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Hegedűs Istvánné igazgató

Az iskola gyakorlóiskolaként kettős feladatot lát el. A 6-14 éves korú gyerekek nevelése, oktatása 
mellett a jövő tanítóinak nyújt gyakorlási lehetőséget. Ennek következménye, hogy az alsó tagozaton tanítói 
és  tanári  oklevéllel  egyaránt  rendelkezők  is  tanítanak.  A  mintaadás  kötelezettsége  megköveteli  a 
pedagógusoktól a jó felkészültséget a tanórák mindegyikén.

Az  iskolában  jók  a  feltételek  a  munkavégzéshez.  Az  épület  alkalmas  a  több  mint  500  gyerek 
befogadásához.  Az  intézményben  24  tanuló-  és  8  napközis  csoport  van.  Napközis  ellátást  és  menzát 
biztosítunk minden igénylőnek.

Pedagógiai programunk kiemelt területei:

- az ismeretszerzés (tanítás-tanulás)
- gyermekbarát program megvalósítása 
- egészséges életmódra nevelés
- környezeti  nevelés  –  ökoiskolaként  a  fenntarthatóság  pedagógiai  törekvéseinek  megvalósítása, 

benne az erdei iskolai program működtetése, fejlesztése
- a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló változatos programkínálat
- erőszakmentes, egészségtudatos iskolai lét, szemlélet kialakítása

A kiemelt területek néhány jellemzője:

- Kompetencia-alapú  képzést  folytatunk  a  szövegértés-szövegalkotás,  matematikai  logika,  szociális 
életviteli és környezeti kompetenciák területén.

- A gyerekek egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően jutnak biztonságos tudáshoz.
- Sajátos  nevelési  igényű  tanulóink  előrehaladását  –  fejlesztő  pedagógusi  és  gyógypedagógusi 

segítséggel - biztosítjuk.
- 1-2. osztályban játékos angol nyelvi foglalkozásokon szerezhetik meg első idegen nyelvi élményeiket 

a gyerekek.
- 3. osztálytól minden tanuló angol nyelvet tanul.
- Második idegen nyelv választható 5. vagy 7. osztályos indulással  (német, francia,  román, orosz, 

szerb, horvát, olasz).
- 4. osztályban kezdjük az informatika tantárgy tanítását.
- 3. osztálytól szervezett tehetséggondozás indul matematikából, később angol nyelvből, magyar nyelv 

és irodalomból.
- A  testnevelés  tagozaton  belül:  atlétikai  mozgások,  tornajellegű  mozgások,  labdajátékok, 

küzdőjátékok, úszás, lovaglás, szabadidős mozgások oktatása folyik. 
- Ének-zene  tagozaton  szolfézs  és  hangszeres  oktatás  keretén  belül  sajátítják  el  gyermekeink  a 

zeneművészet alapjait. 
- 5-6. osztályban nem szakrendszerű oktatási formában készség- és képességfejlesztést végzünk az 

egyes kompetenciaterületeken.
- Az iskolában működő öko-munkacsoport figyelemmel kíséri, javaslataival segíti az iskolai nevelést.
- Az  Erőszakmentes,  egészségtudatos  iskola  cím  elnyerésekor  vállalt  stratégia  megvalósítására 

folyamatosan törekszünk.
- A szabadidő hasznos eltöltéséhez színes kínálatot nyújt a Diákönkormányzat (sportnap szervezése, a 

Göndör Kupa rendezvénysorozata)  az  1988 óta működő Gyaxi DSE (tömegsport-akciók,  7 próba 
túrasorozat)  és  a  Tinódis  Egyesület  (kulturális,  művészeti  és  hagyományőrző  tevékenységek, 
kézműves délutánok, játszóházak, a diákok egészségtudatos magatartását alakító foglalkozások).

http://www.ejf.hu/


Tagozatos osztályaink:

A testnevelés  tagozat fő  célja,  hogy tanulóink  a  sportot  szerető,  művelő,  értő  felnőttekké  váljanak. 
Választott  sportágukban  a  lehető  legjobb  alapképességekkel  rendelkezzenek.  Az  alsó  tagozaton  heti  5 
délelőtti testnevelésórán a gyerekek megismerkednek a hagyományos sportágak mellett a tenisszel, judoval, 
lovaglással  és  korcsolyázással  is.  Kiemelt  helyen  kezeljük  az  úszás  és  a  kosárlabdajáték  jártasságának 
megszerzését.  A  délutáni  edzéseket  a  városi  sportegyesületekkel  közösen  szervezzük  (kosárlabda, 
labdarúgás,  judo).  A  délelőtti  testnevelésórákon  kívül  a  kötelezően  választható  heti  2  óra  délutáni 
sportfoglalkozásra gazdag kínálatot biztosítunk tanulóinknak. Iskolánk egy láncszemet alkot az utánpótlás 
nevelésében is. Azok számára, akik még nem tudtak sportágat választani,  tömegsport keretében tartunk 
edzéseket atlétikában,  tornában és játékos képességfejlesztésben.  Természetesen a külső sportágat  (pl. 
úszás, triatlon, evezés, karate, …stb.) választók sem kerülnek hátrányba, sőt a tehetségek gondozásában is 
igyekszünk  segíteni.  A  tanítási  év  végén  a  gyerekek  a  tantervi  anyaghoz  kapcsolódó  sporttáborokban 
vesznek részt. 

Ének-zene  tagozat működik közel  két  évtizede  iskolánk  „b”  osztályaiban.  A  Liszt  Ferenc  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézménnyel  együttműködve  a  gyermekek  iskolánkon  belül  tanulhatnak  szolfézst,  és 
részesülhetnek hangszeres oktatásban. Heti két órában az alsó és felső tagozaton is van énekkar, amely 
hozzájárul  tanulóink  zenei  hallásának,  képességének  fejlődéséhez.  A  kórusok  nemcsak  iskolai  és  városi 
rendezvényeken, hanem országos  találkozókon is  rendszeresen szerepelnek.  Ezeken a foglalkozásokon a 
párhuzamos osztályok tanulói is részt vehetnek, hiszen mind a szolfézsórákat, mind az énekkari próbákat 
csatlakozó órában szervezzük. A képzés célja a zenei alapismeretek és alapkészségek elsajátítása, valamint a 
kóruséneklésben szerzett jártasság megteremtése.

Szabadidős tevékenységeink:

2012-ben  a  következő  táborok  közül  választhatnak  a  gyerekek:  sítábor,  nyári  sporttáborok, 
szaktáborok, kézműves tábor, szabadidős táborok a Göndör Diáktanyán.
Iskolánkban a több mint negyedszázad óta működő zártláncú televízión a gyerekek által összeállított TV-
műsor hetente kerül sugárzásra.
Az iskola életét újságunkból is megismerhetik az érdeklődők. Januárban a Vonatkerti Napló XXII. évfolyama 
kerül az olvasókhoz.

Az iskolához tartozó szülői közösség szervezeti formája egyesület (Gyakorlós Egyesület). A szülők 
különböző  albizottságokban  sokat  segítenek  abban,  hogy  a  gyerekek  a  közösen  kialakított  céloknak 
megfelelően nőjenek fel.

A Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány által vásárolt és átalakított Göndör Diáktanya a Duna partján 
természetvédelmi feladatok megoldását segíti.

Nyílt hetet tartunk 2012. január 16-20. között,
ekkor a szülők leendő elsős gyermekükkel tanítási órákat 

és foglalkozásokat látogathatnak.

2012. január 19-én (csütörtökön) 17 órakor 
tájékoztató szülői értekezlet lesz az érdeklődők számára.

2012. január 20-án (pénteken) 8-11 óra, illetve 14-16 óra között ismerkedünk meg az ének-
zene

és a testnevelés (sportfelszerelés szükséges) tagozat iránt kedvet érző gyermekekkel.

Szeretettel várunk mindenkit, aki iskolánk iránt érdeklődik!
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