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Iskolatörténet

1872 – Állami Elemi Népiskola

1951 – Dózsa György    

Általános Iskola

2003 – Belvárosi Általános 

Iskola, Dózsa György Tagiskola

2009 – Belvárosi Magyar – Angol Két Tanítási   

Nyelvű Általános Iskola, Dózsa György 

Tagiskola

2016 – Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar -

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola Dózsa György Tagiskolája

2019–Zalaegerszegi Dózsa György

Magyar – Angol Két Tanítás Nyelvű  

Általános Iskola 

Forrás: http://www.dozsazalaegerszeg.hu/

http://www.dozsazalaegerszeg.hu/


Zalaegerszegi Dózsa György Magyar – Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az iskola jelképei



Az iskola hitvallása

„Iskolánk legyen mindenkor olyan oktatási

intézmény, melyben gyermek, szülő,

pedagógus egyetértésben, egymás jogos

igényeit figyelembe véve, nyugodt

légkörben dolgozhat.”

(Pedagógiai program 2019. 1.2.1. )



Szakmai innováció

- Új arculati elemek: név, logó

- Megújuló Házirend (2020/2021)

- (Változatlan pedagógiai program)

- ÖKO iskola cím 2010-től – Örökös ÖKO iskola 2017.

- Szabadidős tevékenységek (15 különböző tematikájú szakkör)                

- Hagyományőrzés, hagyományteremtés (művészeti bemutatók  

- modern mozgásművészeti formák alkalmazásával)



• Kompetencia mérések: (szövegértés – matematika országos 

átlag fölött)

• Tanulmányi versenyek (2018/19. tanév vége)

városi 1-3. helyezés: 28 esetben (22)

megyei 1 - 10. helyezés:  56 esetben  (52) 

országos helyezés: 14 esetben (11)

Ifjúság,- és gyermekvédelmi feladatok: 

Hátrányos helyzetű tanulók 4

Ebből halmozottan hátrányos 2

Veszélyeztetett tanulók 15

Védelembe vett tanulók 9



• Nyelvvizsgák: A  végzős évfolyam 83 %-a államilag elismert középfokú (B2),

• 2 tanuló sikeres szóbeli nyelvvizsgát tett! 

• Tanulmányi mutatók: 2018/2019. tanév vége - alsó tagozat 4,54

• - felső tagozat 4,42 

Továbbtanulás: Gimnázium 33 fő   (38,4%) 

Szakgimnázium    42fő    (48,8%) 

Szakközépisk. 11 fő   (12,8%) 

Összesen: 86 fő   (100%)

Kitűnők:              felső tagozat - 50 tanuló

alsó tagozat  - 87 tanuló

összesen:      - 137 tanuló ( 23%)



Starters – 98%

Muvers – 98%

B2 középfok (12/10 fő) 

83%
(2 fő szóbeli) 

Flyers – 78%

– CAMBRIDGE-i nyelvvizsgák
(2018/2019)



Forrás: http://www.beable.com.co/seminarios.php

• Szülői közösség támogatása:  2-2,4 m Ft/év 

• (Tanulóink tanulmányi körülményeinek a 

javítása) 

http://www.beable.com.co/seminarios.php


• Beiskolázási mutatók:

•

•

• Stabil gyermeklétszám!
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Örökös ÖKOISKOLA cím 2017-től!

Környezetnevelési program

ÖKO munkaterv

ÖKO nap

E- hulladék gyűjtés

Papírgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés
.



Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre

• 1. Idegen nyelv – angol

1 – 3. osztályig - emelt szint előkészítése    – 2      óra/hét

4 – 8. osztályig - ált. tanterv                         – 3      óra/hét

- emelt szint                         – 5      óra/hét

1 – 8. osztályig - két tanítási nyelvű képzés – 10/11 óra/hét 

(angol nyelv 4 óra

+ angol nyelvű tantárgy 5/6 óra 

+ lektor 1 óra)
•



2. Idegen nyelv – német

1 – 3. osztályig - emelt szint előkészítése  – 2 óra/hét

4 – 8. osztályig - ált. tanterv                       – 3 óra/hét

4 – 8. osztályig - emelt szint                       – 5 óra/hét

Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre



Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre

1. Idegen nyelv – angol   KTNY

1 – 8. osztályig - két tanítási nyelvű képzés – 10/11 óra/hét 

- 4 óra angol nyelv

- 5/6 óra angol nyelvű tantárgy

- 1 óra idegen nyelvi lektori óra = 10/11 óra)



5 – 6.oszt.

rajz, történelem, 
célnyelvi 
civilizáció

1 – 4.oszt.

rajz, technika, 
testnevelés

7 – 8. oszt.

történelem, célnyelvi 
civilizáció, földrajz



Képzési kínálatunk a 2020/2021-es 

tanévre

Matematikaoktatás (alsó tagozat)

1 – 4. osztály – matematika orientáció (1 óra/hét)

Tablettel támogatott matematika- és informatikaóra

Fejlesztett területek:

- számolási készség fejlesztése

- logikai készség fejlesztése

- kreatív gondolkodás kialakítása



Képzési kínálatunk a 2020/2021-es 

tanévre

Matematikaoktatás (felső tagozat)

5 – 8. osztály – képességeknek megfelelő 

differenciált képzés

Három szintű képzés:  - 1. cs. – kiegészítő anyagok

- 2. cs. – általános tanterv

- 3. cs. – minimum követelmények



Képzési kínálatunk a 2020/2021-es 

tanévre

Képzési formák osztályonként (1. évfolyam)

1.a osztályban: két tanítási nyelvű képzés

1.b és 1.c osztályban választható: 

- angol nyelv 2 óra/hét

- német nyelv 2 óra/hét

- matematika orientáció 1 óra/hét



1.a

Szalai Bernadett

osztályfőnök

1.b

Tompa Viola

osztályfőnök

1.c

Horváth Judit

osztályfőnök

Sebestyénné Bánki 

Beáta Papp Ádám Válint Sarolt



Szabadidős tevékenységek

Sporttevékenység

 Atlétika, kölyökatlétika 

 Jazzbalett

 Karate

 Korcsolya   

 Labdarúgás 

 Mazsorett

 Modern tánc

 Síoktatás

 Tájfutás

 Úszás – 3. o. és 5. o.

http://idezet.info/szerzo/carl-william-buehner


Szabadidős tevékenységek

Szakköreink

 Alsós dalkör

 Anyanyelvi

 Énekkar

 Furulya

 Grafika

 Kézműves

 Média

 Táblajátékok

 Tűzzománc

 ÖKO kézműves

http://idezet.info/szerzo/carl-william-buehner


Szabadidős tevékenységek

 Napközi 

 Tanulószoba

 Szervezett színház-, mozi-, könyvtár-, 

bábszínház látogatás

 Diákönkormányzati programok: 

Farsang, Dózsa-napok, 

klubdélutánok, osztálykirándulások 

(„Határtalanul”), táborok



Szabadidős tevékenységek

Táboraink

 Sítábor

 Osztálytáborok

 Nyári kézműves tábor

 Nyári idegen nyelvi tábor

 Nyelvi táborok (Anglia, 

Ausztria)

 Nyári színjátszó tábor

 Vándortábor



Iskolánk szakmai 
színvonalának 

megtartása, 
emelkedése

Mosolygós gyerekek, 
elégedett szülők és 

középiskolai kollégák

Újabb eredmények a 
tehetséggondozás és 
felzárkóztatás terén

Digitális eszközök 
széleskörű használata az 

oktatásban





SULILESŐ ovis szombat 

2020. február 8. (szombat)

10.00 óra



Nyílt tanítási órák

2020. február 12. (szerda)

8.00 – 11.00 óra



Nyílt tanítási órák: 2020. február 12. (szerda) 

Időpont Tanító Tantárgy Osztály Terem 

8.00-8.45 

 Szalay Bernadett  

 Sebestyénné  

 Bánki Beáta 

 

magyar nyelv és 

irodalom 

-angol nyelv 

4. a 

1.a 

II. szint 6. terem 

I. szint.1. terem 

8.55-9.40 
 Tompa Viola 

 Papp Ádám 

magyar nyelv és 

irodalom 

3. b 

4. c 

III. szint 12. terem 

II. szint 5. terem 

9.55-10.40 
 Válint Sarolt 

 Horváth Judit 

magyar nyelv és 

irodalom-

matematika 

4. b 

4. c 

I. szint 7. terem 

II. szint 5. terem 



Nagy szeretettel várjuk

leendő első osztályosainkat 

a DÓZSÁBAN!





Megtisztelő figyelmüket 

köszönöm!


