
 

 

  „„MMAAGGUUNNKKRRÓÓLL……””  
 

 
 

 
 
  

      
  

„„JJóótt  ss  jjóóll!!  EEbbbbeenn  áállll  aa  nnaaggyy  
ttiittookk..””  

(Kazinczy Ferenc)  

 

  

A kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskola 

állami fenntartású, 8 osztályos, német 

nemzetiségi nyelvet oktató falusi iskola. 

2007-től a móri Radnóti Miklós Ált. Isk. 

tagintézményeként működünk. Iskolánkban a 

2013/14-es tanévben 165 diák tanul, 45%-uk 

öt környező településről jár be. 
 

 
Olyan, szemléletében és infrastruk-

túrájában is korszerű, XXI. századi 

intézmény megteremtése, mely 

referenciaintézményként vonzó lehet a 

környező kistelepülések diákjai számára is. 

Ahol a tanulók személyiség és 

képességfejlesztése során a tanítási-tanulási 

folyamatban egyenlő esély nyílik valamennyi 

diák számára gyermekközpontú, egyénre 

szabott módszerekkel történő, 

alkalmazásképes tudás megszerzésére az 

egyre fejlettebbé váló közösségben. 
 

 
az úgynevezett „kétpólusú 

iskolamodell” megteremtésére törekedve 

a hagyományos értékek megtartásán túl 

igyekszünk olyan korszerű ismereteket 

nyújtani, amelyek segítségével lépést 

tudunk tartani a gyorsan változó világgal. 
- német nemzetiségi nyelvoktatás, 

középfokú vizsga lehetősége 

- informatika oktatása 5. osztálytól 

bontott csoportokban 

- 8000 kötetes iskolai könyvtár 

- alapfokú művészetoktatás keretében: 

néptánc, dzsesszbalett, furulya-, gitár- 

és szintetizátoroktatás 

- projektoktatás 

- magas színvonalú sportolási 

lehetőségek: labdarúgás, karate, 

floorball, zenés gimnasztika 

- gyógytestnevelés, úszásoktatás 

- napközi, tanulószoba 

- hit-és erkölcstanoktatás 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Tehetséggondozás 

 

Szakkörök: 
- ECDL-Start vizsga felkészítő (6-8. o.)  

- gazdasági és vállalkozási ism. (7-8. o.) 

- angol (5-8. o.) 

- versenyfelkészítők 

- természetjáró, - vadvirág, 

- sakk, - ügyes kezek,   

- karének 

 

 

 

 
 



Felzárkóztatás 
 

- fejlesztő pedagógusi segítség 

- korrepetálás, differenciálás 

- gyógypedagógiai és logopédiai 

foglalkozások 

- diszlexiaprevenciós foglalkozások 

 

Rendezvényeink 
 

    Magas színvonalú és nagy sikerű 

rendezvényeink záloga a partnereinkkel 

(tankerület, önkormányzatok, szülői 

szervezet, művelődési ház, óvodák, 

nyugdíjasklub, családsegítő szolgálat, 

civil szervezetek, települések vállalkozói) 

kialakított szoros kapcsolatunk, 

együttműködésünk. 

A „Kincsesbánya Gyermekeiért” Ala-

pítvány is jelentős támogatója diákjaink 

kulturális és szabadidős 

tevékenységeinek. 

   
 

- Kazinczy-napok: 
 emlékműsor, kiállítások, sokszínű 

 szabadidős foglalkozások, körzeti  

 tanulmányi és sportversenyek 

 

- Projektek: 

 német népismereti, egészségvédelmi 

„Kincsesbánya vadvirágai” 

„Az állatvédelem nagykövetei” 

  

- Ünnepi műsoraink:  
idősek napja, aradi vértanúk, október 

23., adventi gyertyagyújtás, karácsony, 

március 15. 

 

- DÖK-rendezvények: 
Mikulás-délután, kívánságdélutánok, 

klubok, farsang, gyermeknap 

 

 

       

   

 

  
 

       
 

   
 
Eredményeink 
 
Nevelő-oktató munkánk színvonalát 

gyermekeink jó tanulmányi és tovább-

tanulási eredményei mutatják. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tehetséges 

diákjaink évről évre sikerrel jelentkeznek 

hatosztályos gimnáziumba. 

Nyolcadikosaink nagy többsége az első 

helyen megjelölt középiskolába nyer 

felvételt. 

Az országos kompetenciamérési ered-

ményeink jók, meghaladják az országos 

átlagot. 
Tanulóink körzeti, megyei, sőt hatá-

rainkon túli versenyeken évről évre 

sikerrel képviselik iskolánkat. 

 

Testvériskolánk:  
Édes Gergely Alapiskola Madar, Szlovákia 
 

     Elérhetőségeink: 
       Cím: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1. 
     Telefon/fax: 22/584-000  
     E-mail: kazyf@freemail.hu 
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