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Oviból suliba
„Dózsaváros XXI. századi iskolája“ – a veszprémi Dózsa György
Általános Iskola esélyegyenlőség-orientált fejlesztése
KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0008
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Mottó:
„Az iskola a lélek kendője,
amely mindig rátok fog borulni,
hogy meg ne fázzatok az élet hidegségében.”
(Gárdonyi Géza)

Az osztályok rendszeresen vesznek részt erdei iskolai programokon. A nyári táborok sokszínűek,
különböző tematikákkal és helyszínekkel táboroznak a gyerekek (kézműves, kézilabda, Erdély, Napocska, Őrség, Balaton).
Jól felszerelt könyvtár, széleskörű és korszerű technikai játék- és közlekedési eszközök,
külföldi testvériskolai kapcsolatok, jól felszerelt szaktantermek, fejlesztő foglalkozások,
gyógytestnevelés, interaktív táblák, színház- és
bábszínház látogatások teszik még teljesebbé
az iskola kínálatát.

1939. A Szent István elemi népiskola megnyitja
kapuit – Szent István épület
1954. Főépülettel bővül az iskola
1979. Új épületszárnnyal lesz teljes az iskola
Mindezek a veszprémi Dózsa György Általános
Iskola épületegyüttesének jeles dátumai.
2010. A legújabb esemény: a főépület teljes felújítása
Az immár 71 éves Dózsa György Általános Iskola
a város legrégebbi általános iskolája, mely kezdetektől e funkciót tölti be. Barátságos, virágos, zöldövezeti, családias környezetben, három épületével, négy tornatermével, pályákkal, játszóterekkel
működik a patinás Dózsavárosban.

Az iskola ma is vállalja és őrzi oktató-nevelő munkájában a hagyományos értékeket:
– az emberséges viselkedést, a társak iránti türelmet,
– a család, az idősebbek tiszteletét,
– a tisztességet, az emberek, a környezet iránti felelősségérzetet,
– büszke elért eredményeire,
– ápolja és őrzi hagyományait.
Az iskola német nemzetiségi tagozatú, nyelvi –
számítástechnikai orientációs osztályokkal és 4.
évfolyamtól kifutó logopédiai tanulócsoportokkal
működik, az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben.
Az oktató-nevelő munkában kiemelt figyelmet
kaptak és kapnak az anyanyelvi, természettudományos, matematikai, nyelvi és informatika tantárgyak, a tehetséggondozó és felzárkóztató munka,
a tanórán kívüli tevékenység és a szabadidő értelmes, hasznos megszervezése, eltöltése. Mindezekhez hozzájárul a gazdag szakköri kínálat, a
hagyományosan kiemelkedő eredményű sporttevékenység, a mindennapos testnevelés, a jó tárgyi
és eszközellátottság és természetesen adottak a
személyi feltételek is.

Az iskola szakköri kínálatából:
– matematika (alsós, felsős), informatika, nyelvi
(angol, spanyol, orosz), kézműves, nyitott műhely,
állatbarát, furulya, báb, filmklub, mazsorett, középiskolai előkészítők,
Sportlehetőségek:
– kézilabda, kosárlabda, röplabda, foci, vívás, atlétika, valamint egyéb lehetőségek az iskolában
működő egyesületeknél (küzdősportok, táncosok

