kiemelt feladatuknak
tekintik azt, hogy a kisgyermekek biztonságban, jól érezzék magukat iskolánkban, megtanuljanak helyesen,
szépen írni, pontosan olvasni, számolni.
Leendő 1. osztályos tanítóink:
1.a Csipesné Fehér Magdolna – Hergovits Judit
1.b Csatári Éva – Sándor Lászlóné
1.c Gottschall Éva – Moravetz Andrea

(emelt szintű matematika)
(informatika orientáció)
(emelt szintű matematika)

Tantárgyi rendszerünk és óraszámok az 1-2. évfolyamon
TANTÁRGYAK
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika
Testnevelés
Összesen
Tréning (1-1 óra)
1. évfolyam
2. évfolyam

EMELT SZINTŰ
MATEMATIKA
7 (2 bontva)
6 (2 bontva)
1
1
2
2
1
5
25
sakk
angol, német, sakk

INFORMATIKA
ORIENTÁCIÓ
8 (1 bontva)
5 (1 bontva)
1
1
2
2
1
5
25
informatika,
dráma foglalkozások
angol, német,
informatika, dráma
foglalkozások

EMELT SZINTŰ
MATEMATIKA
7 (2 bontva)
6(2 bontva)
1
1
2
2
1
5
25
sakk
angol, német, sakk
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Elismerő felkérés
MATEMATIKAI TUDÁSKÖZPONT
Iskolánkat nagy megtiszteltetés érte 2017-ben. Az Oktatási Hivatal felkérte intézményünket, hogy
Köznevelési Matematikai Tudásközpontként tevékenykedjen. A felkérés hátterében az iskola matematika
oktatás területén kialakított több évtizedes hagyományrendszere és kiemelkedő, országos eredményei,
sikerei álltak. Jól mutatja a megtiszteltetés értékét, hogy rajtunk kívül mindössze két iskola kapott ilyen
jellegű megbízást Magyarországon: Béke Utcai Általános Iskola (Szeged) és a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.
Örömmel értesültünk róla, hogy Digitális környezet a köznevelésben pályázat keretében 2018. január 1jétől mintegy 30 millió forintos informatikai és digitális fejlesztés valósul meg iskolánkban. Ennek keretében
többek között újabb interaktív táblák, tanulói táblagépek, LEGO-robotok kerülnek beszerzésre és
felhasználásra.
A fejlesztés segítségével, informatika oktatásunk területén a robotika irányában történő fejlesztést
valósítjuk meg.


MEGHÍVÓ
Iskolánk szeretettel meghívja Önt és kisgyermekét a következő OVI-SULI foglalkozására,
melyet
2018. február 13-án (kedden) 17.00 órától tartunk.

Beiskolázási programunk záró rendezvénye a „Vendégváró családi délelőttre” várjuk Önöket
2018. március 03-án (szombaton) 10 órára.



Bővebb információért látogassák meg internetes honlapunkat! Személyesen és telefonon is szívesen válaszolunk kérdéseikre.
http://deakveszprem.eu, e-mail: bsz@sednet.hu Tel.: 88/560-685; 88/442-672

