Oktatásunkról:

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola több, mint húszéves múltra tekint
vissza, s ezalatt sikerült kialakítania arculatát, hagyományait. Ezen tájékoztatóban szeretnénk képet adni az intézményről. A tanulólétszám évről évre növekszik,
ez a tény is bizonyítja, hogy a városban és
környékén kedvező vélemény alakult ki
az iskoláról. Ez sok mindennek köszönhető: az oktatás színvonalát az ideális tárgyi
felszereltség biztosítja, de ugyanakkora
hangsúlyt kap a keresztény nevelés is.
Nevelésünk alapja: a keresztény értékek megbecsülése, a tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása és jó közösségi élet kialakítása. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek legyen erkölcsi tartása, és fel legyen vértezve az őket körülvevő negatív
hatásokkal szemben.

Alsó tagozat: a tanítás nagy felmenő
rendszerben folyik (1-4. osztályban
ugyanaz a két pedagógus tanítja a
gyerekeket.) Osztályonként egy napközis csoport működik.
A 2014/2015-ös tanévtől újdonság,
hogy beépítjük a tanításba a Polgár
Judit által kifejlesztett Sakkpalota néven futó komplex oktatási módszert,
amely hatékony eszköz a logikus és
kreatív gondolkodás fejlesztésére.
Úgy ítéljük meg, ezzel hozzájárulhatunk, hogy sikeres, pozitív gondolkodású gyermekeket neveljünk, akik az
életben jól megállják majd a helyüket.

Modern oktatástechnikai eszközeink
megfelelnek a kor kihívásainak, valamennyi termünk interaktív táblával

felszerelt. Természettudományi, művészeti és technika szaktanterem, tágas tornaterem, igényes könyvtár,
ezek mellett gazdag technikai és
szemléltető-eszköztár áll rendelkezésünkre.
Informatikatermünk korszerű számítógépekkel és hálózattal felszerelt, az
egész iskolában internet-hozzáférés
biztosított. A számítástechnikát alsó
tagozatban szakköri, felső tagozatban
órarendi kereteken belül oktatjuk,
csoportbontásban.
Kiemelt területünk: az idegen nyelvek
(német és angol) oktatása, amely kis
csoportokban történik harmadik osztálytól. Hatodiktól emelt óraszámban
tanulják a diákok az első választott
nyelvet. Emellett felső tagozatban lehetőség nyílik második idegen nyelv
tanulására, illetve nyelvvizsgára való
felkészülésre.

Szépen kialakított épületünkkel egybeépült az iskolai ebédlő, így a gyerekek számára nagyon kényelmes az
étkezés.
A tehetséggondozás iskolánkban nagy
hangsúlyt kap. Szakköri kínálatunk

nagyon színes: tantárgyi szakkörök,
fakultációk (matematika, számítástechnika, természetismeret, idegen
nyelv, internet); művészeti szakkörök
(énekkar, irodalmi színpad, rajz, rádió), ezek mindegyike nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében.
A felzárkóztatásra nagy figyelmet
fordítunk: korrepetálásokon, gyógyés fejlesztőpedagógussal történő foglalkozásokon segítünk a nehézségekkel küzdő diákoknak a haladásban.
A sportágak közül számos lehetőség
közül választhatnak a diákok: leány
szertorna, futball, kézilabda, fiú szertorna, asztalitenisz, sakk és tömegsport.

Iskolánk egyik színfoltja a Benedek
Rádió, amely napi szinten szórakoztatja a diákokat műveltségi és ügyességi vetélkedőket is szervezve.
A szabadidő kellemes eltöltésében
segít az iskolaudvaron kívül a tankert- és szabadidőpark, ahol különféle szabadtéri játékok várják a gyerekeket.
A nyári szünidőben rengeteg lehetőséget kínálunk a diákok számára.

Ezek közül mindenki megtalálhatja a
kedvére valót: hittantábor, nyelvi tábor, művészeti tábor, tornatábor. Télen is van lehetőség a sportolásra és
kikapcsolódásra: hagyományos ausztriai sítáborunk nagy népszerűségnek
örvend.

„…hadd jöjjenek hozzám
a kicsinyek…mert ilyeneké
az Isten országa.”

A fent felsorolt előnyök mellett a diákok és szülők számára az egyik legnagyobb vonzerő az iskola közösségi jellege,
családias hangulata, amely biztosítja,
hogy minden diák személyisége kibontakozhasson, és boldog legyen. Az éves
rendben visszatérő alkalmak: mint például családnapok, gyermeknevelésben
segítő szülői estek, SZM-bálok, Benedeknapok stb. igazi összetartó erőt adnak
mind a gyermek-, mind a szülői közösségnek.
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