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 A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény bemutatása 

 

Az intézmény, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye, 

Nyíregyháza külső városrészi iskolája. Nyíregyháza-Oroson található, a belvárostól kb. 7 km-

re. A településrészen egy általános iskola és két óvoda működik, a lakosok száma több mint 

8000 fő.    

2007. augusztus 1-ig képzési idejéből, vállalt feladataiból adódóan alapképzést nyújtó, 

általánosan képző és a fenntartó által engedélyezett képzési specialitásokat is megvalósító nyolc 

évfolyamos általános iskola volt. 

2011. szeptember 1-től az iskolában csak az 1-4 évfolyamig történt az oktatás. 2018. szeptember 

1-vel újra nyolc osztályos általános iskola lett. Az oktatásért felelős államtitkár ugyanis aláírta 

azt a kezdeményezést miszerint a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó 

Tagintézményében felmenő rendszerben újra tanulhatnak felsős diákok is.  

Ennek alapján a 2021/2022-es tanévben tanulócsoportunk száma 9. Az első évfolyamon sikerült 

két osztályt indítani ebben a tanévben. A többi évfolyamon 1-1 osztály működik. Jelenleg 213 

diák – 126 alsós és 87 felsős- éli iskolai életét egy szépen felújított épületben, és az azt 

körülvevő tágas, játékokkal felszerelt udvaron. Ez a benzingőztől mentes, friss levegőjű tágas 

tér helyet ad a szabadtéri testnevelés óráknak, játék- és sportfoglalkozásoknak, városrészi és 

iskolai rendezvényeknek. Innen a kilátás pedig csodálatos, hiszen a kerítésen túl egy halastó 

víztükre csillog. 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 17 fő. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók száma: 14 fő. Ezek a számok igen magasak. Fejlesztésüket utazó 

gyógypedagógusok, iskolánk fejlesztő pedagógus látja el, de a tanítási órákon külön 

differenciáltan is tanulnak.  

Herman Ottó, a híres természettudós nevét 1977-ben vette fel az iskola.  Profil a természet- és 

környezetvédelem és a környezetkultúra. 

        A tanulók mind a nyolc évfolyamon egész napos oktatási formában tanulhatnak.  Az 

osztályokban a tanórákon lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a 

különböző városi és megyei versenyekre való felkészítésre, a kompetenciák fejlesztésére is. Az 

angol nyelv tanítása 3. évfolyamon heti két órában, a 4. évfolyamtól három órában történik.   

Harmadik osztálytól az informatikai képzést is biztosítják a tanulók számára. A testnevelés 

tantárgyat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mindennapos testnevelés tanmenete alapján 

tanítjuk. A gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésére rendelkezésre áll az iskola 

tornaterme, mely a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megújult. Tornaszertárunk jól 
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felszerelt, lehetővé teszi, hogy az órákat minél változatosabbá, élvezetesebbé, játékosabbá 

tegyék a testnevelést tanító pedagógusok. A szertár bővítése érdekében folyamatosan 

sportpályázatokra nevezz be az iskola. A tárgyi feltételek megvalósításához az iskolák 

alapítványa is nagyban hozzájárul.  

 

Nevelőtestületünk jelenleg17 főből áll. A nők-férfiak aránya 13:4 

Egy alsós munkaközösség, és egy felsős munkacsoport működik az intézményben.  

A színvonalas oktató-és nevelő munkát nagyban segítik az interaktív táblák, melyek mind a 

kilenc tanteremben megtalálhatóak. A számítástechnika szaktanterem szintén rendelkezik 

interaktív táblával, különféle oktatástechnikai eszközökkel, tanulói számítógépekkel és 

számtalan oktatóprogrammal, melyeket a tanulók szívesen használnak. 

Négy évvel ezelőtt vezették be az iskolában a sakkpalota oktatási módszert, melyet az első és 

második évfolyamon oktatunk.  

Intézményünkben több lehetőséget is adunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  A sakk, a tánc, 

a karate, a foci, a zenei szakkör, a tehetséggondozások  lehetőséget kínálnak diákjainknak 

ismereteik bővítésére, az országos és városi jelenléti és levelezős versenyek bekapcsolódásába, 

kreativitásuk és kommunikációs képességeik fejlesztésére.     

„ Ép testben ép lélek.” A tömegsport, a labdarúgó foglalkozások, a karate e népi bölcsesség 

megvalósulását segítik. Itt említjük meg a tánctanulást is, ahol a népi- és társastánc lépéseinek 

elsajátítása után a gyerekek szívesen mutatják be tudásukat. 

Az iskola épületében kapott helyet a Városrészi Fiókkönyvtár, ami számos művelődési terület 

színtere, illetve tanulóink szabadidős tevékenységének hasznos eltöltésének helyszíne. 

A tanuláson kívüli tevékenységeket számos háziversennyel igyekszenek változatossá tenni. 

Évente megrendezik a vers-és mesemondó, a matematika, a környezetismereti versenyt. A 

háziversenyek kiegészülnek rajzversenyekkel (állatok világnapja, népmese napja) és 

sportversenyekkel is. A tanulók nagy igyekezettel, nagy örömmel vesznek részt ezeken a 

rendezvényeken. 

Minden évben ellátogatnak a Móricz Zsigmond Színház gyermekelőadásaira, a Filharmóniai 

bérlet nagysikerű hangversenyeire is.  

Hagyományőrző rendezvények közül a családi karácsonyok és az anyák napi műsorok meghitt 

órákat szereznek gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.  
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Kiemelkedő rendezvény az iskolában a „Szépen, helyesen, magyarul” mottójú megyei 

helyesírási verseny, melyen a megye iskoláiból érkeznek tanulók, kb.:150 tanuló. Hagyomány 

hogy évente megrendezzük a jótékonysági bált is.  A bevételből olyan tárgyakat, eszközöket 

vásárolunk melyek a tanulók oktatásához nélkülözhetetlenek, emelik az oktatás színvonalát. 

Az iskola törekszik a külső partnerek kapcsolatával való ápolására is.  

Az intézmény a városrész közművelődésének a színtere is. Ezáltal bekapcsolódunk a városrészi 

programokba is. Nemzeti ünnepekről az iskola pedagógusai, tanulói ünnepi műsorral 

emlékeznek meg. 

A Herman Ottó Tagintézmény minden felnőtt dolgozója azon munkálkodik, hogy az itt tanuló 

gyerekek a belvárosi iskolásokkal egyenrangúak legyenek, és valóban második otthonuknak 

érezzék az iskolát.  

 

 


