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Iskolabemutatás 



Tárgyi feltételek 

XXI. századi iskola 

 

• Felújított, igényesen berendezett épület 

• Évszakhoz, ünnephez kötött dekoráció 

• Korszerűen berendezett tantermek 

• Interaktív táblák, interaktív panelek, okostévé 

• Tabletek, tanulói laptopok, telefonok 

• Kerti pihenőbútorok 

 

 



Személyi feltételek jelenleg 

• 20 osztályban 416 fő tanuló 

• 43 fő pedagógus, összesen 66 fő saját 
alkalmazott 

• Külsős munkatársaink:  

• Gyógypedagógusok, művészeti oktatók, iskolai 
védőnő, konyhai dolgozók 



Alapelveink 
A családokkal, szülőkkel együtt teljes az 
oktató-nevelő munka. 
 
• Családlátogatás 1. és 5. évfolyamon 
• Családi napok 
• Adventi kézműveskedés 
• Tanár-szülő sportmérkőzés 
• Pályaorientációs nap 
• Rugalmas fogadóóra lehetősége 
• Aktív kapcsolat 
• Platán parti 
 



Alapelveink 

Szeretnénk, ha szívesen jönnének iskolába 
a gyerekek. 
 

• Tevékenykedtető tanulásszervezés 

• Változatos eszköztár  

• Iskolán belüli programok, projektek 

• Iskolán kívüli programok 

• Színházlátogatás (Szeged, Hódmezővásárhely) 

 



Iskolánk jellemzői 
 

ÖKOISKOLA 

 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Faültetés 

• Madáretetés 

• Öko szakkör alsósoknak 

• Kézműves szakkör 

• Csatlakozás a Fenntarthatósági témahéthez 

• Jeles napok 



Iskolánk jellemzői 
Kiválóan Akkreditált Tehetségpont 

 
„A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola intézményvezetése és 
pedagógusai elkötelezettek a minőségi tehetséggondozás iránt. Sokféle 
mérést végeznek, melyek eredményeit felhasználják programjaik 
továbbfejlesztéséhez. Diákjaik egy része a 6. és 8. osztályos gimnáziumban 
tanulnak tovább, ami növeli az iskola presztizsét, Különösen értékes a belső 
együttműködés rendszere. Gazdagító programjaik érdekesek, kreatívak. 
Munkájukra a komplexitás jellemző. Értékes kapcsolati rendszerük van. 
Tanácsadásuk széleskörű, iskolán kívülre is kiterjed. Dokumentációjuk 
példaértékűen rendszerezett. Évente tehetségkonferenciát tartanak, ahol 
színvonalas szakmai előadások által bővíthetik ismereteiket az érdeklődő 
szülők, szakemberek.” 



Városi versenyek 

Saját szervezés 

• Városi Angol szövegértési verseny 

• Kis Platán városi alsós matematikaverseny 

• Nagy Platán városi felsős matematika verseny 

• Platán megyei matematika verseny 

 

Amin részt veszünk 

• Minden  



Lego 

• LEGO Education csomagok (StoryStarter, 
MoreToMath) 

• LEGO robotok (Bee bot, Mindstorms) 

• Programozó szakkör elsőtől 



Művészeti oktatás  

A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
helyben tartja az óráit. 

 

• Néptánc, társastánc 

• Szolfézs 

• Hangszeres oktatás 

• Képzőművészeti szakkörök 

• Kiállítás 

 



Sportélet 

 

• Úszás, korcsolyázás 

• Atlétika 

• Kosársuli 

• Bozsik foci 

• Falmászás 

• Szivacskézilabda 



Óvoda-iskola átmenet 

• Előzetes konzultáció az óvodákkal 

• Családlátogatás 

• Képességek feltérképezése (Difer mérés minden 
elsősnél) 

• Szöveges értékelés 

• Játékosság 

• Szülőkkel való napi kapcsolattartás 

 

 



 

 

 

• Köszönöm a figyelmet! 


