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BEMUTATKOZÁS 

 

„ Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal, 

csendben csiszoljam kristályba.” ( Németh László) 

 

Intézményünk Csór Község egyetlen 

iskolája. A település Fejér és 

Veszprém megye határán fekszik a 

Bakony és a Sárrét találkozásánál. Az 

iskola nevét Mátyás királyról kapta, aki 

a monda szerint itt várta Itáliából 

érkező kedvesét. Családias hangulatú 

iskolánkban barátságos és magas 

szakmai színvonalon dolgozó 

tanestület várja a hozzánk érkező 

gyermekeket. Legfontosabb 

alapelvünk a gyermekközpontúság, 

amely feltételezi a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelő egyéni 

bánásmódot. Intézményünk kiemelt 

feladata a tehetséggondozás és a 

tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek felzárkóztatása. Gondot 

fordítunk a gyermekek harmonikus fejlődésére, annak kibontakoztatására is. Az országos 

kompetenciamérések eredményei azt mutatják, hogy tanulóink az országos átlagnál jobban 

teljesítenek. Részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem OK Kutatásszervező 

munkacsoportjának tantárgyi online mérések továbbfejlesztésében. Iskolánkban a tanórán 

kívüli tevékenységek közül különböző szakkörök közül választhatnak tanulóink. Térítéses 

formában lehetőséget kínálunk nyári táborozásra, színházlátogatásra, modern tánc, valamint 

hangszeres zene tanulására. A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával kötött szerződés 
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értelmében, igény esetén térítésmentesen tanulhatnak a gyermekek lengyel nyelvet 

anyanyelvi tanártól.  Intézményünk partneriskolai kapcsolatot ápol a lengyelországi 

Czernichów település iskolájával. Ezzel lehetőséget kínálunk más népek, szokások, kultúrák 

megismerésére, széles látókör kialakítására. Az oktató – nevelő munka két épületben zajlik: 

az 1-4. osztály a Fő téri, az 5-8. osztály pedig a Magyar utcai épületben tanul. Sikeresen 

pályáztunk az ÖKOISKOLA címre, melynek 2022-ig birtokosai vagyunk. A tanév 

programjainak tervezése során nagy figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink méltó 

megünneplésére, hagyományaink őrzésére, az egészséges életmódot népszerűsítő 

programokra, házi, városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenyeken való részvételre. 

A tanulmányi kirándulások szervezése során elsődleges szempont az új ismeretek szerzése, 

környezetvédelem, a természet szeretetére való nevelés és szabadidős, kötetlen programok. 

Boldogságórákat tartunk tanítványainknak, harmadik alkalommal birtokoljuk a Boldog Iskola 

címet. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

„Tanuljunk élményekkel, jókedvűen!” 

A jó gyakorlat megvalósításának színhelyei a tanórák. A tanulók az ilyen témanapokon az 

adott tematikának megfelelő hagyományokkal, helyi szokásokkal ismerkednek az iskolában 

vagy kihelyezett helyszíneken. Cél a minél szélesebb körű ismeretelsajátítás, a 

tevékenykedtetés, a hagyományok megismerése, újra élesztése. A pedagógusok az aznapi 

tananyagot az órarendi óráknak megfelelően, de a tematikát figyelembe véve állítják össze. 

(Pl. Az őszi Gesztenye-napon az olvasás órán a gesztenyéről szól az olvasmány, nyelvtan 

órán gesztenyével kapcsolatos szavakat kapnak, azzal kell dolgozniuk, a testnevelés órán a 

már előre összegyűjtött gesztenyékkel végeznek tornagyakorlatot, ének órán a gesztenyéről 

énekelnek, és még sütnek is finom gesztenyés süteményt, vagy egy rövid kis műsort adnak 

elő az adott témában.) Az ilyen témanapok többnyire valamilyen jó cselekedettel zárulnak: a 

gyerekek produktumaikat vagy felajánlják, vagy értékesítik és az abból befolyt összegből 

valakinek valamilyen támogatást nyújtanak. (Pl. örökbe fogadtak egy pandát egy állatkertben, 

gyűjtöttek beteg gyermekeknek, egy kórház gyermekosztályát támogatták, Böjte Csaba testvér 

árváit segítették… a teljesség igénye nélkül.)  

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 Bemutató óra, hospitálás 

 Szakmai megbeszélés 

 Témanapok  

 Előadások szervezése 

 Terem biztosítása 

 

 


