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PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

Nyúl 

 

"...egyszerűen az, hogy létezel mozdítja meg itt és most a világot." 

(Pilinszky János) 

 

Elérhetőségek: 

Cím:       Honlap: 

Pilinszky János Általános Iskola   www.pilinszky-nyul.eu 

9082 Nyúl, Jókai u. 21.    E-mail:  

Telefon:       iskola@pilinszky-nyul.eu 

+36-96/364-046     Facebook: Pilinszky Iskola Nyúl 
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Bemutatkozás 
 

Jelenleg 25 pedagógus dolgozik iskolánkban. Alsós nevelőink közül többen tanítói 
végzettségük mellett szakvizsgával is rendelkeznek, illetve sikeresen szerepeltek 
a pedagógusok minősítő eljárásán. Folyamatosan képezzük magunkat, szakmai 
konferenciákon, továbbképzéseken veszünk részt. Szakos ellátottságunk 
megnyugtató. 

Pedagógiai programunkhoz híven törekszünk arra, hogy minden tanulót 
képességének megfelelően fejlesszünk. A tehetséges gyermekekkel kis 
csoportban foglalkozunk. Azokkal a kisgyermekekkel pedig, akik valamilyen 
területen külön megsegítést igényelnek, hetente akár több alkalommal fejlesztő 
pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász foglalkozik. Rendkívül 
fontosnak tartjuk iskolánkban a biztonságos, gyermekbarát környezetet, a 
családias légkört. 

Iskolánkban egy évfolyam kivételével párhuzamos osztályok vannak. Az alsó 
tagozaton hat napközis csoport működik igazodva a szülők és a gyerekek 
igényeihez. A felsősök számára tanulószobát biztosítunk minden délután, ahol a 
tanulás mellett személyes törődést, szaktanári segítséget is kapnak. Szakköreink 
széles kínálata a gyermek érdeklődését elégíti ki, illetve a tanulóban rejlő 
tehetséget segíti feltárni, kibontakoztatni. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink 
évről évre eredményesen szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Közel húsz éve 
biztosít a Napsugár Művészeti Iskola zenetanulási lehetőséget a gyermekeknek. 
Évről évre majdnem negyven diák tanul valamilyen fúvós vagy vonós hangszeren, 
zongorán játszani. 

Labdarúgó csapataink több éve szerepelnek sikeresen az utánpótlásnevelés 
érdekében életre hívott Bozsik-programban. Nagy érdeklődés övezi a 
Kölyökatlétikát is, melynek keretében évente többször vesznek részt versenyeken 
a tehetséges és lelkes alsós diákjaink. Az idei tanévtől már az első három 
évfolyamon tanórai keretek között néptáncoktatás is folyik. 

Hatodikos és nyolcadikos diákjaink rendszeresen az országos átlag fölött 
teljesítenek az országos kompetenciamérésen szövegértésből, matematikából. 
Ezek az eredmények egyértelműen igazolják, hogy munkánk jó irányban halad. 
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Továbbtanulási mutatóink is kedvezőek. Diákjaink 10%-a gimnáziumban, 50%-a 
szakgimnáziumban, 40%-a valamelyik szakközépiskolában folytatja tanulmányait. 
A visszajelzések alapján tanulóink többsége megállja helyét a középiskolában, és 
sokan folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban. Örömteli tény, hogy a legtöbb 
nyolcadikos az elsőként megjelölt helyen tud tovább lépni a kilencedik évfolyamra, 
szívesen jönnek vissza iskolánkba, és örömmel számolnak be sikereikről. 

Nagy figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre: kirándulásokat, korcsolyázást, 
projekt-napokat, témaheteket szervezünk, elképzeléseinket a diákok bevonásával, 
közösen valósítjuk meg. A tanórák egy részében és a tanórákon kívüli programokon 
is szívesen alkalmazunk új módszereket, csoportmunkát, használjuk digitális 
eszközeinket. 

Intézményünk 20 évvel ezelőtt vette fel Pilinszky János nevét. Azóta minden év 
novemberében megrendezésre kerül az immár hagyománnyá vált Pilinszky-nap, 
amelynek keretében egy tanulmányi versenyen Győr és környéke iskolái mérhetik 
össze tudásukat, tehetségüket. 

Iskolánk rövid bemutatásával választásukat szeretnénk megkönnyíteni. 
Törekszünk arra, hogy a különféle érdeklődésű és adottságú gyermekek mind 
megtalálják helyüket az iskolában, szűkebb és tágabb környezetükben. 
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Mit kínál az iskola? 
 

� Családias légkört, korszerűen felszerelt, biztonságos környezetet. 

� A szabadidő eltöltéséhez az EU szabványoknak megfelelő szabadtéri 

játékokat, eszközöket, parkosított, zárt udvart. 

� Kamerával megfigyelt kerékpártárolót és udvart. 

� Zárható tanulói szekrényeket, modern, otthonos osztálytermeket.  

� Személyiségfejlesztő, gyermekközpontú oktatást. 

� Közösségfejlesztő programokat (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, klubdélutánok, Mikulás programok, 

farsangi bál, stb.). 

� Személyre szabott fejlesztést helyben, szakemberek bevonásával: 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász. 

� Tehetséggondozást tanórai és szakköri keretekben (pl.: rajz, énekkar, angol 

nyelv, színjátszó, könyvtári foglalkozások, elsősegélynyújtó). 

� Első osztály második félévétől idegennyelv-oktatást (angol, német nyelvből). 

� Alsó tagozat 4. évfolyamától informatika oktatást. 

� Sportolási lehetőségeket (foci, kézilabda, atlétika, úszás). 

� Az alsó tagozatos tanulók számára napköziellátást. 

� A felső tagozatos tanulók számára tanulószobai foglalkozást, szaktanári 

segítséget a hatékony egyéni tanuláshoz 

� Környezettudatos és egészséges életmódra nevelést (iskolai védőnő, éves 

fogászati ellenőrzések, projektnapok, túrák, személyes példamutatás). 

� Művészeti nevelés területén színházlátogatásokat, iskolai hangversenyeket, 

színvonalas előadásokat, táncoktatást (majorette, hip-hop), zeneoktatást 

(gitár, zongora, fúvós és vonós hangszerek.). 
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� Népszokások, népi értékek közvetítését, őrzését. 

� Az iskola hagyományainak ápolását. 

� Iskolai polgárőrséget a tanulók aktív részvételével. 
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Iskolánkról diákszemmel 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

„Sok projekt is van, 

ami szórakoztató, pl. 

videót kell készíteni 

egy meséről vagy 

térképet kell csinálni 

hozzá. A madarakat is 

etetjük.” 

„Sok szakkörre lehet járni, de 

ha sportolni szeretnél, akkor 

arra is van lehetőséged.” 

„Közel van az iskola és a 

barátaim, ezért marad időm 

sokat játszani.” 

„Szépek, igényesek a 

tantermek, díszesek 

és hangulatosak.” 

 

„Jó a hangulat, 

kedvesek a tanárok” 

 

„Szeretem az alsós tanító 

néniket, és tudom, hogy 

felsőben is aranyosak a 

tanárok.” 
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„Tartalmas órák, jó 

számítógépek 

vannak.” 

 

„A farsangot is 

nagyon szeretem, 

mindig nagy buli van.” 

„Azért szeretek ide járni, mert itt 

vannak a barátaim és egyébként 

jó dolognak tartom azt, hogy 

felújították az iskolát.” 

„Azért szeretek ide 

járni, mert érdekes 

programokat 

szerveznek és van 

sulirádió.”  

„Szeretem, mert 

megvannak a 

feltételek a 

tanuláshoz és nagy 

a tornaterem.” 


