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A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola két épületben várja a tanulókat, az
1., 2., 3. évfolyam diákjai egy új, modern
épületben tanulhatnak, amely Celldömölk központjának egyik ékköve. Mindkét iskola belülről is messzemenőkig kielégíti az igényeket, hiszen a legújszerűbb oktatástechnikai eszközökkel van
felszerelve. Minden osztályban interaktív tábla
van, tanulói tabletek, számítógépek segítik a nevelők munkáját, akik ezeket kihasználva élnek is
a tanítás legkorszerűbb módszereivel, hogy a diákok számára a tanulás élménnyé váljon. Mindegyik iskolaépülethez tornaterem kapcsolódik,
ezek mellett többféle mozgásra is lehetőséget ad
a műfüves pálya, a mászófal, a fallabdapálya és a
konditerem. Az új épületben működik az iskola
ebédlője is, amelyben 2019-től saját konyhán készült házias ételekkel várják a gyerekeket.
Az egyházi intézményben meghatározó a keresztény szellemiség. Minden felekezetből vannak gyerekek, mindenki saját vallásának megfelelő hitoktatásban részesül. Fontosak a keresztény értékek: a figyelmesség, a másokról való
gondoskodás, a becsület, a türelem, a tisztelet…
Meghatározó a közösségi élet: olyan programok
vannak az iskolában, amelyekbe a családok is bekapcsolódhatnak, és megérezhetik azt a harmonikus légkört, amely az intézményre jellemző.
Az oktatás alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben folyik, ez azt jelenti, hogy négy éven át

ugyanazok a tanító nénik kísérik végig a gyermekeket.
A pedagógusok figyelembe veszik a diákok képességeit, és aszerint differenciálnak. A felzárkóztatásra
szoruló vagy lassabban haladó gyerekek megkapják a
nekik szükséges plusz segítséget: két gyógypedagógus egyénileg fejleszti a tanulási nehézségekkel küzdőket.
A tanárok a tehetséges, jó képességű diákokból
pedig igyekeznek kihozni a legtöbbet, hogy a jövőben
kiemelkedő emberekké váljanak. Ehhez minden támogatást megkapnak, szakkörökön, tehetséggondozó órákon, versenyeken
keresztül. A sikert mutatja, hogy a kimaradt diákok megállják a helyüket a
megye legjobb középiskoláiban,
majd az ország legjobb egyetemein
is.
Az iskolában a tanulás mellett
nagy hangsúlyt kap a sport. A negyed
évszázad alatt elért szertorna és asztalitenisz sikerek, a rendszeres focikupák, az évente zajló nemzetközi sakkversenyek mind a
sokszínű, virágzó sportéletről árulkodnak. De emellett van hagyományos és szivacskézilabda, úszás és
tömegsport is, hogy minden diák a számára legkedvesebb mozgást választhassa. Nem maradhat el télen a
síelés sem, minden diák lehetőséget kap arra, hogy az
egynapos sínapokon megismerkedjen e sportág alapjaival, vagy épp a többnapos sítáborokban - akár családjával együtt - élvezhesse a síelés élményét.
A sportfoglalkozások mellett nagyon színes a
szakkörök skálája: a tantárgyi, tehetséggondozó szakkörök mellett lehetőség van az idegen
nyelv nagyobb óraszámú tanulására, vagy épp a második idegen nyelv tanulására is. A művészeti szakkörök lehetőséget nyújtanak a diákoknak nagyobb közönség előtti szereplésre: az énekkar, az irodalmi színpad és a rajzszakkör mind népszerű a gyerekek körében.
Az iskola újításai közé számít a LEGO robot, ahol a
diákok játékos formában tanulhatják meg a programozás alapjait. Emellett az alsós matematikaoktatást

színesíti a Darts matek, amelyben a játék közben mélyíthetik el számolási képességeiket a gyerekek. A
Sakkpalota-program már több éves múltra tekint viszsza, ez a logikai gondolkodás fejlesztését szolgálja szintén játékos formában. Ennek eredményessége az
iskola megyei és országos diákolimpiai sakksikereiben
is megmutatkozik.
De az órákon kívül is rengeteg élmény várja a diákokat: a szünetek tele vannak izgalmas eseményekkel, amelyeket a Benedek Rádió közvetít. Mindig nagy kíváncsiság veszi körül a csocsó- és
dartsbajnokságot, de quizvetélkedők és rallybajnokságok is színesítik a hétköznapokat. A tanév vége felé
pedig beindul a Profi Benedek Bajnokság, ahol szinte
BL-hangulatban mérik össze a baráti focicsapatok tudásukat. A döntőre az utolsó tanítási napon, a Benedek-napon kerül sor, ahol emellett sok-sok izgalmas
program koronázza meg a tanév végét. A tanítási napok mellett vannak hagyományőrző események: lelki
napok, adventi koszorúkötés, jótékonysági bolhapiac,
sport- és sínapok, és a nyáron pedig a táborok színes repertoárja várja a diákokat. A szülők is
többször bekapcsolódnak a közösség életébe: családnapokon, adventi gesztenyézésen és forralt borozáson, farsangi bálon kapcsolódhatnak ki.
A benedekes diákok élete tele van élményekkel,
miközben megtanulják azt, ami a továbbtanuláshoz
elengedhetetlen. Az osztályok jó közösségben, baráti
hangulatban élik mindennapjaikat, osztályfőnökükhöz, tanáraikhoz, nevelőikhez bátran fordulhatnak. A
plébános atya és a lelkészek is segítenek gondjaik,
problémáik megoldásában. Bár két épületben, de mégis egy nagy családként él a Szent Benedek iskola közössége, ahol kicsi és nagy egyaránt
barátra találhat, és megkapja a támogatást és bátorítást, hogy a jövőben boldog, sikeres felnőtt legyen!
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