


A 2022/2023-as tanévre 

két kislétszámú elsős osztály 

indítását tervezzük, 

melyeknek osztályfőnökei

Papné Vékony Ildikó

és Trázsi Erika lesznek.



Papné Vékony 

Ildikó

 zökkenőmentesen tudjanak 

alkalmazkodni az iskolai    élethez,

 megszeressék a tanulást.

Hogyan?

 szeretetteljes, nyugodt légkör 

kialakításával, 

 elfogadó, segítő közösség 

építésével,

 hagyományos és 

élménypedagógiai módszerekkel,

Gyermekkori álmom vált valóra, mikor 35
évvel ezelőtt tanítói pályára léptem. Az évek
folyamán számos továbbképzés mellett
szakvizsgát tettem fejlesztő pedagógiából.
Fontos célok számomra, hogy a rám bízott
gyermekek:



Papné Vékony Ildikó

 az egyéni képességek 

figyelembevételével,

 következetes neveléssel, 

lelkiismeretes munkával.

Célom továbbá, hogy a gyermekek biztos tudással,

sikerélményekben gazdagon töltsék kisiskolás éveiket.

Törekszem arra, hogy a szülők is bizalommal forduljanak

hozzám, hiszen a gyermekek fejlődését a velük való

együttműködés segíti a legjobban.



 régi, jól bevált és a mai modern korhoz igazodó 
módszerek ötvözése

 játékosság, motiváció és változatosság 

 tehetségfejlesztés és hátránykompenzáció

 boldog iskolai élet = tudás és élmény

Trázsi Erika

29 éves tanítási tapasztalattal, mester-

pedagógusként fontosnak tartott elveim:

 kíváncsiság, tanulási kedv 
felkeltése, fenntartása

 biztos alapok nyújtása 

 olvasástanítás a Meixner-féle 
programmal 

 a környezeti nevelés fontossága

 pozitív pedagógia szemlélet

 következetesség, szeretet



 kölcsönös szeretet és 
bizalom uralkodik

 érték a tudás

 elfogadó-támogató hozzáállás 
jellemző 

 egyik gyerek a másik motorja 
lehet

 szülő-pedagógus gyermek 
szorosan együttműködik

 közös, életre szóló élmények 
várnak

Trázsi Erika

A gyermekek személyes fejlődése mellett

kiemelt feladat számomra olyan közösség

létrehozása, ahol

Mottóm: „Az elme nem edény, amelyet tele kell

tölteni, hanem tűz, amelyet meg kell gyújtani.”

(Plutarkhosz)



Suliváró programok: 

A járványhelyzet miatt a 

februárra és márciusra tervezett 

foglalkozások sajnos elmaradnak.

Szülői tájékoztató

a beiratkozásról:

április eleje

a járványhelyzet függvényében

jelenléti vagy online formában 



Készítette:

Zanathy László

intézményvezető



Közösségünk

 családias hangulat, az alsó tagozat 

osztálylétszáma átlagosan 22 fő

 minden alsós osztálynak külön napközis 

csoportja van 

 az utóbbi években folyamatosan 

bővültünk új osztályokkal, így az  iskolai 

összlétszámunk meghaladta a 320 főt



Közösségünk

 elkötelezett nevelőtestület, többségében 

minősített, szakvizsgázott pedagógussal

 segítő szakmai háttér:

gyógytestnevelő,

gyógypedagógus-logopédus

gyógypedagógiai asszisztens



Iskolánk épülete

2001-es 

építésű,

jól felszerelt 

iskolaépület 

(2278 m2)



az alsós osztálytermek hangulata 

családias, gyermekközpontú



IKT tantermek

szélessávú internet az 

iskola egész területén

tanulói tabletek



informatika terem



hangulatos 

könyvtár

fejlesztő 

szoba 



az elsősök saját 

ebédlőnkben

már délben

étkeznek



tágas

folyosók

tanulói 

szekrények



tornaterem, tornaszoba



kültéri 

sportpályák



műfüves 

pálya



sok zöld

felület

az iskola

szomszédságában játszótér



Iskolánkban prioritást élvez:

 anyanyelvi és matematikai 

alapkészségek megerősítése

(emelt óraszámú magyar és 

matematika oktatás)

 angol nyelv oktatása a szóbeliségre 

építve már az első évfolyamtól, 

a felső tagozaton pedig heti 4 órában



Iskolánkban prioritást élvez:

 informatika

 mindennapos testnevelés 

(úszás a 2. évolyamon 26 óra, 

a 3. évfolyamon 12 óra, 

az 5. évfolyamon 14 óra)

 tehetséggondozás-fejlesztés



Kompetenciamérés 2012-19

Mérési terület Évfolyam

Iskolánk tanulóinak 

teljesítménye ennyivel 

jobb az országos átlagnál

Matematika
6. +83

8. +86

Szövegértés
6. +90

8. +79

Az idegen nyelvi mérés során tanulóink szintén 
az országos átlag felett, a megyeszékhelyi és 

budapesti iskolák eredménye körül teljesítenek.



Kompetenciamérés
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Kompetenciamérés
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Továbbtanulás

2014-2021

érettségit adó középiskolában 

továbbtanulók aránya
88 %

tehetséggondozó 

gimnázumba (Lovassy és

Vetési Veszprém, Magyar-

Angol Tannyelvű 

Balatonalmádi) felvételt nyert 

diákok aránya

27 %



Érmes helyezések rangos 

megyei versenyeken

 Varga Tamás Matematika Verseny

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny

 Kenguru Matematika Verseny

 Simonyi Helyesírási Verseny



Érmes helyezések rangos 

megyei versenyeken

 Dunántúli Regionális 

Történelmi Csapatverseny

 Országos Angol Verseny

 Lovassy Gimnázium

angol csapatversenye



Sport: körzeti és megyei 

érmes helyezések

úszás

kosárlabda

 labdarúgás, futsal

atlétika, mezei futás



Innováció



Innováció

ALTERNATÍV MOZGÁSFORMÁK

- TESTENEVELÉS ÓRÁKBA ÉPÍTVE –

SZENZOMOTOROS

ÉS KOGNITÍV ELEMEK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL 



Innováció



Innováció

alapfokú művészetoktatás

 művészeti nevelés
az alsó és a felső tagozaton



környezeti nevelés

Élmények 

(amikor nincs járványhelyzet)



határtalanul Erdélyben











természet-

tudományos

projekt



diáknap









Általános

iskolai

beiratkozás

2022. április 21-22.



Információk:

www.vorosberenyiiskola.hu

és hivatalos iskolai

facebook oldal


