
Bemutatkozás 

 

Iskolaszerkezet 

Iskolánk nyolcévfolyamos általános iskolaként működik három településen, négy helyen és öt 

épületben. Nagydorogon van a székhely, Kajdacson tagintézményben, Pusztahencsén pedig 

telephelyen folyik az oktató- nevelőmunka. Nagydorogra és Kajdacsra alsó- és felső tagozatos 

diákok járnak, Pusztahencsén csak alsó tagozat működik. 

Nagydorogon a beiskolázási körzetünkhöz tartozó települések: Nagydorog, Sárszentlőrinc, Úzd, 

Bikács, Kistápé és Pusztahencse, de ezen kívül járnak hozzánk tanulók Pálfáról, Vajtáról és 

Györkönyből. 

Iskolai környezet 

Nagydorogon székhely iskolánk a Gróf Széchényi Sándor által 1891-ben építtetett műemlék jellegű 

kastélyépületben működik. Hatalmas zöldövezet – a valamikori kastélypark - sportpályák, 

szabadidőpark veszi körül. Itt található a helyi értéktárba is szereplő víztorony (1891), egy tájház 

és van tanösvényünk is. Itt tanulnak a 4-8. évfolyamos diákjaink. Az alsó tagozat 1-3. évfolyamos 

osztályainak pedig a település hajdani iskolaépülete – jelenleg kisiskola – ad otthont. Sportcsarnok 

és kistornaterem biztosítja rossz idő esetén a sportolási lehetőségeket. 

9000 kötetes iskolai könyvtár áll a pedagógusok és tanulók rendelkezésére.  

500 adagos konyhát és 100 fős ebédlőt működtet a Nagydorogi Önkormányzat a székhely 

iskolában. 

Idegen nyelvek 

Iskolánkban 4. osztálytól két idegen nyelv oktatása folyik, angol és német. A tanulók többségét 

sikerül az általuk választott nyelvi csoportba beosztani. Évente néhány esetben előfordul, hogy az 

előzetesen felmért igényt nem tudjuk teljesíteni és a másik csoportba soroljuk a gyermeket. 

Főbb jellemzők 

Iskolánk –hagyományához híven – a tanulók komplex személyiségfejlesztésre törekszik. Teszi ezt 

oly módon, hogy minden diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. 

Nevelőtestületünk feladatai közül nem tekinti kizárólagosnak az oktatást, nagy hangsúlyt helyez a 

diákok tág értelemben vett nevelésére. Mindez a hétköznapi munka legkülönfélébb keretei között, 

a tanár-diák kapcsolatban, a tanításon kívüli programokban, eseményekben, és sok egyéb 

helyzetben, feladatban valósul meg. 

magas színvonalú oktató-nevelő 

munka 

a diákokra figyelő tanári 

hozzáállás 
inkluzív iskolai nevelési környezet 

a tanulók képességeihez 

igazodó elvárásokat támasztunk 

versenyzési lehetőséget 

biztosítunk, a versenyekre 

felkészítjük diákjainkat 

nagyobb létszámú osztályainkban 

csoportbontást alkalmazunk 

korszerű számítógéppark, 

informatikai hálózat 

sportolási lehetőségek: 

atlétika, foci, kézilabda 

tanításon kívüli programok széles 

választéka 
 

A paksi Zeneiskola kihelyezett tagozata működik a kisiskolában. Alapfokú művészeti oktatás 

keretén belül két tanszak közül - zongora és fúvós hangszerek - lehet választani.  

A beiskolázási körzetünkhöz tartozó vidéki tanulók ingyenes utaztatását biztosítjuk. 



Tanításon kívüli programok 

Iskolánk egyik legfontosabb pozitívuma, hogy igen nagyszámú tanításon kívüli programon 

vehetnek részt a gyerekek, ami intenzív közösségi életre ad lehetőséget. A programok egy része 

az osztályokhoz kapcsolódik (és ezáltal függ az adott osztálytól, osztályfőnöktől), más része 

iskolai szintű, mindenki, vagy majdnem mindenki számára megrendezett, meghirdetett program. 

Léteznek kifejezetten szabadidős, továbbá szakmai tartalommal megtöltött, illetve meghatározott 

eseményekhez tartozó, évente visszatérő programok. Az elmúlt években nyaranként több tábort 

is szerveztek a tanárok a diákoknak. 

Széchényi nap farsangi bál 
megemlékezések a nemzeti 

ünnepekről 

egy- és többnapos 

osztálykirándulások 
sportnap tanulmányi és egyéb versenyek 

Sárkánymatek diákökormányzati rendezvények ökoiskolai tevékenység 

karácsonyi műsor Márton napi felvonulás papírgyűjtés 

színházlátogatások Versünnep Vándortábor - gyalogos túrák 

Erzsébet - nyári táborok múzeumlátogatások  

 


