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 „Az iskolában kevesebb legyen a zúgolódás az undor, 

a hiábavaló küszködés, annál több a szabadidő, az 

öröm, a szilárd előrehaladás. 

Kevesebb legyen a sötétség, zavar és zúgolódás, Annál 

több a rend, a nyugalom és a békesség. 

(Comenius) 

 

  Minden oktatási intézmény életében vannak mérföldkövek, amelyek szervesen 
hozzátartoznak az iskola történetéhez. Ezek a mérföldkövek alakítják a 
múltunkat és előrevetítik a jövőnket. 
 

  1986. szeptember 1-jén kezdte meg működését Sajószentpéter nagyközség álta-
lános iskolájaként, 5. sz. Általános Iskola néven Perényi Barnabás igazgatásával. 
  Az épület nyolc tantermesnek épült és igen korszerűnek számított a tágas, 
otthonos szaktantermeivel, és hatalmas tornatermével.  
Az évek során történt fejlesztéseknek köszönhetően növekedett a tantermek 
száma. Jelenleg 15 tanteremben tanulnak tanulóink. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Móra Ferenc nevét 1990. szeptember 1-jén vette fel az intézmény, amely 
név máig kötelez bennünket. A Móra Napok rendezvényein évről – évre 
sokszínű programokkal emlékezünk névadónkra. 
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A 2007/2008-as tanévtől az intézmények összevonására került sor. Az iskola új 

neve Móra Ferenc Tagiskola lett, majd 2014-től a Sajószentpéteri Kossuth 
Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája nevet viseli. A település 
önkormányzata 2013. január 1 - től átadta az államnak az iskolák fenntartását és 
működtetését. Jelenleg a Kazincbarcikai Tankerületi Központ tartja fenn és 
működteti az intézményt.  
 

Szakmai alapdokumentumnak megfelelően intézményünkben nyolc 
évfolyamos általános iskola működik.  
 

  Az 1989 – 90-es tanévtől indult az iskola arculatát meghatározó német nyelvi 
tagozat, ahol a tanulókat felkészítettük a középiskolai továbbtanulásra. A német 
nyelvi versenyeken szép eredményeket értek el tanulóink. 
 

  A sportnak mindig is meghatározó szerepe volt iskolánk életében s több 
sportágban is szép sikereket értek el diákjaink. A legszebb eredményeket egy új 
sportág a floorball meghonosításával értük el. Az országos diákolimpia 
döntőjébe a fiú és lány csapataink is évről évre eljutottak.  
 

  Hagyományaink megőrzése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók nevelésére, oktatására és felzárkóztatására. A 
tanulási hátránnyal küzdő gyerekek integrált oktatását differenciált tanulási 
technikák alkalmazásával támogatjuk.  
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Iskolánk hagyományos programjai 
 Móra nap - iskolánk névadójának tiszteletére városi szintű tanulmányi és 

sportversenyeket rendezünk (természetismeret, hangos olvasás, teremfoci). 

 A Magyar Népmese Napján játékos programokban elevenednek meg a 
gyerekek népmesei ismereti. 

 Nemzeti ünnepeinkről méltó keretek között emlékezünk meg 

 Idegen nyelvi témanapra szervezett projekt feladatok bővítik a gyerekek 
idegen nyelvi kompetenciát. 
 

 

 

 

 

 

 Családi napokon a diákok számára szervezett programok megvalósításába 
bevonjuk a szülőket. Hagyományos családi rendezvényeink a Karácsonyi 
ünnepség és a Gyereknap. 

 Az iskolai farsang lehetőséget ad az osztályok színes és színvonalas 
bemutatkozására. 

 Digitális témahéten az országosan szervezett foglalkozásokhoz 
kapcsolódva a tanulók informatikai ismeretei gazdagodnak. 

 Iskolanyitogató alkalmával az óvodások és szüleik számára kínálunk 
betekintési lehetőséget iskolánk életébe. 
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Pályázataink: 

EFOP-3.1.8-17 Együtt testvérként – Iskolaközi szemléletformáló program 

 A pályázatban résztvevő 50 tanuló számára korosztályának megfelelő 

programelemek segítették az egyén és a közösség viszonyának alakulását. 

 Kirándulások segítették a gyerekek a kulturális és társadalmi integrációját. 

A Balatoni táborok valamint ukrajnai és szlovákiai kirándulás, ahol kint élő 

magyar nyelvet beszélő gyerekekkel közös programokon vettek részt  

 Tanévenként több bemutató zenei vagy irodalmi program. 

 

 

 

 

 

EFOP 3.1.5-16  A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása   

 A belső partnerség kialakítása és az egymástól tanulás erősítésére.  

 A szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat kialakítása és 
fejlesztése a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.  

 Az óvoda–iskola illetve iskolafokok közötti partneri kapcsolatok 
kialakítása, megerősítése és fejlesztése.  

 

A „Határtalanul” pályázatok  

 Az évenként változó úticélok között szerepelt Erdély, Kárpátalja és a 
Felvidék. 

 A részt vevő hetedikesnek a történelmi, irodalmi, kultúrtörténeti és 
természetföldrajzi ismeretek elmélyítésén túl lehetőségük volt 
megismerni az ott élő magyarság életét. 
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EFOP-4.1.2-17-2017-00114 "A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános 

Iskola Móra Ferenc Tagiskola infrastrukturális fejlesztése Iskola 2020" 

 

  A pályázati fejlesztés a tanulóinkkal szembeni egyéni bánásmód szélesebb 

területeit biztosítja, valamint lehetőséget nyújt a tanulói lemorzsolódás 

csökkentésének támogatására.  

 A pályázat céljait támogató oktatási módszerek alkalmazása és beépítése 

az intézmény pedagógiai programjába és helyi tantervébe. 

 A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-

oktatásának támogatása.  

 A funkciók ellátásához valamint a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra kialakítása. 

  A minőségi, korszerű és a feladatellátási hely tanulólétszámát tekintve 

hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezet megteremtése. 
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 2020-ra teljesen megújult az iskola. Kívülről hőszigetelést, műanyag nyílászárókat 
és új színt kapott. Az épület tetszetős, friss arcával köszönti a látogatókat.  
  Megújult az aula belső elrendezése. Itt kapott helyet az épületen belüli 
akadálymentes közlekedést biztosító lift. A földszinten találkozunk először az egész 
iskolára jellemző új kő burkolatokkal, amelyek a folyosókat és a kiszolgáló 
helységeket borítják. A tantermek is új  linóleum borítást kaptak. 
 

 

 

 

 

 

 

  A tálaló konyha korszerű eszközökkel gazdagodott. A tanári szoba az emeletről a 
földszintre költözött és a bútorzatát is lecseréltük. 
  A tornaterem modern szellőztető berendezéssel biztosítja a levegő cseréjét. A terem 
parkettája új lakkréteget kapott.  
  Az épület valamennyi vizesblokkja, fűtési rendszere, csőhálózata és világítási 
rendszere megújult. 
  Az intézmény több termébe modern tanulói székek és asztalok kerültek. Összesen 
104 kétszemélyes és 26 egyszemélyes asztallal és 319 darab tantermi székkel bővült 
az iskola bútorzata.  
A régi beépített szekrények a tantermek felújítása közben elbontásra kerültek. 
Helyüket 38 darab polcos és kétajtós szekrény vette át. 
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  Az első emeleten került kialakításra egy új fejlesztőszoba, mely lehetőséget biztosít 

a különleges bánásmódot igénylő tanulók csoportjainak fogadására. A terem 

berendezése támogatja a differenciált fejlesztő tevékenységet, az egyéni, valamint a 

kiscsoportos foglalkozások megtartását.  
 

 

A második emeleten egy újabb informatika terem került kialakításra. Itt 26 darab 

laptop segíti a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztését.  

Az egyszemélyes padok könnyű átrendezhetősége és a hordozható eszközök a 

kooperatív tanulási módszereket támogatják.  
 

 

  Az iskola felújítását követően a 6 interaktív panel és 2 digitális tábla beszerzésének 

köszönhetően minden terem rendelkezik a digitális oktatást támogató interaktív 

eszközzel. 
 

 

  Az infrastrukturális változásokkal párhuzamosan indult a pedagógiai módszertani 

megújulás. 

  A Komplex Alapprogram bevezetésével hatékonyabbá válnak az eddig 

alkalmazott differenciált fejlesztést támogató módszereink.  

  Az alprogramok segítségével kiemelt hangsúlyt fordítunk a tanulók alapvető 

képességeinek, készségeinek kialakítására.  

  A tanórákon alkalmazzuk a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós 

Programot. 
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  Az infrastrukturális fejlesztéssel lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók számára 

modern, inkluzív környezetben komplex személyiség struktúrájuknak leginkább 

megfelelő, optimális fejlesztést tudjunk biztosítani.  

  Lehetőséget kaptunk, hogy megvalósítsuk azt az iskolát, ahová a gyerekek 

szívesebben jönnek tanulni. 
 

Iskolánk gyermekszemmel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 28. 
 

Az elkövetkező években is meg kívánjuk őrizni iskolánk oktató – 

nevelő munkájának értékeit, hagyományaink ápolását és 

továbbörökítését, hogy az utánunk következő nemzedék méltón 

lehessen büszke a Móra iskolára. 


