
Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola

„Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk.”

Herman Ottó



Iskolánk adatai

 Intézményvezető: Nagyné Tóth Zita

 Igazgatóhelyettesek: Kavasánszkiné Kiss Gabriella,

Szabóné Bán Mária

 Pedagógusaink száma: 35 fő

 Nevelő és oktató munkát segítők: 3 fő

 Az intézmény típusa: összetett iskola 

• általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon

• alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamon

 Tanulóink létszáma: 187 fő

 Osztályok száma: 11 (5 alsó és 6 felső tagozat)



Miért jó a Hermanba járni?

• Mert családias légkörben, játékosan, a gyermek tapasztalataira

építve, egyénre szabottan formáljuk tanulóink személyiségét;

• Mert a 6–14 éves tanulók alapkészségeinek, különösen az

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségek, illetve

a logikus gondolkodás és az informatikai kompetencia

fejlesztése az elsődleges célunk;

• Mert a nevelés-oktatás egységére törekszünk;

• Mert első osztálytól biztosítjuk az angol nyelv és az informatika

oktatást;

• Mert kiemelt feladatunk a tehetséggondozás és a

hátránykompenzáció (logopédus, pszichológus, fejlesztő

pedagógus, gyógypedagógus);

• Mert differenciált tanulásszervezést nyújtunk: az idegen nyelvet,

a magyart, a matematikát és a történelmet igény szerint

csoportbontásban oktatjuk.



Alsózsolcai Herman Alapítvány

 Nevelő-oktató munkánkat az Alsózsolcai Herman

Alapítvány támogatja.

 Fő célja: az iskola tanulóinak magasabb színvonalú

szellemi és testi fejlődéséhez szükséges anyagi feltételek

biztosítása.

 Adószáma: 18406944-1-05

 Számlaszáma: 54500129-10001284-00000000



Hagyományos programjaink

 Erdei iskola – 6. évfolyam 

Honismereti tábor – 5. évfolyam

 „Technikázó 7esek”

- projektoktatás



 Tanulmányi kirándulások:

• Zempléni körút (Sátoraljaújhely, Vizsoly, Gönc, Füzér, 

Telkibánya)

• Nógrádi körút (Ipolytarnóc, Hollókő, Szécsény, Salgótarján)

Nyíregyháza Skanzen

 Úszásoktatás szervezése 

4. és 6. évfolyamokon



 Halloween-i vetélkedő

 Luca napi varázslatos éjszaka

 Karácsonyi forgatag



 Egészséges életmódra nevelés:

gyümölcs- és zöldségkóstolás gyümölcsszobrászat

 Ökoiskola: 

 Környezettudatosságra nevelés

 2017.01.01. – 2019.12.31.



 Alapítványi bál

 Alsózsolcai Farsangi Karnevál

 Szakköreink:

Rajz, kézműves, pénzügyi, informatika, öko szakkör, 

dráma , tömegsport, ECDL



Alapfokú művészetoktatás

 Zeneművészeti ág:

• Klasszikus zene tanszakain: furulya, fuvola, klarinét,

szaxofon, trombita, zongora és ütős hangszerek

 Táncművészeti ág:

• Társastánc



Közös programjaink az óvodával

 Őszi kézműves foglalkozás

a Halloween jegyében.

 Téli kézműves foglalkozás.

 Nyílt tanítási nap a leendő

elsős tanítókkal. 



Gyermekeik számára szeretetteljes, barátságos, 

nyugodt légkörű iskolát kínálunk!



Elérhetőségeink:

3571 Alsózsolca, Kassai út 23.

Telefon: 46/520-278

E-mail: hermaniskola@gmail.com

Weboldal: http://hermaniskola.hu/

Nagyné Tóth Zita

intézményvezető

Köszönöm a figyelmet! 


