
 
Alsó tagozaton a tantárgyakhoz kapcsolódó játékprogra-

mokkal ismerkedhetnek a diákok, miközben megtanulják 

a számítógépnél való helyes 

elhelyezkedést, a billentyű-

zet és az egér megfelelő 

használatát. A tanórák mel-

lett házi-, városi és levelező 

versenyeken vehetnek részt 

tanítványaink. 

Iskolánkban a mozgásnak és a sportnak a kezdetektől 

fogva meghatározó szerepe van. A tanórákon kívül a szak-

körök széles választékát biztosítjuk tanulóink számára. Le-

hetővé tesszük, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésé-

nek és képességeinek megfelelő testedzést. A 2. és 3. év-

folyamos tanulóink úszásoktatáson vesznek részt. Mun-

kánk eredményeként rendszeresen bejutunk az országos 

Diákolimpia döntőjébe atlétika, labdarúgás, kézilabda, 

asztalitenisz sportágakban. A tavalyi tanévben iskolánk ta-

nulója nyerte el a Magyarország „Jó tanulója, jó sporto-

lója” címet. 

Hagyományos városi, városkörnyéki versenyeink: a Baktai 

Természettudományos Verseny, a Baktai sportversenyek, 

a Baka István Művészeti Verseny.  

Diákjaink folyamatosan érnek el  kimagasló eredményeket 

a különböző tantárgyi versenyeken.  

Munkánkat két alapítvány támogatja. Céljaink között a 

hátrányos helyzetű tanulók táboroztatásának, kirándulá-

sának segítése, a tehetséges tanulók versenyeztetése sze-

repel. 

 

 

 

 

Elérhetőségek: 

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.  

e-mail: bakaiskola@gmail.com 

tel.: 74/510-896  igazgató: 74/ 511-356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiskolázási tájékoztató  
Szekszárdi Baka István Általános Iskola 

2014/2015. 
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Beiskolázási tájékoztató 

A Baka István Általános Iskola a város déli részén található. 

Ebben a tanévben ünnepelte fennállásának harmincadik 

évfordulóját. 2009–től viseli Baka István szekszárdi költő 

nevét. A pedagógusok fontos feladatuknak tartják az is-

kola megszerettetését, a tanulás technikájának megtaní-

tását, a lexikai ismeretek mellett a gyakorlatban alkalmaz-

ható tudás elsajátítását. A következő tanévben három első 

osztály indítását tervezzük, egy német nemzetiségi és két 

általános tantervűt, ahol angol vagy német nyelv közül vá-

laszthatnak a szülők. Mindhárom osztály tantervébe be-

építettük az informatika tantárgyat. 

2014/2015. tanévben indítandó osztályaink: 

1.a német nem-
zetiségi 

Bánlakiné Szabó Zsuzsanna 
Lőrinczné Földi Klára 

1.b általános 
tantervű 

Drinóczi Szilvia 
Pusztainé Farkas Gabriella 

1.c általános 
tantervű 

Makóné Rauch Erzsébet 
Kranczné Bán Magdolna 

 

Az első és a második évfolyamon kéttanítós modellt alkal-

mazunk már ötödik éve. Ennek lényege, hogy egyes tan-

tárgyak tanításakor az osztálytanító mellett még egy pe-

dagógus részt vesz az osztály munkájában. Ez az innovatív 

pedagógiai munka rendkívüli 

lehetőséget biztosít mind a 

tanulók, mind a pedagógu-

sok számára. A tanórákon 

sokféle tevékenykedtetési 

formát alkalmazunk. Lehető-

ség nyílik az egyéni képessé-

gek fejlesztésére, a tehet-

séggondozásra és a felzárkóztatásra. A közös munka során 

fejlődnek az alapvető személyiségjegyek: türelem, kitar-

tás, figyelem, segítőkészség, egymás megbecsülése, tole-

rancia. A játékosság fontos szerepet kap, mellyel az óvoda 

és az iskola közötti átmenetet kívánjuk elősegíteni. A két-

tanítós modell segíti a gyerekeket a sikerélmény elérésé-

ben, a helyes önértékelés kialakításában. Az első három 

hónapban 30 percesek a tanórák, majd a második osztály 

végéig is lehetőség van a 45 percesnél rövidebb foglalko-

zások tartására.  

Iskolánkban 1988 óta folyik német nemzetiségi oktatás. 

Magas szintű szakmai munkával, folyamatos megújulással, 

újabb lehetőségek biztosításával igyekszünk eleget tenni 

az elvárásoknak. Idén sikerült bekapcsolódnunk a DSD is-

kolák által nyújtott programba, mely révén a nemzetiségi 

képzésben tanulók ingyen és helyben tehetnek DSD I 

nyelvvizsgát. A tavalyi tanévben is több végzősünk hagyta 

el iskolánkat sikeres középfokú komplex nyelvvizsgával, 

melyre a felkészítést ingyen biztosítottuk. Diákjaink vala-

mennyi városi, megyei német nemzetiségi programon, 

versenyen részt vesznek, általában szép sikereket elérve. 

Az elmúlt évek során 5 diákunk nyerte el az 

„Ungarndeutscher Nachwuchs”-díjat és 2 kollégánk része-

sült a „Pädagoge des Jahres” elismerésben. 

Angol nyelv oktatása is folyik az 1-8. osztályig. Alsó tago-

zaton a tanulók az idegen nyelvi jelrendszert, a beszédet 

mesék, dalok, versek, szituációs játékok útján, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő módszerekkel sajátítják el. A 

tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik fejlesztése 

már ebben a korban megkezdődik a differenciált oktatás-

sal. Ezek a gyerekek 4. osztálytól már heti 5 órában tanul-

ják a nyelvet. Felső tagozaton az idegen nyelvi kommuni-

káció elsajátítása mellett a diákok megismerkedhetnek az 

angolszász országok kultúrájával, 2 évente angliai utazá-

son vehetnek részt. 8. osztályos tanulóink évek óta sikere-

sen teljesítenek alap- és esetenként középfokú nyelvvizs-

gákon, melyekre a felkészítést pedagógusaink biztosítják. 

Az itt elsajátított ismeretek jó alapot nyújtanak a tovább-

tanuláshoz és a nyelv megfelelő szintű használatához.  

 

 

Tanulóink nagy számban vesznek részt levelezős és egyéb 

helyi, városi, megyei és országos versenyeken, melyek 

eredményei az iskola honlapján megtalálhatók. 

Informatikát a gyerekek már 1. osztálytól csoportbontás-

ban tanulhatnak. Két számítógéptermünkben digitális 

tábla, kivetítő és modern infokommunikációs eszközök 

használata közben, újszerű informatikai környezetben já-

tékos formában haladunk a digitális írástudás világába. 


