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ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 

 

 

75 éves múltra visszatekintő, gazdag hagyományokkal rendelkező iskolánk zöldövezeti, igazi 

kisvárosi hangulatot tükröző környezetben működik.  

 

Pedagógiai programunk a 8 évfolyamos képzésre szól. Célunk, hogy az egyéni 

képességekre, fejlődési ütemre építő módszertani munkánk által korszerű ismeretekkel, 

kompetenciákkal rendelkező, toleráns személyiségű tizenévesekké váljanak tanulóink. 

 

 

KÖRNYEZET  

 

Az öreg falak között barátságos tantermek, jól felszerelt könyvtár, színházterem, 

informatikaterem, természettudományi előadó áll rendelkezésünkre. A termek 100 

százalékában digitális oktatási környezetben folyik a pedagógia munka. Zöldövezeti 

értékeink: a játszókert, a sziklakert, a varázslatos „Tündérkert”, és a szabadlevegős játék 

legkedveltebb színtere, a templomkert.  

 

 

IDEGEN NYELV 

 

Első osztálytól szakköri keretekben választható angol és német nyelvoktatás. Célunk, hogy 

kialakítsuk tanulóinkban az igényt a nyelvtanulásra, megkedveljék a választott idegen nyelvet. 

A felfedezésekkel, sikerélménnyel, és ezáltal örömökkel teli alapozó szakaszt követően –  

a nyelvtanulás későbbi szakaszában – már nem jelent gondot a nyelvtanulás iránti érdeklődés 

fenntartása. Negyedik évfolyamtól a helyi tanterveben meghatározottak szerint, képesség 

szerinti bontásban történik a nyelvtanulási stratégiák kialakítása és azok folyamatos 

fejlesztése, a nyelvvizsgára történő felkészítés.  

 

MŰVÉSZETI NEVELÉS  

 

Erősségünk a művészeti elemek – tánc, mozgáskultúra, népdaléneklés, ének-zene, 

drámapedagógia – beépítése a pedagógiai munkába. Valljuk, hogy a zene szeretetén, az 

éneklésen keresztül történő nevelés az egyik legszebb és leghatékonyabb pedagógiai eszköz.  

Kétévente olyan színdarabot adunk elő, amelyben tehetségének megfelelő szerep jut minden 

tanítványunk számára. 

 

 

 



LELKI EGÉSZSÉG  

 

Felgyorsult világunkban hisszük, hogy az egészséges felnőtt élethez meg kell élni a 

gyermekkort. A személyiségfejlődés e fontos szakaszában – az életkornak megfelelő 

módszerek megválasztásával – önismeretet erősítő tevékenységeket alkalmazunk. Hangsúlyos 

szerepet kap a tolerancia, az empátiás készség, az érzelmi intelligencia fejlesztése, egymás 

erősségeinek és gyengeségeinek megismertetése, azok elfogadására nevelés.  

 

KAPCSOLATOK  

 

Tanítványaink személyiségvonásainak alakításában az egyik legfontosabb tényező a 

pedagógusaink és a diákjaink közötti személyes kapcsolat. Ez az a híd, amelyen keresztül a 

nevelő hatások közvetítődnek. A tanítási órák megkezdése előtt a nap az „osztályfőnöki 

negyedórával”, beszélgetéssel indul. Fontosnak tartjuk a jó közérzetet, amely a tanulási 

motiváció alakulásában és a tanulmányi teljesítmény növelésében is jelentős szerepet kap. 

 

Az iskola és a szülői ház között az információáramoltatás eszköze saját kiadványunk, a 

„Szülők könyve”, amely rendszerbe foglalja működésünket, naptárszerűen a tanév rendjét és a 

kiemelt eseményeket, programokat.  

 

NYITOTT KAPUK 

 

Valljuk, hogy a pedagógusok és a szülők rendszeres kapcsolata, közös fáradozása lehet csak 

eredményes a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi fejlődésében. Fontosnak érezzük a 

rendszeres kommunikációt a hagyományos (szülői értekezlet, fogadóóra) és informális 

keretek közt.  

A „Nyitott iskola” program alkalmával lehetőséget adunk pedagógiai munkánk 

megismerésére, a Szülők Akadémiáján alkalmat teremtünk pedagógusok és szülők közti 

eszmecserére.  

 

 

KÖZÖSSÉG   

 

Iskolánk diákönkormányzata színes, változatos programokkal intézményünk régi 

hagyományait ápolja, illetve újakat teremt.  A „Kelensulis” közösséget erősíti az őszi 

időszakban megrendezésre kerülő Kelensuli Utcabál és Főzőverseny, a fergeteges farsangi 

mulatságok, a tavaszi iskolazöldítési programunk, karitatív akcióink.  A szülői 

munkaközösségek lelkes támogatói és aktív közreműködői közösségi rendezvényinknek.  

Iskolánkért–Gyermekeinkért elnevezésű alapítványunk oktatási és nevelési céljaink 

megvalósítását támogatja. 

 

 

 

LEHETŐSÉG ÉS VÁLASZTÁS   

 

Az iskolai élet egészét oly módon alakítjuk, hogy változatos, fejlesztő hatású tevékenységeket 

kínáljanak. Szakköröket szervezünk a tudományok és a művészetek területén. Differenciált 

foglalkozásokon lehetőség van felzárkóztatásra, gyakorlásra, tehetségfejlesztésre, versenyekre 

történő felkészülésre.  

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola tanárai helyben hangszeres zenét és szolfézst tanítanak. 

 

 

 



 

SPORT  

 

Minden korosztály számára adott a rendszeres sportolási lehetőség: kosárlabda, labdarúgás, 

játékos testnevelés, illetve önköltséges keretben rocky, karate, judo. Tornaterem, tornaszoba, 

recortan felületű sportpálya áll a rendelkezésünkre.  

 

A FALAKON KÍVÜL   

 

Pedagógiai céljaink megvalósításának fontosságát hangsúlyozza a tanulási színterek 

kiterjesztése. Változatos kulturális programokkal, az élménypedagógia módszerének 

alkalmazásával tesszük színesebbé, változatosabbá az oktatási-nevelési folyamatot. Minden 

tanévben 200-230 gyermek vesz részt erdei iskolákban, nyári táborokban az ország legszebb 

tájain.  

 

2021/2022-ES TANÉV: ELSŐ OSZTÁLYOK 

 

Mindkét első osztályban általános tanterv szerint, a hangoztató–elemző–összetevő 

módszerrel tanítunk. A számfogalom kialakítása játékos formában történik.  Az alapkészségek 

fejlesztése, a gyakorlás, az ismeretek elmélyítése miatt a szabadon tervezhető órák a magyar 

nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyak heti óraszámát növelik.  

Az életkori sajátosságok figyelembevételével, a készség- és képességfejlesztés érdekében, a 

mindennapos testnevelés részét képezi a tánc, a népi játékok tanítása. A napközi ideje alatt 

rendszeresen játékdélutánokat szervezünk.  

Az osztályfőnöki negyedórák első évfolyamon az iskolai élet és szokásrendszer megismerését, 

az iskolai szocializáció megkönnyítését szolgálják. A kisdiákok délelőtti tanórái és délutáni 

foglalkozásai szerves egységet alkotnak.  

 

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA 

NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJA 

 

Kedves Szülők!   

 

A jelenlegi járványhelyzet nem teszi lehetővé a tervezett programjaink megvalósítását, 

ezért a szülői értekezlet időpontjában online tájékoztatást adunk.  

 

Amennyiben lehetőségünk lesz a személyes találkozásra, szeretettel várjuk Önöket 2021. 

február 22-én, hétfőn ½ 6-kor a leendő első osztályosok szülői értekezletére, ahol 

megismerhetik az első évfolyamon tanító pedagógusok közösségét. 

Gyermekeikkel együtt látogassanak el hozzánk 2021. február 24-án, szerdán 8 órától a nyílt 

napra, a bemutató foglalkozásokra.   

 

Szíves megértésüket köszönjük.  

 

 

      Tisztelettel: Benis Andrea, intézményvezető  

 

 

 


