Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Idézetek a Pedagógiai Programunkból:
Tárgyi feltételek
A főépületben a bal oldali részen tizenöt tanterem (osztályterem), hat csoportfoglalkozásra
alkalmas terem, két számítástechnika kabinet szolgálja az oktatás céljait. Ebédlőnk is ebben
az épületrészben található. Valamint tanári, orvosi szoba, szerverszoba és irodák
helyezkednek még el a balszárnyban.
A főépület jobb oldali részén van a földszinten a gyógypedagógus irodája, egy fizika-kémia
előadó a hozzá tartozó szertárral, illetve itt találhatóak a gyakorlati képzéshez szükséges
laborok és műhelyek. Valamint az első emeleten a raktár, irodák és egy tanári szoba.
A főépületben található egy színházterem, egy aula, egy tornacsarnok, három öltöző, egy
kondicionáló terem, egy uszoda és a könyvtár. Az épületben tanítási időben büfé működik.
A szaktantermek, laboratóriumok és műhelytermek funkciójuknak megfelelő bútorzattal,
gépekkel, műszerekkel vannak felszerelve. A felszerelések fejlesztése, bővítése,
korszerűsítése folyamatosan történik az iskola pénzügyi lehetőségeinek függvényében. A
nagyobb mérvű fejlesztéseket a kollégák a nyári szünetben végzik el. Az iskola épületében
elhelyezkedő szaktantermek esztétikusak, jól felszereltek. Minden teremben található
írásvetítő és vászon, valamint televízió. A táblák jó minőségűek. A világítás korszerű, kellő
fényerőt biztosít. A folyosókon tablók, üveges vitrinek vannak, amelyekben az egyes
szaktantárgyak dekorációs, illetve tájékoztató anyagai, hirdetései, DÖK-hírek, iskolai
rendezvények, városi kulturális rendezvények hírei találhatóak. A laboratóriumok,
műhelytermek a szaktantermekhez hasonlóan jól felszereltek. A nagy értékű felszerelések
megóvásának biztosítéka a teremrend.
Az udvaron 2 kézilabdapálya, két futópálya és nagy zöld terület segíti a sportolási és
szabadidős lehetőségeket.
A pedagógiai program által biztosított szolgáltatások:
 tanári foglalkozások
 heti rendszerességű tanórai foglalkozások
kötelező tanítási órák
választható tanítási órák
 nem heti rendszerességű tanórai foglalkozások
 tanórán kívüli foglalkozások
 heti rendszerességű tanórán kívüli foglalkozások
felzárkóztatás, korrepetálás
szakkör, diákkör
klub
sport, tömegsport
konzultáció
 nem heti rendszerességű tanórán kívüli foglalkozások
tanulmányi versenyek
szakmai versenyek
sportversenyek
kirándulások
felügyelet

 vizsgafoglalkozások
 a követelményrendszer teljesítéséhez
osztályozó vizsga
javítóvizsga
 a tantervi átjárhatósághoz
különbözeti vizsga
 a követelményrendszer méréséhez, minősítéséhez
érettségi vizsga
képesítő vizsga
Felzárkóztatás
Korrepetáló és felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük a gyengébb képességű és/vagy hiányos
alapképzettségű tanulók szintre hozását.
 A diákok előző iskolatípusban megszerzett tudásának és képességeinek felmérése a 9.
évfolyam első heteiben történik.
 Nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyéni segítségnyújtásra.
Tehetséggondozás
Iskolánk célja tanulóink adottságainak, képességeinek fejlesztése. Ennek lépései:
1) tehetség azonosítás
Módszerei:
megfigyelés (folyamatosan a szaktanárok)
érdeklődésmérés (9. évfolyam, osztályfőnöki órán)
képességmérés (tantárgyi, sport, gólyatábor, 9. évfolyam bemutatkozó műsor,
iskolai ünnepségek, Kisfaludy Napok, PÁGISZ Híradó, DÖK, stb.)
teljesítménymérés (verseny, vetélkedő)
2) motiváció
Módszerei:
belső (személyiségfüggő)
külső (pl. felmentés, „Akikre büszkék vagyunk” faliújság)
3) fejlesztés, szükségletek biztosítása
Módszerei:
tantárgyi csoportbontás
szakkörök
sportkörök
diákkörök
előadások, kiállítások
szaklapok előfizetése, a hozzáférhetőség biztosítása
egyéni konzultációk
4) jutalmazás
Módszerei:
Az eredmények függvényében:
osztályfőnöki, igazgatói dicséret
könyvjutalom, ajándékutalvány
nyári üdülés, sítábor
Pattantyús Emléklap
Pattantyús Emlékérem
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Sorszám Név

Szakkör

Osztály /
Csoport

1.

Áder Katalin

Úszás

9-12.

2.

Áder Katalin

Úszás

9-12.

3.

Béres Szabolcs

DSK

9-12.

4.

Ferenczy Ádám

LEGO

10.

5.

Faragó Miklós

KICAD

12-13.

6.

Liszkai Zsuzsanna

Úszás

9-12.

7.

Liszkai Zsuzsanna

Úszás

9-12.

8.

Pongrácz Imre

DSK

9-12.

9.

Surányi Gábor

DSK

9-12.

Ideje
hétfő 14.0015.30
kedd 14.0015.30
A: kedd 13.3015.00
csütörtök
13.30-15.00

Helye

hétfő 8-9.

J27

szerda 8-9.
csütörtök
14.00-15.30
péntek 14.0015.30
szerda,
csütörtök
15.15-16.00
A: hétfő 14.1515.45
B: szerda
14.15-15.45

J28

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Győr, 2018. szeptember 15.

Hatos Hajnalka
igazgató

uszoda
uszoda
sportcsarnok

uszoda
uszoda
sportcsarnok

konditerem

