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BEMUTATKOZÁS 

 

„Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng.” 

Gárdonyi Géza 

Az egyházak felügyelete alatt a XVII. század végétől működtek Devecserben iskolák, és már 1910 

körül létesítettek óvodát. A Rupert kisasszonyok vezetésével kezdődött a kisdedek felügyelete, 30-

35 gyermekkel, étkezés és altatás még nem volt. 1913-tól állami kezelésben működött tovább és az 

1920-1930-as évek fordulóján átlagosan 65 római katolikus felekezetű gyermeket neveltek már a 

Tausz nővérek. 1945-ig a korabeli írásokban is felfedezhető a nevelés, oktatás, mind kedvezőbb 

feltételekkel és növekvő gyermeklétszámmal. 

1948-ban államosították: 

 a római katolikus egyházi elemi népiskolát 

 a magyar polgári iskolát 

 és az iparos tanonciskolát. 

Ettől az évtől általánossá vált a nyolc osztályos általános iskola.1955-ben az intézmény felvette a 

Gárdonyi Géza Állami Általános Iskola nevet. A névadó Ziegler Géza (Gárdonyi Géza) 1882. 

szeptember 5-től 1883. december 26-ig tanított itt. 

Az iskolaépületek építésének éve: 

  Petőfi tér 1875. 

  Deák tér 1. 1930. 

  Várkert 1. 1966. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

jelentősen eltér, ezért nevelő - oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásokkal próbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is. 



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

Az intézményben a szakmájukat szerető, a gyermekekért felelősséget vállaló erkölcsi és szellemi 

értékeket egyaránt képviselő professzionális pedagógusok tanítanak, akik munkájukat 

függetlenségben, a lehető legnagyobb tanári szabadság mellett végzik. 

Az iskola belső életét a személyiséget és a tudást egyaránt tisztelő demokratikus légkör és a benne 

élők természetes együttműködése jellemzi. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

 

Jó gyakorlataink, részben az elmúlt évek során megvalósított pályázatainkban vállalt és 

megvalósított feladatokból, részben vásárolt jó gyakorlatokból tevődik össze. Ezen gyakorlatainkban 

nagy hangsúlyt fektetünk a hátránykompenzációra. A hátránykompenzáló szemlélet kialakítását 

befolyásolta tanulóink szociokulturális körülményei következtében kialakult egyenlőtlenségek. Jó 

gyakorlataink között a tehetséggondozással foglalkozók is megtalálhatók. Ezen gyakorlatok 

segítségével tudtuk biztosítani diákjaink részére az esélyegyenlőség megteremtését, vonzóvá 

tudtuk tenni az iskolai, intézményi foglalkozásokat, valamint sikerélményhez tudtuk juttatni a 

ránkbízottakat. (Iskolaelőkészítő „Bocsoda” program, Tehetséggondozó műhelyek, Foci suli , Szülő 

suli, Kék percek, Pályaorientáció, Egésznapos iskola…stb.) 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Szakmai konferencia szervezése a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központtal 

együttműködve 

 a POK által meghirdetett Őszi Szakmai Napokon és a Tavaszi Szakmai Napokon való 

szakmai közreműködés vagy infrastrukturális háttértámogatás 

 Szakmai nap tartása igény szerint a hátránykompenzálás területén 

 Szakmai találkozó workshoppal egybekötve  

Adott szakmai témára létrehozott munkacsoport megszervezése adott kérdés vagy 

probléma intenzív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására  

 Pedagógiai műhelymunka igény szerint 

 Tanácsadás hátránykompenzáló szemlélet kialakításához igény szerint szaktanácsadás 

keretében 

 Jó gyakorlat és szemlélet bemutatása  

 Bemutató óra tartása, hospitálás biztosítása az érdeklődő köznevelési intézményeknek 

 A bázisintézményi szerepből adódó feladatok megjelenítése az éves munkatervben, 

beszámolókban 

 

 


