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Kedves Szülők! 
 

Hamarosan kiválasztják azt az iskolát, ahol gyermekük megkezdi tanulmányait, megtanul 

olvasni, írni, bevezetik tanítóik a matematika rejtelmeibe. Talán az egyik legfontosabb, hogy 

a kis tanuló jól érezze magát az iskolai közösségben, amellett, hogy megtanulja a kötelező 

tananyagot jusson ideje önfeledt játékra, mozgásra a szabad levegőn. 

Döntésükhöz ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segítséget nyújtani, melyben bemutatjuk 

iskolánkat és a benne folyó munkánkat. 
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Iskolánk bemutatása 
 

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, átlagosan 15 fő jár egy-egy osztályba. Az alacsony 

osztálylétszám lehetőséget ad a tanulók kibontakozására, több idő jut egyénenként az órai 

hozzászólásra, szereplésre, gyakorlásra. A tanulók így magabiztosan sajátíthatják el az 

alapkészségeket. 

Végzős diákjaink továbbtanulási aránya évek óta 100%-os. 

Egész napos iskola 

Az iskolakezdés jelentős változás a gyermek és a család életében egyaránt. A váltás a 

családias nevelést biztosító óvodából egy tanintézmény kötöttebb világába sosem volt 

problémamentes feladat. Ezt a folyamatot egész napos iskolai formával könnyítjük meg 

kisiskolásaink számára. Az alsó tagozaton oktatunk ebben a formában. A gyerekek naponta 

8 órától 16 óráig vannak az iskolában. Napirendjük a tanórák és a szabadidő váltakozásával 

igazodik fáradékonyságukhoz, terhelhetőségükhöz.  

A fő tantárgyakat két pedagógus tanítja a gyerekeknek, akik megfigyelhetik, megismerhetik 

őket a tanulás folyamatában és a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a nevelés 

lényegesen hatékonyabban tud megvalósulni. 

Az önálló tanulás ideje alatt a gyerekek önállóan, ha szükséges, tanítói irányítással, 

differenciálással végzik el feladataikat, amely magában foglalja a házi feladat elkészítését is. 

Ennek előnye az azonnali visszacsatolás. Így a gyerekek kudarcmentesen, rövid idő alatt 

jutnak el a hatékony, önálló tanulás szintjére. A gyermek hét közben nem viszi haza a 

tankönyveit, csupán az üzenőfüzetet és az olvasókönyvet. Levesszük a családokról a 

hétközbeni leckeírás terhét; megelégedve azzal, és el is várva azt, hogy a szülők folyamatos 

figyelmet tanúsítsanak gyermekük iskolai mindennapjai, beilleszkedése, társas kapcsolatai és 

tanulmányai iránt. 

A szabadidős programok pozitívan befolyásolják a tanulók iskolai közérzetét, ezáltal a 

mindennapi munkát. Az életkori sajátosságokhoz igazodó programok egyszerre segítik a 

harmonikus testi – lelki fejlődést és a kikapcsolódást, pihenést. Belső biztonságot nyújtó 

társas életet teremtenek a gyermekek és a pedagógusok számára. 
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A szabadidő eltöltésére számos lehetőség kínálkozik. Levegőn való mozgás, 

könyvtárlátogatás, játék, kreatív foglalkozás, kiállítások megtekintése, színházlátogatás, 

versenyek, kirándulások (látogatás az óvodába, lovardába, pékségbe stb.). Nagyobb teret kap 

a beszélgető kör, ahol a gyerekek elmesélhetik egyéni élményeiket, megoszthatják örömüket, 

gondjaikat. 

Hagyományos rendezvényeink 

• megemlékezés nemzeti ünnepeinkről 

• adventi vásár  

• karácsonyi műsor 

• egészségnap 

• halloween 

• farsang 

• nagycsoportosoknak szóló programok 

• Dózsa-nap (sportnap) 

• anyák napja 

• gyermeknap 

• dráma szakkör előadása 

• osztály- és iskolakirándulások 

• táborok 
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A Meixner módszerről 

Iskolánkban évek óta a méltán népszerű Meixner módszerrel tanítunk 

olvasni. A helyi óvodában a nagycsoportosok több hangot is 

megtanulnak az óvónénivel, ezt a tematikát folytatva ismételjük át és 

haladunk tovább a betűkkel való ismerkedéshez. Ezzel a módszerrel 

szótagolva tanítunk olvasni, ami a legjobb a magyar szöveg 

olvasásának tanulásához. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 

egymásra hasonlító betűket vagy hasonló hangzású hangokat időben 

egymástól távol tanítjuk, külön-külön begyakoroltatjuk, majd differenciáljuk. A módszer 

különlegessége, hogy hangutánzással ismerjük meg a hangokat, ehhez igazodnak a hangok-

betűk hívóképei is. Ezzel a módszerrel a jobb képességű diákok is sokkal gördülékenyebben 

tanulnak meg olvasni és a gyengébben teljesítő gyerekeknek sem megterhelő. Eleinte 

„óriás” füzetekben tanulnak írni a gyerekek, nem kényszerítjük őket matematikán sem a fél 

centis négyzetek keretei közé. 

Interaktív tanulás 

Iskolánk minden termében van fix projektor és fehér tábla elhelyezve, amire vetíthetünk és 

írhatunk is. Szinte minden nap alkalmazzuk IKT-s eszközeinket, 

lehetőségeinket kihasználva lépést tartunk a technikai fejlődéssel. Az 

informatika teremben interaktív táblát is használhatunk. Videókat, 

képeket, forgatható animációkat, hanganyagokat szoktunk használni, 

amit mindig nagy lelkesedéssel várnak a gyerekek és többen otthon is 

szívesen játszanak a tankönyvek feladataival. 

 

Angol oktatás elsőtől 

Első osztálytól tanulnak angolt a gyerekek, eleinte heti egy órában, ahol játékos formában 

sajátítják el a nyelv alapjait. Az alsó tagozaton dalokkal, mondókákkal bővítik szókincsüket, 

harmadik évfolyamtól kezdenek el ismerkedni az idegen nyelvű írással és olvasással. A 

felsősök már angol nyelvű filmekkel, ismeretterjesztő anyagokkal is megbirkóznak. A 

pedagógusok interaktív órákkal és projektmódszerrel teszik élményszerűvé az órákat. Évente 

megrendezzük az angol témahetet, melyen mindig más témát járunk körbe. Ilyenkor 
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közelebbről megismerkedünk az angol anyanyelvi országok kultúrájával, szokásaival. A hét 

lezárása egy csapatverseny, ahol a diákok segíthetik egymást, erősítve a közösségformálást, 

a teadélutánon pedig lelkesen vesznek részt gyerekek és tanárok egyaránt. Diákjaink 

igyekeznek tudásukat más iskolák tanulóival is összemérni, versenyeken szerepelnek, ahol 

már többször szép sikereket értek el területi és országos szinten is. 

 

Sakk-logika oktatás 

Hetedik éve folyik az alsó tagozaton sakk-logika oktatás, ami egy játékos óra. Heti két 

alkalommal játszunk, mondókázunk, mozgunk és gondolkodunk együtt. Megismerkedünk a 

sakk játékkal, de nem sakkversenyzők képzése a célunk, hanem eszközként használjuk a 

gyerekek fejlesztésére. A program ugyanúgy hasznára válik a sajátos nevelési igényű, vagy 

beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros gyerekeknek, mint a tehetséges tanulóknak. A 

sakk-logika oktatás során, a sakkjáték eszközrendszerén és a logika módszertanán keresztül 

fejlődik a gyerekek logikus gondolkodása, a rövid és hosszú távú memóriája, a 

problémaérzékenysége, az elemzőképessége és a fantáziája. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Iskolai munkánkat fejlesztő pedagógus, gyógypedagógusok, logopédus, pszichológus és 

iskolai szociális segítő támogatják. 
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A községi-iskolai könyvtár gazdag, több mint 5000 kötetes könyvtári állományára 

építhetünk a tanításban, a tanulói önálló tanulás, az önművelés szokásának kialakításában. 

Lehetőségünk van könyvtári órákat tartani és többször köszönhettünk olvasó-író találkozót 

könyvtárosunknak. 

Dráma 

Hosszú évek óta működik iskolánkban a dráma szakkör. A foglalkozásokon szituációs és 

közösségépítő játékokat játszanak, színdarabokat próbálnak, történeteket dramatizálnak. A 

szakkör fejleszti önbizalmukat, kreativitásukat, beszédkészségüket, egymás elfogadására 

nevel. A diákok kipróbálhatják a nagyobb közönség előtti szereplést, megmutathatják 

kiemelkedő képességeiket. A tanév folyamán részt vesznek az iskolai rendezvényeken, az év 

végén pedig a csoport nagyobb színdarabbal lepi meg az iskolatársakat és a szülőket. 

Kézműves 

A kézműves szakkör minden évben választható délutáni elfoglaltságként. Ezeken a 

foglalkozásokon különböző technikákkal, mesterségekkel, művészetekkel ismerkednek meg 

a tanulók, miközben praktikus, hasznos ajándékokat, játékokat készítenek családtagjaik és 

önmaguk számára. A szakköri munka tervezése tanulóink érdeklődési körének 

figyelembevételével történik. Gyakorlati tevékenységük során – az alapötleteken túl – 

lehetőségük nyílik egyéni ötleteik megvalósítására, kreativitásuk kibontakoztatására. Ezen 

foglalkozás célja az alkotói munkán túl az önbizalom erősítése, problémák megoldása, 

személyiségvonásaik alakítása, vállalkozó kedvük növelése. 

Madárbarát iskola 

A 2015/2016-os tanév végén szereztük meg a madárbarát iskola címet. Többször 

rendeztünk falunk határában madárgyűrűző bemutatót iskolánk diákjainak, ahol 

testközelből ismerkedhettek meg a környék madaraival. Szinte minden 

évben szervezünk „Állati jó bemutató”-t is, amit szintén nagy 

érdeklődéssel várnak a gyerekek. A folyosón madárbarát faliújságon 

osztunk meg érdekes információkat és a szakköreinkbe is igyekszünk 

beépíteni a madárbarát tevékenységeket. 
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Hogyan ösztönözzük tanulóinkat? 

 

Dózsa-díj: 

Diákjaink legkiemelkedőbb jutalmazási formája. A tanulók pénzjutalmat kapnak, melynek 

anyagi fedezetét a DIAK Alapítvány adja. Célja a tanulók ösztönzése a kimagasló 

teljesítmények elérésére. A díjra évente javaslatot tehetnek az intézmény tanárai és a 

diákönkormányzat tagjai június 1-jéig. Az igazgató adja át az intézmény tanévzáró 

ünnepélyén.  

Azok a tanulók nyerhetik el:  

• akiknek tanulmányi átlaga 4,00 fölötti,  

• magatartása, szorgalma példás,  

• jelentős tanulmányi-, sport-, vagy kulturális  

versenyeredményt értek el,  

• kiemelkedők az iskola közösségi életében.  

Dózsa-sportkupa: 

A díjat az iskola azért hozta létre, hogy ösztönözze a diákokat a jó tanulmányi eredmény 

mellett az egészséges életmódra, a mozgás örömének felfedezésére is. A kupát a DIAK 

Alapítvány finanszírozza. A díjat az intézmény igazgatója vagy az általa felkért személy adja 

át a tanévzáró ünnepélyen. A díjra évente javaslatot tehetnek az intézmény tanárai és a 

diákönkormányzat tagjai június 1-jéig. Évente két gyermek kaphatja meg – egy tanuló az 

alsó, egy tanuló a felső tagozatból. 

Azok a gyerekek nyerhetik el: 

• akiknek tanulmányi átlaga 4,00 fölötti, 

• magatartása, szorgalma jó vagy példás, 

• kiemelkedő sporteredményt ért el a tanév során. 
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Elsős tanító nénik bemutatkozása: 

Ludányi Andrea 

1975-ben születtem Dorogon, jelenleg Pilisvörösváron élek, férjemmel és négy 

gyermekünkkel. 2001-ben végeztem a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, tanító 

szakon, magyar nyelv és irodalom műveltségi területen. 2002-ben pályakezdőként kerültem a 

pilisjászfalui iskolába. Idén szeptembertől már a hatodik első évfolyamot kezdem 

osztályfőnökként, ezen kívül tíz éve tanítok etikát alsó és felső tagozaton.  Nagyon szeretem 

iskolánk családias légkörét, fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást a gyermekek 

harmonikus fejlődése érdekében. Tanóráimon fontos szerepe van a játéknak, mozgásnak. 

2003-ban elvégeztem a Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció című képzést, ami a 

mai napig meghatározza tanítási módszereimet. Évről-évre több hasznos továbbképzésen is 

részt vettem (néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül: Diszkalkulia felismerése és 

kezelése, Kooperatív tanulási technikák, Korszerű IKT eszközök és módszerek alkalmazása, 

Inklúzió, integráció – együttnevelés eredményesen, Tanulási zavarok, valamint a magatartás 

és viselkedészavarok kialakulásának megértése, kezelése, Megoldásfókuszú mediátor), 

amelyeket a tanítás során kamatoztatok. Célom, hogy a tanulás, mint felfedezés, mint a világ 

megismerése a gyermeknek számára spontán jellegű játéknak tűnjön. Minden tanuló 

szeressen iskolába járni, szeresse, építse a közösséget, legyen aktív, cselekvő résztvevője. 

Ebben a szellemben várom leendő elsős diákjaimat sok szeretettel. 

Pédl Renáta 

Pályám megkezdése óta iskolaotthonos rendszerben tanítom a csemetéket. Nagyon jó érzés 

figyelemmel kísérni és segíteni a gyermekek fejlődését.  Német nemzetiségi tanítói 

diplomával rendelkezem. Időközben elvégeztem Budapesten a KRE-BTK - n a német nyelv 

és kultúra tanári szakot. Fontosnak tartom az idegen nyelv tanulását. Az óráimat játékosan, 

megértő, barátságos, elfogadó légkört megteremtve tartom. Az iskolakezdés fantasztikus 

élmény, hisz repülünk a mesék szárnyán és elmerülünk a számok világában. Igyekszem a 

tanulók tudásvágyát a pedagógiai hitvallásom szerint a tantárgyaim iránt felkelteni: 

„A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni,  

hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”      (Galilei) 
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Hogyan támogathatjuk gyermekünk sikeres iskolakezdését? 
 

Az iskolakezdés a szülőknek és a gyermekeknek is egy izgalmas, kihívásokkal teli időszak. 

Az egyik pillanatban még az óvodában játszik csemeténk, a másikban pedig már reggelente 

az iskolába kísérjük. Azért, hogy gyermekünk minél zökkenőmentesebben vegye az 

akadályokat, szülőként is nagyon sokat tehetünk. Nem is gondolnánk, milyen egyszerű, 

hétköznapi tevékenységekkel segíthetjük ezt elő. Íme pár hasznos tanács, amit érdemes 

megfontolni: 

• A meseolvasás nagyon fontos része a kisgyerekek életének. Lehetőség szerint minden 

nap olvassunk legalább egy mesét gyermekeink számára. Ezzel amellett, hogy 

bővítjük szókincsüket, rengeteg bennünk felgyülemlő érzelmet segítünk feldolgozni. 

 

• A mindennapi beszélgetés szintén elengedhetetlen. A sikeres tanulási folyamathoz 

szükséges, hogy megértsék, mi miért történik, minek mi a következménye. Emellett a 

beszéd felismerése és megértése szükséges ahhoz, hogy megértsék, amit a tanító néni 

kér tőlük, valamint a betűk megtanulásában, az olvasás elsajátításában is nagyon 

fontos szerepe van. 

 

• Igyekezzünk a tv nézést és az okos eszközök használatát lecsökkenteni, akár elhagyni. 

 

• A mozgásnak is nagy szerepe van a későbbi tanulásban. Ha a gyermekek 

nagymozgásai nem elég fejlettek, az a későbbiekben kihat az írás-és olvasástanulásra. 

Engedjük őket minél többet futkározni, fára mászni, mászókázni, labdázni, 

kerékpározni, ugrálni, állatok mozgását utánozni.  

 

• A finommozgásokat, vagyis a kis ujjacskáik megerősödését, összerendezett mozgását 

pedig rengeteg gyurmázással, lego játékkal, gyöngyfűzéssel, fűzőcske játékkal, 

ujjfestéssel segíthetjük elő. Ez azért rendkívül fontos, hogy helyes ceruzafogással meg 

tudja majd tartani a ceruzát az iskolában. Ha valaki azt tapasztalja, hogy 

nagycsoportos korára sem alakul ki a domináns kéz, akkor mindenképp érdemes egy 

gyógypedagógus tanácsát kikérni. 

 

• Az irányok és a téri viszonyok ismerete szintén fontos, ezek mind nagy segítséget 

nyújtanak az olvasás- és írás elsajátításának. 
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A leendő elsősök törvényes képviselői kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az 

általános iskola első évfolyamára: 

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval: A törvényes képviselők a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bevitt, 

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek 

adatait. 

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: A KÖFOP 

1.0.0-VEKOP15-2017-00054 Köznevelés állami Fenntartóinak Folyamat 

Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus 

ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után 

– indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Az e-Ügyintézés 

felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer 

által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői 

nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok letölthetőek. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai 

szakvélemény/szakértői bizottság szakértői véleménye 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye. 

• Nyilatkozat a törvényes képviseletről 

• Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról 

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot is meg kell 

tennie a szülőnek. 
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Beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21. 

 

2022. február 4-én (szombat) 10 órakor és március 4-én (szombat) 10 órakor iskolába 

hívogató foglalkozást szervezünk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2022. március 20-21-én nyílt napokat szervezünk, az aktuálisan látogatható tanítási órákról 

honlapunkról tájékozódhatnak majd. 

Azért, hogy az érdeklődők számára iskolánkat, valamint a leendő elsős tanítókat 

bemutathassuk, 2023. február 8. szerdán 17 órától szülői értekezletet tartunk az 

intézményvezető, valamint az elsős tanítók részvételével. Az érdeklődők itt kérdéseiket is 

feltehetik. Szeretnénk minél szélesebb körben tájékoztatni a szülőket iskolánkról, így 

amennyiben nem tudnak a személyes szülői értekezleten megjelenni, számukra online 

formában is tartunk tájékoztatást 2023. március 22-én szerdán 17 órától. 

Az online szülői értekezleten való részvételhez kérjük az e-mail elérhetőség megküldését a 

dozsagyisi@gmail.com címre, tárgy megjelölése: „leendő elsős szülői értekezlet”.  

Az online szülői értekezletre csatlakozás linkjét erre az elérhetőségre fogjuk kiküldeni. 

Amennyiben már most van kérdése iskolánkról, a szülői értekezletre való jelentkezéskor is 

felteheti a részünkre megküldött e-mailben. Ezekre a kérdésekre az online szülői értekezlet 

ideje alatt válaszolunk.  

 

 

 

 

 

Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 

intézményvezető: Prukker Erika 

 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. 

: (26) 375-168    : (30) 242-9521 

e-mail: dozsagyisi@gmail.com 
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