Iskola neve: DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT”- DÍJAS ISKOLA
Címe, telefonszáma: 4025 DEBRECEN, VÁSÁRY I. ÚT 10. sz. Tel.: 420-931
Intézményvezető neve: PETŐNÉ HORVÁTH MÁRIA
Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése:
Iskolánk a belváros egyik csendes utcájában található, és minden járművel könnyen megközelíthető.
Kívül-belül felújított épületünk udvarán fa-játszótér és sportpálya is van. A
tanítás napi kezdete: 8.00 óra.
Pedagógiai hitvallásunk: a gyermekközpontúság, a sokoldalú tehetséggondozás és az egyénre
szabott felzárkóztatás. Iskolánk „AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT”, és „ÖRÖKÖS
ÖKOISKOLA”, illetve „REFERENCIA INTÉZMÉNY” cím használatára is jogosult. Ezekhez a
tevékenységekhez minden személyi és tárgyi feltétel rendelkezésünkre áll. Elkötelezett pedagógusok,
tehetségfejlesztő szakértők, iskola pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, könyvtáros segíti az
oktató-nevelő munkát.
Pedagógiai Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az alapozó tantárgyak (matematika, magyar) és az
idegen nyelvek (angol, német) tanítására, és a művészeti képzésre. Emelt óraszámú angol és német
nyelvtanulással készülhetnek tanítványaink a továbbtanulásra. Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban
történik.
Délután a szabadidőben természettudományi, zenei, drámapedagógiai és képzőművészeti
foglalkozások közül választhatnak a szülők és a gyerekek. Ezek: énekkar, szintetizátoroktatás, gitároktatás,
furulya, rajz, tánc, dráma, képzőművészet. A továbbtanulást segítik az idegen nyelvi, matematika, valamint magyar
nyelv és irodalom előkészítők.
A 2022/2023-as tanévben első osztályosaink számára tanórai keretek között oktatjuk az informatikát. Német
és angol nyelvi előkészítő foglalkozás választható szakköri kereteken belül. Az osztályok munkáját egész
nap pedagógiai asszisztens segíti.
Az idegen nyelv tanítása 2. osztálytól kezdődik angol és német nyelven.
Alkalmazott módszer: hagyományos (szótagolásos).
Alternatív program: tehetséggondozás - személyiségfejlesztés
A tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységeink térítésmentesek tanulóink részére: alsós-felsős irodalmi
színpad, tánc, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, kispályás labdarúgás stb.
Beiskolázás módja: felvételi nincs, az iskolaérettségi óvodai szakvéleményt kell bemutatni.
Egyedi program: Emelt óraszámú német, angol nyelv tanulása, délutáni művészeti képzés a tehetséggondozás és
az egyéni személyiségfejlesztés jegyében.
Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: a nyugodt tanulást, felkészülést napközis foglalkozások keretében tudjuk
biztosítani, a 7-8. évfolyamon pedig tanulószobai foglalkozást tartunk.
A szülők korai munkakezdésére és a munka befejezésére is gondolva, reggeli (6.45 órától) és délutáni (17.00
óráig) szervezett felügyeletet biztosítunk.
„Kalandra fel!” Az iskolánk bemutatása a gyerekeknek, szülőknek.
Szeretettel várjuk a szülőket Nyílt napunkon, melyet a honlapunkon teszünk közzé.

Az iskolát a Pro Prudentia Alapítvány támogatja a szakmai alapdokumentumban megfogalmazott célok elérésében.
Egyéb információ Dr. Rajnainé Nyíri Gabriella intézményvezető-helyettestől kérhető a 420-931-es
telefonszámon
Honlapunk elérhető a: www.kisfazekas.hu oldalon
E-mail: fazekasaltalanos@fmisk-debr.edu.hu

A 2021/2022-es tanévben 2 első osztály indítására kaptunk engedélyt.
Osztályok, csoportok száma:

2021/2022-es tanév osztályok száma és létszámuk

Osztályok Osztályok
létszáma
1.a

21

1.b

23

2.a

27

2.b

25

2.c

23

3.a

27

4.a

27

4.b

28

5.a

31

6.a

27

6.b

22

7.a

24

7.b

22

8.a

23

8.b

24

Össz:
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