SZIGETSZENTMIKLÓSI BÍRÓ LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
 24/515-480 e-mail: titkarsag@biro-szmiklos.sulinet.hu

Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket az alsó tagozat igazgatóhelyetteseként. Az idei évben nem
tudunk találkozni, így ezen tájékoztatón keresztül szeretném Önöknek röviden bemutatni az
alsó tagozat munkáját.
Azt gondolom, egy iskola életében a legfontosabb, hogy milyen szakmai munka folyik a falak
között, s hogy a pedagógusok milyen szellemiségben oktatják és nevelik a gyermekeket.
Büszke vagyok kollégáim oktató munkájára, mely a szilárdan letett alapokban mutatkozik
meg a legjobban, hisz a felső tagozat majd erre tud építeni a későbbiekben. Büszke vagyok
kollégáim nevelőmunkájára is, ami olykor több erőfeszítésüket veszi igénybe, mit a tananyag
megtanítása. Hiszem, hogy alsó tagozaton a pedagógus legnagyobb fegyvere a saját
személyisége, mellyel a gyermekekkel és a szülőkkel is egy bizalmon alapuló jó
együttműködést tud kialakítani. Olyan pedagógusokkal dolgozok együtt, akik nemcsak
munkájuknak, hanem hivatásuknak tekintik a tanítást.
A 2021/2022-es tanévben indítandó osztályok számát a beiratkozó gyermekek létszáma
alapján a Szigetszentmiklósi Tankerület határozza meg. A jövő tanévben első évfolyamon a
következő pedagógusok vállalnak osztályfőnöki feladatokat:
Nagyné Kondri Irén (református osztály)
Rákóczi Gáborné
Rituper Csilla
Ruckel Józsefné
A beiratkozás alkalmával lehetőségük lesz arra, hogy a beírják annak a pedagógusnak a nevét,
akit gyermekük osztályfőnökéül választanának. Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy az
osztályba sorolásról szakmai szempontok alapján az iskolavezetés dönt, mely során a szülők
kérését nem minden esetben tudják figyelembe venni.

Az alsó tagozat szakmai munkájának bemutatása
Alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak tanítását
gondoljuk a leghangsúlyosabbnak, ezért a helyi tanterv elkészítésekor a szabadon választható
órákat ezen tantárgyak tanítására használjuk fel. Valamennyi osztályban ugyanazon tanterv
alapján, ugyanazon tananyag és követelményrendszer alapján tanulnak a gyermekek. Iskolánk
helyi tanterve alapján első évfolyamon a tanulók az egyes tantárgyakat az alábbiak szerint
tanulják:
magyar nyelv és irodalom 8 óra/hét
matematika
5 óra/hét
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testnevelés és sport
ének-zene
vizuális kultúra
technika és tervezés
etika/hit-és erkölcstan
összesen

5 óra/hét
2 óra/hét
2 óra/hét
1 óra/hét
1 óra/hét
24 óra/hét

Második évfolyamtól a matematika valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat
csoportbontásban tanítjuk. A csoportokat képesség és tudásszint alapján alakítjuk ki szakmai
szempontok alapján. A lassabban haladó tanulók kis létszámú csoportban tanulják a
tantárgyakat, ahol lassabb a haladási tempó, így több lehetőség és idő áll rendelkezésre az
alapok elsajátítására és begyakorlására. Az angol nyelv oktatása kötelező tanórai keretben 4.
évfolyamon kezdődik heti 2 órában.
Matematika tanítása:
Diákjaink első évfolyam végén szintfelmérőt írnak. 2. évfolyamtól a „nívó”, alap és
felzárkóztató csoportban tanulják tovább a tantárgyat.
A „nívó” csoportban a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gyorsabb a haladási
tempó, lehetőség nyílik a bonyolultabb, összetettebb matematikai feladatok megoldására, a
logikus problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Számos versenyből válogatunk, de
számunkra az igazán színvonalas megmérettetéseken való részvétel a fontos. Eredményesen
versenyzünk a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, a Bolyai matematika csapatversenyen és a
térség területi versenyein.
A tanulók nagy része normál haladási ütemben sajátítja el az ismereteket. A kis létszámú
csoportban a biztos számfogalom és az alapműveletek elsajátítása a cél, Az egyes csoportok
közötti átmenet félévkor és év végén tanulmányi eredménytől függően lehetséges.
Magyar nyelv-és irodalom tanítása:
Évtizedek óta Mexiner-módszerrel a Játékház tankönyvcsaládból tanítjuk az írást és az
olvasást. A módszer nagy hangsúlyt fektet a beszédfejlesztésre, a beszédmozgás
tudatosítására, az iránygyakorlatokra.
Az olvasás tanítás apró lépésekben halad előre, a módszer kezdetben betűket tanít, majd két
betűből álló szótagokat alkot, ezt követi a szótagok hosszának növekedése és a
szószerkezetekben való gyakoroltatás. A szavakból történik a mondatok összerakása, végül
két összetartozó mondat, vagyis rövid szöveg olvasása. Az egész folyamatot elősegítik a
játékos kirakós ún. borítékos feladatok.
A módszer egyik sajátossága, hogy a többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít, ugyanis a
betűtévesztés megelőzése érdekében a hasonló betűket egymástól időben távol tanítja (pl.b-d).
Az írástanítás az olvasástanítással párhuzamosan, kissé megkésve történik, egyre szélesebb
sorközt alkalmazva. Így fokozatosan jutunk el odáig, hogy a hagyományos első osztályos
sorközben kelljen a gyermeknek tájékozódnia.

SZIGETSZENTMIKLÓSI BÍRÓ LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
 24/515-480 e-mail: titkarsag@biro-szmiklos.sulinet.hu

Református osztály:
Iskolánkban 1992 óta folyik a testi - szellemi nevelés mellett lelki törődés is az ún. református
osztályokban, melynek minden évfolyamon az „a” osztályt nevezzük.
Azok a tanulók, akiknek szülei ezt a lehetőséget választják, heti egy alkalommal hétfőn a
7:30-kor kezdődő hét-kezdő áhítaton vesznek részt a Kossuth utcai református templomban.
A 15 perces áhítat alkalmával egész hétre szóló üzenettel kezdik a heti munkát. Ezen felül heti
1 órában órarendbe építve hittanóra van, melyen kidolgozott tananyag segíti a különböző
Bibliai történetek megértését, mely a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva szilárd
erkölcsi alapra épül.
A református osztályoknak az iskolai éves programokon felül, vele párhuzamosan olyan éves
terve is van, mely az egyházi ünnepekhez is igazodik. Ezek közül néhány: Évnyitó,
Reformáció ünnepe, Bibliaismereti verseny, Jótékonysági est / bevétele az iskola nehéz
anyagi körülmények között élő tanulói között kerül szétosztásra/ Adventi vasárnapok,
Gyermekkarácsony, Kántálás, Bibliai Történetmondó verseny, Virágvasárnap, Húsvét, Anyák
napja, Áldozócsütörtök, Pünkösd, Évzáró.
Minden hónapban Családi vasárnapra várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt, melyen a
lelkipásztor mellett a tanulók is szolgálnak.
Az iskolai tanév végeztével református napközis táborba várjuk a gyerekeket.
Etika/hit-és erkölcstan oktatás:
Beiratkozáskor a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy gyermekük részére a hit-és erkölcstan
vagy az etika oktatást választják. A két tantárgy közül az egyik kötelezően választandó, az
órák ugyanazon idősávban kerülnek megszervezésre.
 Az etika tantárgyat alsó tagozaton az osztályfőnökök tanítják. Az tantárgy alapvető
feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának,
értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás-és viselkedésmódjuknak a
fejlesztése, alakítása. A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az egyetemes
értékek közvetítése.
 A hit-és erkölcstan tantárgyat az egyházak és felekezetek törvényes képviselői tartják.
A református hittant azon szülők is választhatják, akiknek gyermeke nem a református
osztályba jár.
Napközis foglalkozások:
A tanórákat követően a gyermekek részére 16:30-ig napközis foglalkozást szervezünk. Első
évfolyamon minden osztálynak saját napközis csoportja van, ahol a délután folyamán
pedagógus vezetésével történik a tanulók ebédeltetése, a szabadidő hasznos eltöltése. A
napközi legfontosabb feladata a tanulás támogatása, azaz a házi feladat elkészítése, az önálló
tanulás megalapozása. Az önálló tanulás célja, hogy valamennyi gyermek képességének
megfelelő legjobb szinten készítse el feladatait. A napközis foglalkozást követően 17:30-ig
összevont ügyeletet tartunk.
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Fejlesztő pedagógiai tevékenység:
Alsó tagozaton 1 fő fejlesztő pedagógus biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók számára a pedagógiai szakszolgálat által előírt fejlesztéseket.
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:
Csak az önálló ellátásra alkalmas tanulók felvétele lehetséges.
 A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható körzetünkbe tartozó sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése és oktatása a szakértői bizottság iskolakijelölése alapján
biztosított. A szakértői véleményben előírt fejlesztéseket a Szigetszentmiklósi
Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény utazó gyógypedagógusai látják el.
 Iskolánk gyógypedagógiai tagozatán képzett és tapasztalt gyógypedagógusok
gyógypedagógiai tanterv alapján tanítják az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekeket.
Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak:
Pedagógusaink munkáját alsó tagozaton iskolapszichológus, pedagógiai asszisztensek és
iskolai szociális segítő végzi.

Bízom benne, hogy sikerült bepillantást nyerniük iskolánk életébe. A beiratkozás
adminisztratív teendőiről a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást. Amennyiben további
kérdésük lenne, a 06-30/709-55-53-as számon állok rendelkezésükre.

Szigetszentmiklós, 2021.03.24.
Tisztelettel: Gortváné Tőzsér Anita
igazgatóhelyettes

