
Kedves Szülők! 
 

Gyermekük felcseperedett, hamarosan iskolás 
lesz. Örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés 
előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát 
választanak. E rövid bemutatkozó tájékoztatónkkal 
szeretnénk segítséget adni Önöknek, hogy 
megalapozottan tudják meghozni döntésüket.  

 
Intézményünk rövid bemutatása: 

 
A paksi óváros több mint 100 éves múltra és 

hagyományokra visszatekintő, ugyanakkor a mai kor 
követelményeinek megfelelő, modern iskolájába 
várjuk kis elsőseinket és szüleiket. Intézményünk jól 
felszerelt szaktantermekkel, tizennégy interaktív 
táblával, három számítógépteremmel, 
rajzműhelyekkel, tornacsarnokkal, judoteremmel, 
könyvtárral, sportpályával, három udvarrésszel 
rendelkezik.  

Tapasztalt tanítóink hatékony, változatos 
tanulásszervezési módszerekkel fejlesztik a 
gyermekek személyiségét, készségeit, képességeit. 
Nevelési munkánk során fontosnak tartjuk a 
tanító-gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek 
alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. Nagy 
hangsúlyt helyezünk a hagyományápolásra, 
fontosnak tartjuk a gyermekekkel - szülőkkel együtt 
szervezett programokat, rendezvényeket. 

 
A 2017/2018-as tanévben az általános képzés 
mellett a következő választási lehetőségeket 

kínáljuk: 
 

 nemzetiségi német nyelv  
 angol nyelvoktatás 
 vizuális oktatás 

Az alsó tagozaton nevelőink „guruló” 
munkaformában, kis- illetve nagyfelmenő 
rendszerben, egymással hatékonyan 
együttműködve tanítanak. A tanórák felépítését a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk.  

Az írás-olvasás tudományába a jól bevált 
szótagoló módszerrel vezetjük be kis elsőseinket. 
Tanóráinkon verssel, mesével, játékkal gazdagítjuk a 
gyermekek szókincsét, fejlesztjük szövegértésüket, 
szövegalkotásukat. A számolás rejtelmeiben való 
eligazodást változatos módszerekkel, játékos 
eszközökkel, tevékenykedtetéssel tesszük 
érdekessé. Kiemelt hangsúlyt fektetünk munkánk 
során az örömteli tanulásra, valamint az 
élményszerű ismeretszerzésre. 

Iskolánkban az első évfolyamtól választható a 
nemzetiségi német nyelv, az angol idegen nyelv, 
illetve a vizuális oktatás. 

A nemzetiségi német nyelvoktatás keretében 
emelt óraszámban nemcsak magával az idegen 
nyelvvel ismertetjük meg tanulóinkat, hanem 
bepillantunk a német nemzetiség kultúrájába, 
szokásaiba. Az alsó tagozatos gyermekek a 
nemzetiségi német néptánc alapjait is 
elsajátíthatják.  

Évek óta külföldről érkező, angol anyanyelvű 
gyakornokokat fogadunk az idegen nyelvi 
kommunikációs képességek – készségek hatékony 
fejlesztése érdekében (AIESEC-program). A 
szabadon felhasználható órakereteink legnagyobb 
részét az angol nyelv oktatására fordítjuk.  

A vizuális tantervű képzés keretében az alkotás 
örömét, a műhelymunka élményét élhetik át 
tanulóink. Tanműhelyeinkben változatos 
képzőművészeti technikák segítségével fejlesztjük 
kreativitásukat, fantáziájukat. 

„Ökoiskolaként” változatos környezet- és 
egészségvédelmi programokkal tesszük 

hatékonyabbá, a fenntarthatóságra, 
értékteremtésre irányuló pedagógiai munkánkat. 

A mindennapos testnevelés keretében tanulóink 
heti egy judo órán, valamint heti egy néptánc órán 
vesznek részt. Intézményünk „Judo 
tehetségpontként” működik. Két évfolyamon 
úszásoktatást is biztosítunk a Tanuszodában, 
képzett úszásoktató irányításával. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk az egyéni 
fejlesztő tevékenységeket mind a felzárkóztatás, 
mind a tehetséggondozás területén.  

Mindennapi munkánkat fejlesztőpedagógus, 
logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 
judoedző, néptáncoktatók, pedagógiai asszisztens, 
gyermek- és ifjúságvédelmi pedagógusok, iskolai 
szociális munkás/tanácsadó, iskolaorvos, védőnő, 
valamint iskolatitkár segítik. 

Szabadidős tevékenységeinkkel igyekszünk 
tanulóink iskolai életét még változatosabbá tenni. 
Számos szakkör, sportfoglalkozás kínálatából 
válogathatnak tanítványaink. Rendszeres képtár-, 
színház-, múzeumlátogatások, könyvtári 
foglalkozások, kirándulások, táborok és 
hagyományőrző rendezvények egészítik ki nevelő-
oktató munkánkat.  

 
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és 

leendő első osztályos gyermeküket! 
 

Nyílt délutánunk időpontja: 
2017. 04. 04. kedd, 1500 - 1700 óráig 

Helyszín: Paks, Szentháromság tér 1. - alsó tagozat, 
földszint 

 
Tisztelettel: 

A Paksi Bezerédj Általános Iskola Nevelőtestülete 
 

Paks, 2017. március 23. 
 


