
Iskolánk a Táti III. Béla Általános Iskola tagintézményeként működik közös pedagógiai program, szervezeti 

működési szabályzat és közös munkaterv alapján. A tagintézményben 2007 óta csak alsó tagozatos oktatás 

folyik, 1-4. évfolyamon, 4 osztályban, két napközis csoportban. 

Az oktatás négy tanteremben, egy fejlesztő teremben és a tornaszobában történik. Utóbbi kettő a település 

egy másik épületében található. 2018-ban az önkormányzat és a község alapítványának összefogásából 

létrejött sportpálya, s egyéb létesítményei tavasztól-őszig megfelelő sportolási színteret biztosítanak 

nemcsak a testnevelés óráknak, hanem a szabadidős tevékenységeknek is. 

 

Alaptevékenységünk: Alapfokú nevelés-oktatás.  

Az alaptevékenységen belül szlovák nemzetiségi nyelvoktatás folyik 1995-től, így tanulóink heti 6 órában 

tanulják a szlovák nyelvet és népismeretet. 

A szlovák nyelv tanulása mellett iskolánkban lehetőség van az angol nyelv elsajátítására is 1-3. osztályban 

heti 1 órában, 4 osztályban heti 3 órában. 

 

Iskolánk jellemzője a kiscsoportos oktatás, osztálylétszámaink 10-15 fő között alakulnak. A létszámokból 

adódóan lehetőségünk van integrált oktatási formában, differenciált oktatási módszerekkel tanulóink egyéni 

képesség fejlesztésére, tehetség gondozására. 

Tehetséges tanulóink szívesen vesznek részt versenyeken. Rendszeresen sikereket érünk el szlovák 

versenyen, magyar és matematika tantárgyi versenyeken, de sportversenyeken is dobogós helyen végzünk. 

Minden tanévben lehetőséget biztosítunk a 3. 4. évfolyam tanulóinak, hogy Szlovákiában 5 napos sí tábor 

keretében elsajátítsák a síelés tudományát, melynek költségeihez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is 

hozzájárul. 

Hagyomány, hogy a harmadikosok ingyenes úszásoktatáson vesznek, melyet a község önkormányzata és a 

nemzetiségi önkormányzat is támogat. 

 

 

Fontos feladatunk, hogy az idejáró gyerekek szeressenek iskolába járni. A tanítóinknak legyen ideje 

beszélgetni, játszani, a játék és a tanulás együttesen jelenjen meg minden tanórán és a tanórákon kívül is.  

Rendszeres délutáni elfoglaltságot is kínálunk tanulóinknak, hetente egy alkalommal elsajátíthatják a 

néptánc alapjait, s foci edzés keretében élvezhetik a műfüves pálya előnyeit. 

 

Ezen kívül gyakran szervezünk közös programokat, osztályonként vagy iskolai szinten, ezekre az 

alkalmakra szeretettel várjuk a szülőket s a falu lakóit is. Kedvelt rendezvényeink: Őszi parti, Halloween 

jelmezverseny és vetélkedő, Márton-napi lampionos felvonulás, Farsangi-bál, Népdal-éneklő verseny, 

Húsvétoló. 

Ezeken kívül szívesen veszünk részt a község által szervezett programokon, megemlékezéseken! 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka sikereihez segítséget kapunk a szülőktől, Mogyorósbánya 

Község Önkormányzatától és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól. 

Az iskola saját alapítvánnyal is rendelkezik, melynek neve: Mogyorósbányai Iskoláért Alapítvány. 
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