
TÉGED IS VÁR A BALATONFÜREDI EÖTVÖS

LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉCSELYI
TAGINTÉZMÉNYE!



Iskolánk Balatonfüredtől mindössze 10 km-re, a Pécselyi medence lankás dombjai között,
csodálatos természetvédelmi környezetben található.

Az intézmény a következő irányokból közelíthető meg:

 Balatonfüred – Balatonszőlős – Pécsely,

 Balatonfüred – Aszófő – Pécsely.

 Balatonakali- Dörgicse-Vászoly- Pécsely

A menetrend szerinti buszok (a Balatonfüred- Balatonszőlős-Pécsely útvonalon) az iskola
tanítási  rendjével  összehangoltan  közlekednek.  Reggel  és  délután  pedagógus  kíséri  a
diákokat.

Igény szerint a pécselyi önkormányzat biztosít kisbuszt a kijáró tanulók részére. 



ISKOLÁNKRÓL

Engedjék meg, hogy bemutassuk iskolánkat!

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni,  amit csinálunk,  és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.” ( Szentgyörgyi Albert)

Ennek szellemében egy pár gondolat rólunk:

2014.  szeptember  1-jétől  vagyunk  a  Balatonfüredi  Eötvös  Loránd  Általános  Iskola
Tagintézménye.
Az intézmény sajátos arculata, hogy összevontan tanítunk (1-2. illetve 3-4. osztályt). Ezen
belül  természetesen  gondot  fordítunk  a  felzárkóztatásra,  és  a  tehetséggondozásra  is.
Pedagógiai  módszerünk  kicsit  más,  mint  egy  homogén  csoportban.  Minden  órán
megvalósul az egyéni, a csoport, a kooperatív, tanulópáros foglalkozás.
Oktató-nevelő  munkánkat  meghatározza  a  gyermekközpontúság,  a  tanulók
személyiségének,  képességeinek  figyelembevétele,  szoros,  építő  jellegű  kapcsolat
kialakítása  a  szülőkkel.  Törekszünk  az  egyéni  és  közérdekeknek  megfelelő
magatartásformák,  valamint  a  problémamegoldó  képesség  kialakítására,  hogy
megkönnyítsük tanulóinknak a társadalmi beilleszkedést.
Munkánkat  meghatározzák  a  humán  és  természettudományi  értékek,  a  hagyományok
ápolása,  saját  és  más  kultúrák  megbecsülése,  anyanyelvünk  ápolása,  nyitottság  az  új
ismeretek, eredmények megismerésére.

„Saját magyar jellemünk és szellemiségünk kifejtésére van szükségünk az európai kultúra
valódi és örök értékeinek érvényesítése által. A mi európai feladatunk: embernek lenni-
magyarul” 
                                                                                 (Makkai Sándor)



Tagintézményünkben  hárman  vagyunk  pedagógusok.  Két  osztálytanító,  egy  napközis
nevelő. Mindhárman tanítói diplomával rendelkezünk, műveltségi területeink: könyvtár,
gyógypedagógia,  angol.  Segítjük egymás munkáját,  közösen oldjuk meg a ránk háruló
feladatokat. Anyaintézményünkből két kolléganő tanít át, éneket, németet. Tőlük is sok
segítséget kapunk a feladatok megoldásához, a projektek megvalósításához.(pl.: ovi suli,
anyák napja, karácsonyi műsor)

Anyaintézményünkkel sok  a  közös  program, részt  veszünk a  nevelési  értekezleteken,
osztályozó  értekezleteken,  munkafoglalkozásokon  különböző  rendezvényeken.
Kicseréljük tapasztalatainkat, segítséget kapunk problémáink megoldásához.
Mivel  iskolánk a gyönyörű pécselyi  medencében,  faluban található,  ezért  aktívan részt
veszünk annak életében is.

 
Közös projektjeink: 

 fenyőfadíszítés műsorral egybekötve a faluház előtt, 
 idősek napján szintén műsorral kedveskedünk a nagyszülőknek, 
 közös gyermeknapi programok, 
 adventi bütykölde,
 megemlékezés az október 23-i eseményekről.

 
A pécselyi Tündérkert óvodával is rendszeresen szervezünk programokat.

Közös projektjeink:

 színházlátogatás Veszprémben (2 alkalom évente), 

 iskolanyitogató programsorozat (5 alkalom évente),

 karácsonyi ünnepség,

 farsang,

 Idősek-napja.



Az  infrastruktúra jó.  Termeinkben  interaktív tábla található,  melynek  nagy  hasznát
látjuk.  Könyvtárunk is szép, sok száz könyv várja az olvasni, tudományban kutakodni
vágyókat. Informatika termünkben is minden csoport számára biztosított a jól felszerelt
számítógéppark. Tornaszobánk  is  a  szükséges  tornaeszközökkel  fel  van  szerelve.
Rendelkezésünkre  állnak  azok  az  eszközök,  melyekkel  érdekesebbé,  változatosabbá
tehetjük  óráinkat.  Hatalmas,  zöldfüves  udvarral rendelkezünk.  Egyik  szülőnek
köszönhetően uniós játszóterünk is van, ahol önfeledten játszhatnak a gyerekek.

     

    

     



Külső partnereinkkel is folyamatos a kapcsolattartásunk:

 Lipták Gábor Városi könyvtár Balatonfüred (Füred köszöntő, vers- és prózamondó
verseny, meseíró pályázat, kiállítások megtekintése, rendszeres könyvtárlátogatás:
Magyar népmese napja, Mikulásváró)

 Balatonfüredi Rendőrkapitányságtól, Szekeres Kornél r. őrnagy, megelőzési előadó
rendszeresen tart iskolánkban D.A.D.A. előadást a 3-4. osztályosoknak.

 Iskolarendőrünk  rendszeresen  meglátogatja  intézményünket,  melyen  kerékpáros
közlekedési ügyességi versenyt és kvíz vetélkedőt szervez.

 Tündérkert Óvoda Pécsely,

 Nevelési Tanácsadó.

Meghatározó  értékeink:  hagyományok  ápolása,  saját  és  más  népek  kultúrájának
megismerése  és  megbecsülése,  anyanyelvünk  ápolása  a  tanórákon  kívül  az  állandó
projektjeinkben valósulnak meg.

Például:

 tanévnyitó ünnepély az anyaintézményben,

 egészségnap az anyaintézményben,

 színházlátogatás az óvodásokkal,

 halloween,

 Márton-nap,

 advent,

 fenyőfadíszítés Pécselyen,

 karácsony az óvodásokkal,

 tavaszi ünnepkör (farsang az óvodásokkal),

 március 15-i megemlékezés az anyaintézményben,

 húsvéti ünnepkör,

 anyák-napja,

 gyermeknap,

 idősek-napja,

 különböző világnapok,

 tanulmányi kirándulások,

 évzáró.



Kedves Szülők!

Tanácstalanok  az  iskolai  beiratkozások  kapcsán?  Szíves  figyelmükbe  ajánljuk  a

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola PÉCSELYI TAGINTÉZMÉNYÉT!

Kinek ajánljuk iskolánkat?

 Ideális  azoknak a gyerekeknek,  akiknek ajánlott  a  kis létszámú osztályban való
tanulás.

Miért válasszanak minket? 

Amit nyújtunk:

 kis létszámú összevont osztályok, családias légkör,

 iskolai alapkészségek magas szintű elsajátítása, 

 egyéni bánásmód, személyre szabott tempó,

 egyéni képességek, sajátosságok maximális figyelembe vétele,

 megfelelő neveltségi szint, viselkedésmód kialakítása,

 interaktív tábla minden osztályban,

 egészséges környezet, jó levegő, hatalmas udvar, Uniós játszótér,

 tapasztalt pedagógusok,

 rendszeres úszásoktatás,

 menetrend szerinti  buszok  (a  Balatonfüred-  Balatonszőlős-Pécsely  útvonalon)  az
iskola  tanítási  rendjével  összehangoltan  közlekednek,  továbbá  igény  szerint  a
pécselyi önkormányzat biztosít kisbuszt a kijáró tanulók részére.

Megfelelő létszám esetén indítandó délutáni foglalkozások:

 angol nyelvű foglalkozás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt,

 kézműves foglalkozás, 

 sütés-főzés,

 színjátszás.



Mikor találkozhatnak velünk?

2018. március 19. (hétfő) 8:00-9:00 NYÍLT ÓRÁN

Elérhetőségeink: Pécselyi Tagintézmény: 87/445-163,
                           Balatonfüredi Eötvös L. Ált. Isk.: 87/342-007

http://eotvoslorand.hu/pecselyi-tagintezmeny/

E-mail cím: pesuli@freemail.hu
                   bfeotvos@sednet.hu

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

http://eotvoslorand.hu/pecselyi-tagintezmeny/
mailto:pesuli@freemail.hu

