
 Százhalombattai 

Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 032585 

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 

Tel.: 23/355-013     Fax: 23/358-538 

E-mail: arany@battanet.hu 

 

 

  

  

 

Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

TANTESTÜLETE által 2016. évben elnyert 

Gyermekekért Díj  

indoklása 

 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium a város legnagyobb és 

legösszetettebb intézménye a 845 fő diák és 93,5 fő alkalmazotti létszámával és négy 

tagozatával: általános iskola alsó és felső tagozat, gimnáziumi tagozat, sajátos nevelési igényű 

tanulók tagozata.  

A tantestület létszáma 82 fő. Tanulóink között megtalálhatók az értelmileg és tanulásban 

akadályozottak, autisták, a sajátos nevelési igényük miatt integrálható gyermekek épp úgy, mint 

az átlagos, vagy a kiemelkedő tehetséggel bíró tanulók. Éppen a gyermeki képességek eme 

sokrétűsége miatt a nevelőtestületnek meg kell találni minden felnövekvő gyermek felé vezető 

utat úgy, hogy a tanulás eredményes és hatékony legyen és élménnyé váljék az iskolában.   

Az egyre növekvő tananyag mellett olyan képességeket, kompetenciákat, tanulási utakat kell 

kifejleszteni, melyek segítségével megtalálják a gyerekek a tudás elsajátításához szükséges 

legjobb, legcélravezetőbb módokat is.  

Ez a csodálatos küldetés csak egy olyan tantestülettel valósítható meg, amely minden feladat 

megoldásánál első helyre a gyermekek érdekeit helyezi. A nevelőtestület egészére jellemző az 

új módszerek, korszerű programok iránti nyitottság, a rendkívüli innovativitás.  A pedagógusok 

nagy része jelentős időt fordít önképzésre, továbbképzésre, amely minden tagozaton történő 

tanítás elengedhetetlen feltétele. 

Intézményünk a város iskolái között mindig is élen járt újító törekvéseivel: Értékközvetítő, 

Képességfejlesztő Programjával, a Nyelvi Irodalmi Kommunikációs programmal, az ének-zene 

emelt óraszámú képzés, a sajátos nevelési igényű tagozat, a nyolcévfolyamos gimnázium 

elindításával, az emelt szintű gimnáziumi oktatás, a nyelvi előkészítő, a Comenius 2000 

minőségfejlesztés és a pedagógus értékelés elsőként történő bevezetésével. Tantestületünk 

sikeres, közös munkájának elismerése: az Európai Minőségi Díj, Nemzetközi Iskola Díj, az 

Ökoiskola, és immár Örökös Ökoiskola, az e-Bug mintaiskola, Nutrikid referenciaiskola, 

Madárbarát Iskola, Múzeumbarát Iskola és a KGYTK Referencia Iskola cím elnyerése. 
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Iskolánk életének mindenapjait színesítjük idegen nyelvi tanárasszisztens - és cserediákok 

fogadásával, küldésével, városi nyelvvizsgahely kialakításával, európai uniós projektek 

szervezésével. Tanulmányi, kulturális és sportversenyeken diákjaink által elért kiemelkedő 

eredményeinkkel a százhalombattai oktatás hírnevét is öregbítjük. A város művészeti életében 

(ének, zene, tánc, dráma, képzőművészeti tevékenységek) aktívan és eredményesen vesznek 

részt az általános és középiskolai tanulóink. A mozgáskultúrában tehetséges diákjainkat a város 

sportegyesületeibe irányítjuk és támogatjuk, segítjük őket a sport sikerek maximális elérésében. 

 Évek óta városunk nagy rendezvényeinek (Summerfest, Battai Napok) lebonyolításában 

iskolánk pedagógusai és diákjai is aktívan feladatokat vállalnak. 16. éve magas színvonalon 

szervezünk megyei (Hevesy Kémia, Bolyai Matematika), regionális Kutató Gyermekek 

Tudományos Konferenciáját és országos (környezetvédelmi) versenyeket is. Ökoiskola lévén 

több éven át összefogtuk a városi iskolák környezetvédelmi tevékenységeit a városi 

környezetvédelmi munkaközösség vezetésével. Folyamatosan nyújtunk be és nyerünk 

pályázatokat városi, országos és európai viszonylatban is. 1 éve magunkénak tudhatjuk 

a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága által megítélt „Regisztrált 

Nemzeti Tehetségpont” címet. Két Európai Uniós tanulmányi projektünkről (Comenius) 

számoltunk be sikeresen szeptemberben. Ezen pályázatok során diákjaink számára nyújtunk 

lehetőséget az európai oktatás és más népek kultúrájának megismerésére.  Kb. 80 diákot 

utaztattunk 10 európai partnerünkhöz a két év során. Jelenleg is három Uniós projektünk fut 

(Erasmus+): két projektünk lényege szintén a diákcsere, a harmadiké pedig a kollégák külföldi 

módszertani továbbképzése 3 év alatt. Partnereinkkel kiváló a kapcsolatunk. A minden évben 

mért partneri elégettség értéke a Szülők esetében az idei tanévben (ötös skálán) 4,9 lett! 

Mindezen új kezdeményezések, mint új hajtások mély tőről fakadnak: gyermekközpontú, 

értéktisztelő és közvetítő, tehetségeket fejlesztő és lassabban haladókat felzárkóztató és 

nevelés-központú tantestületből. A nagytiszteletű „elsők” - akik 30 évvel ezelőtt kezdték meg 

oktató munkájukat iskolánkban – megfelelő példaként állnak a jelenlegi pedagógusok előtt, 

akik az elődök által lerakott stabil alapokból fejlesztik jövő nemzedékünk „apró” képviselőit. 

Célunk építő hagyományaink megtartása mellett a változó világ kihívásaihoz történő megfelelő 

alkalmazkodással értéktisztelő, kiegyensúlyozott, egészséges személyiségű diákok nevelése. 
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Százhalombatta, 2016. január 21. 

 

       

  

 


