
 

 

Rólunk 

Iskolánk, a Szent Gellért Általános Iskola Pázmánd község egyetlen általános iskolája. 

Az 1700-as években épült jezsuita rendház, majd uradalmi kastély műemlék épületében 1967 óta folyik 
8 osztályos általános iskolai oktatás, fákban, zöld területben bővelkedő egykori park közepén, kiemelten 
szép természeti környezetben. Községünk történelmében fontos szerepet játszott a Kempelen család, 
ezért 1995-ben iskolánk felvette a Kempelen Farkas nevet. 2019-ben iskolánk a Székesfehérvári 
Egyházmegye fenntartásába került, innentől Szent Gellért Általános Iskola néven működünk. 

Intézményünk számos területen igyekszik plusz lehetőségekkel segíteni a gyerekek személyiségének 
kibontakozását: angol nyelvet már első osztálytól oktatunk heti egy órában, ahol az osztálylétszám 
lehetővé teszi, csoportbontásban. Iskolánk nemzetközi, angol nyelvű projektben is részt vesz. Felső 
tagozaton szakkör formájában ismerkedhetnek második idegen nyelvvel a tanulók. 
Nyolcadik osztályban ingyenes felvételi előkészítőt tartanak tanáraink magyar nyelv és irodalomból, 
matematikából. 
A számítástechnikai ismerek fontosságára tekintettel - osztálylétszám függvényében - csoportbontásban 
tartjuk az informatika órákat is. A mindennapos testnevelés tágas, modern tornacsarnokban folyik, 
közvetlenül az iskola mellett. Testnevelő tanáraink többféle sportszakkört tartanak, és lehetőség van 
"külsős" sportkörökön való részvételre is, pl. vívás, ritmikus gimnasztika. 
Már első osztálytól nagy az érdeklődés az intézményünkkel együttműködő zeneiskola képzései iránt. 
Mind a szülőknek, mind a kisdiákoknak nagy könnyebbség, hogy az oktatók helyben tartják az órákat. 
A Szent Gellért Általános Iskola a digitális oktatás bevezetése előtt pilot intézményként már elkezdte a 
MS Teams alkalmazás használatát, mely a digitális oktatás során egységes platformot biztosított 
tanárnak-diáknak egyaránt, hogy könnyebben követhető legyen a tananyag és a visszaellenőrzés. A 
Teams lehetőséget adott arra is, hogy "hibrid" órákat valósítsunk meg a jelenléti oktatás során diák vagy 
akár pedagógus hiányzása esetén. Nagy figyelmet fordítunk digitális eszköztárunk bővítésére: 

projektorok és két "okostábla" (az egyik a leendő első osztályban! ) teszi változatosabbá 
módszertárunkat, a tanórákat. Az IKT eszközök számának gyarapítására a jövőben is nagy hangsúlyt 
kívánunk fektetni. 
Alsó és felső tagozaton a felsoroltakon túl korrepetálás, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segíti a 
gyerekeket, sokfajta szakkör színesíti a délutánokat. A tanórák után az arra igényt tartóknak napközit és 
felsősöknek tanulószobát biztosítunk. 
Katolikus iskolaként a szaktárgyi tudás átadásán túl fontos feladatunk a gyerekek nevelésének, lelki 
fejlődésének támogatása. A Békés Iskolák módszertanát segítségül híva törekszünk a bántalmazás 
csökkentésére, megelőzésére, a lelki napok pedig elősegítik az ünnepekre történő ráhangolódást, a 
tanévnyitó és tanévzáró misék, a tanítási nap eleji-végi imák pedig a lelki értékekben való elmélyülést. 
Egyházi fenntartású iskolaként heti 2 hittan órájuk van az osztályoknak, jelenleg katolikus, református 
és evangélikus hittan közül választhatnak a szülők. Lehetőség van zarándokutakon is részt venni, ez 
inkább a felső tagozatosok számára elérhető lehetőség. 
Újra felélesztettük a vándortáborokat, pályáztunk a Határtalanul! projektre is, és nagy figyelmet 
fordítunk a fenntarthatóságra, természeti környezetünk védelmére, értékeinek felismerésére, 
megóvására. 
 
A leendő első osztályosokat Farsang Attiláné, Ilonka néni várja nagy szeretettel. Személyében egy 
tapasztalt, innovatív, gyerekszerető, nagyon lelkes pedagógus irányítja majd első lépéseiket a számok-
betűk birodalmában. 
 

 

A szándéknyilatkozat linkje:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5h3qZqcRTEWM06b8m-
ZTis2rLIuPc7pMvoJFZxJd7DJUNEZJNU1FM1ZMSEVRTzhGNThPREpSNVpCTC4u 


