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Iskolánk a Somló lábánál, nagyon szép földrajzi környezetben várja tanulóinkat. Beiskolázási 

körzetünk két óvoda gyermekeit érinti elsősorban. A helybeli ovi közvetlenül intézményünk 

szomszédságában található, így a gyermekek egy már ismert környezetbe kerülnek hozzánk¸ 

a somlószőlősi óvodások pedig iskolába hívogató foglalkozásokon és rendezvényeinken 

ismerkedhetnek leendő iskolájukkal.  

Két telephellyel rendelkezünk. Az alsó osztályok közül az első három a Sport utcai 

intézményrészünkön kapott helyet, néhány éve készült, szép és modern épület. 4. osztálytól 

a Széchenyi téri épületben tanulnak diákjaink. 

Iskolánk 1-8. évfolyamos tanulóit 8 önálló osztályban várják gyermekközpontú pedagógusaink. 

A gyerekek képzését színesíti, hogy első osztálytól tanulhatnak informatikát és idegen nyelvet: 

angol és német nyelv közül válaszhatnak. 

Tantermeinkben interaktív táblák segítik a munkát, külön informatika és nyelvi tantermünk van. 

Igény esetén 30 tablet vihető be az osztályokba. 

Alsó tagozatunkban iskolaotthon működik, amely a gyerekek egész napos nevelését - 

oktatását biztosítja, és egyenletesebb terheléselosztást eredményez kisdiákjaink részére. 

Felsőseink délután napközis foglalkozásokon készítik el a házi feladatokat, és itt készülnek a 

következő tanítási napra. 

Kislétszámú tanulócsoportjaink (10 – 18 fő) lehetővé teszik, hogy nagyobb hangsúlyt 

helyezzünk az egyéni bánásmódra, a differenciált fejlesztésre. Tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekinkkel gyógy-, illetve fejlesztőpedagógus foglalkozik, pedagógiai asszisztenseink 

segítségét tudjuk kérni.  

Szépen felújított ebédlőben étkeznek tanulóink. 

Évek óta részt veszünk az iskolatej és iskolagyümölcs programokban. 

Az ebéd utáni szabadidő eltöltésében nagy segítség sportpályánk, illetve a füves focipálya. 

Rossz idő esetén fejlesztő társasjátékok színesítik a délutánok szabadidős programját.  

Jelenleg két pályázat zajlik iskolánkban. Az egyik a diákjaink intenzív nyelvtanulását segíti, 

amellyel nőnek az esélyeik a középiskolába kerülésre. A másik pedig a mezőgazdaság, a 

gyógy-és fűszernövény termesztés, feldolgozás és értékesítés területén ad hasznosítható 



tudást. Népszerűsíteni szeretné a gyermekek körében a lakóhelyen maradás lehetőségét, és 

alapot szeretne teremteni a Somlón való mezőgazdasági tevékenységhez is. 

Szakköreink: újságírás, rádiózás, rajz, angol, német, kosárfonás, kelmefestés, virágkötés és 

varrás. 

Helyet biztosítunk az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és népzene oktatásának, 

a Bozsik focinak. 

Hagyományos programjaink: 

szeptemberben Széchenyi-nap, decemberben karácsonyi ünnepély, februárban farsang, 

májusban anyák napi ünnepély és gyereknap. 

Leendő elsőseinket rendszeresen várjuk az óvó nénik kíséretében „Iskolába hívogató 

foglalkozásokra”. A leendő elsős tanító nénik  

2021. február 9. 

2021. március 9. és 30. 

2021. április 27. 

találkoznak az óvodásokkal, tartanak nekik játékos foglalkozásokat; majd részt vesznek az 

óvoda beiskolázás előtti szülői értekezletén. 

 

Bódis Regina Andrea 

intézményvezetői feladatokkal 

megbízott intézményveztő-

helyettes 


