
 

Iskolát mindenkinek! 

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 



„Elfogadjuk a gyereket, mint olyan embert, akit tudatos szülői 
választás vagy a véletlen ránk bízott. Elfogadjuk annak, aki. Be-
fogadjuk azok közé az emberek közé, akikkel kapcsolatban va-
gyunk. Attól a pillanattól kezdve, amikor először találkozunk, a 
vele való kapcsolatot élőnek, fontosnak tekintjük, olyan kapcso-
latnak, amelynek alakulásáért elsősorban mi, felnőttek vagyunk 
felelősek. Semmilyen módszer nem helyettesítheti azokat a ta-
pasztalatokat, amelyeket azzal szerzünk, hogy figyelünk a gye-
rekre. Reggel, megérkezéskor, beszélgető körben, amikor ő be-
szél, vagy társára figyel, amikor nem tud másra figyelni, csak ar-
ra, ami vele történik, aminek éppen örül, vagy ami nyomasztja. 
Miközben mozog könnyedén, vagy kiesve a ritmusból, ahogy ér, 
görcsösen vagy könnyedén. Ahogy szaladgál vagy szemlélődve 
álldogál a folyosón. Lehet, hogy az egyik nap szemlélődik, a má-
sikon irányít. Lehet, hogy hónapokig más irányítását követi. Le-
het, hogy ötleteit elfogadják a többiek, lehet, hogy még nem. 
Mindezt és ezernyi mást, vagyis a közvetlen tapasztalatot semmi 
nem pótolja. Az a nyitottság a lényeges, amellyel jelen vagyunk 

akkor, amikor együtt élünk az iskolában a gyerekekkel.” 



Iskolát mindenkinek!Iskolát mindenkinek!Iskolát mindenkinek!Iskolát mindenkinek!    
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Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

„Engem ne emeljen a magasba senki, 
Ha nem tud addig tartani, 

Míg tényleg megnövök, 
Guggoljon ide mellém, 

Ha nem csak hallani, de érteni akar, 

Hogy közel legyen a szívdobogásunk.” 

Bertalan Ferenc: Még megnövök 



Komprehenzív iskola — mindenki iskolája 
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Az egészséges kisgyerek 6-7 éves korban 
vágyik az iskolába, ahol ismeretei, ké-
pességei kilombosodhatnak. Ennek elı-
segítésére azonban az szükséges, hogy 
az iskola is elfogadó, befogadó legyen. 
Fontos, hogy a tanulás követelményei 
fokozatosan épüljenek rá a nyolc éven 
aluli gyermekek érzelmek által megha-
tározott érdeklıdésére, és a tanulási 

vágyat a tanítóval kialakított személyes kapcsolat erısítse meg. 

Életünk csupa változás, szüntelen átmenet egyik életkorból a másikba, 
akadályok legyızésének folyamata, küzdelem a mindig megújuló és válto-
zó tevékenységformák elsajátításáért, egyre könnyebb és sikeresebb alkal-
mazásáért. A változások idején különösen fontos azoknak a segítése, akik 
családi körülményeik vagy egyéb életnehézségeik miatt nehezebben indul-
nak neki egy-egy új életszakasz akadályainak, akik kisebbrendőségi érzé-
sekkel, félénken vagy alkalmazkodási gondokkal lépik át az iskola kapu-
ját. Ezeknek az akadályoknak a leküzdéséhez nyújthat segítséget a komp-
rehenzív iskola modell, amely kialakítását intézményünk is célul tőzte ki.  

Mit is jelent a komprehenzív iskola kifejezés? 
A komprehenzív iskola (befogadó, át-
ölelı, átkaroló) nem egy speciális isko-
latípus, sokkal inkább egy mőködési 
mód, amely arra törekszik, hogy elsı 
osztálytól 12 éven át minden tanuló 
számára biztosítsa az érdeklıdési kö-
rének és jövıbeni elvárásainak megfe-
lelı képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a 
gyereknek le kelljen cserélnie azt az 
intézményt vagy tanulócsoportot, amelyben diákéletét megkezdte. Ez 
a rendszer nem úgy nyújt elınyt valakinek, hogy azzal másoknak hát-
rányt okoz, hanem arra biztosít esélyt mindenkinek, hogy saját egyéni-
ségét és képességeit a saját és a mások örömére, a másoknak okozott 
károk nélkül fejleszthesse. 



Mindenki iskolája — befogadó iskola 
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Európában a hagyományos iskolarendszerek-
ben csak a kezdı iskolai évek jelentenek min-
denki számára egységes szakaszt. Ezt követıen 
különféle kiválogatási eljárásokkal – például 
felvételi vizsgával – szétválasztják 
(szelektálják) a tanulókat: a „legjobbak”, a fel-
sıoktatásig vezetı, „elit iskolákba” nyernek 
felvételt. Azok, akik ezt nem akarják vagy nem 

tudják vállalni, olyan iskolákba kerülnek, amelyekbıl legtöbbször csak 
a szakképzéshez vezet út. A magasabb társadalmi presztízső iskola 
típusokba való bekerülés szempontjából a társadalom különbözı  réte-
geibıl származó gyerekek különbözı, egyenlıtlen esélyekkel rendel-
keznek. A komprehenzív iskolák az esélyegyenlıség biztosításának 
jegyében ennek a szétválogatásnak az elkerülésére jöttek létre. 

Melyek a befogadó iskola legfontosabb jellemzői? 

− mindenkit, mindenféle válogatás nélkül befogad, 
− egyformán érzékeny minden kultúrára, 
− a tanulási folyamatot 12/13 évfolyamra tervezi,  
− demokratikusan mőködik, 
− alapszerkezetében sem érdeklıdés, sem elımenetel mentén nem 

hoz létre tartósan homogén csoportokat, 
− a kiemelkedı tehetségek és a tanulási nehézségekkel küzdık 

fejlesztését alapvetıen kiegészítı programokkal, valamint meg-
felelıen megválasztott és alkalmazott módszerekkel biztosítja, 

− a képességek, készségek fejlesztése során speciális fejlesztı esz-
közöket, játékokat alkalmaz, 

− ebben az iskolában az értékelés nem minısítés, 
− bizonyos csomópontokon valamennyi tanuló számára választási 

lehetıséget biztosít érdeklıdéséhez és tehetségéhez alkalmazko-
dó tantervi lehetıségek, illetve tanulási programok között, 

− a fejlesztési céloknak megfelelı környezettel rendelkezik, 
− önállóságra és kreativitásra nevel, 
− mély természetszeretet alakít ki. 
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Befogadó iskola — Biriben 

Mi változik az iskolában? 

A 2009/10-es tanévben intézményünk 
alapfeladatai egységes óvodai-bölcsıdei 
neveléssel és kollégiumi elhelyezéssel 
bıvültek, amelyek ellátáshoz elengedhe-
tetlen volt a Mezı Imre út 1-3. szám 
alatti épület teljes felújítása, épületegy-
ségeinek összekötése és a tetıtér beépí-
tésével a kollégium kialakítása. 

A felújított épület birtokbavételével gyerme-
keink jóval kényelmesebb környezetben ta-
nulhatnak, és az új oktatási-nevelési mód-
szerek alkalmazása is hatékonyabb lehet. A 
kollégium megalapítása jelentısen hozzájá-
rul a halmozottan hátrányos helyzető — 
elsısorban roma — fiatalok integrált nevelé-
séhez, szakmához segítéséhez és ezáltal a 

térségben tapasztalható súlyos társadalmi nehézségek leküzdéséhez. 

Az elhelyezési körülmények javulásával és a nevelési terület kiterjesztésé-
vel a gyakorlatban is létrejött a komprehenzív iskolamodell bázisa, ame-
lyet az idei tanévben az elsı osztályban, majd a következı években — fel-
menı rendszerben — minden évfolyamra kiterjesztve kívánunk bevezetni. 

Az iskolai környezetről 

Iskolánkban célunk olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermekek 
minden érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. 
Olyan környezet kialakítása, amelynek felszereltsége biztosítja a gyer-
mek szabadon választott örömteli játékát, játékos tevékenység általi 
fejlıdését, ismereteinek bıvítését. A sikert és örömöt hozó fejlesztı esz-
közök és játékszerek alkalmazásának célja a tanulás és a tudás szerete-
tének elmélyítése. Megtapasztaltuk, hogy minél tökéletesebb egy kör-
nyezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnıtt részérıl.  



Hogyan működik a befogadó iskola? 

 

 

5 

Hogyan szervezzük az idei tanévtől az „alsó tagozatot”? 

Iskolánkban úgynevezett iskolaotthonos, 
nagyfelmenı rendszert alkalmazunk. Ez 
azt jelenti, hogy legalább az elsı négy évben 
(de lehetıség szerint hatodikig) az osztály-
lyal két osztálytanító dolgozik együtt, to-
vábbá a „tanórákat” és a „napközis foglalko-
zásokat” nem elkülönítetten, „délelıtt tan-
óra, délután napközi bontásban”, hanem az 

egész  napra egyenletesen elosztva tartjuk. Meggyızıdésünk, hogy ez a 
rendszer tudja biztosítani a képességek kibontakozásához nélkülözhetetlen 
egyenletes terhelést és a tartós kapcsolatot a gyerek és pedagógus között. 

Mit tanítunk az iskolakezdés első éveiben? 

Az iskolakezdés elsı éveiben azt várjuk, hogy a gyerek írni, olvasni, szá-
molni tanuljon, ezekben az években mégis a mozgást, éneket, hangszeres 
játékot, rajzolást, festést, mintázást, kézmővességet kínáló tantárgyak, 
tevékenységek a legfontosabbak. 

Fontos, hogy az iskola a tanulót mozgáson, éneken, rajzon-festésen keresz-
tül szólítsa meg, nemcsak e tantárgyak óráira, hanem az írás, olvasás, a 
számolás tanulásának óráin, ezek eszközeként is. A pedagógiai munkát, a 
gyerekkel való együttélést, kibontakozásának támogatását mővészet közeli 
tevékenységnek tekintjük. A személyiségünknek azokat az erıit, képessé-
geit, a megérzést, ráérzést, rögtönzést, amelyek a rutinból kiemelnek, ép-
pen a mozgás és a mővészeti tevékenységek mozgatják. A mozgásnevelés 
azt segíti, hogy a gyerek irányítani tudja testét; gondolatait, érzéseit moz-
gással is ki tudja fejezni. Az éneklı, hangszeren játszó, éneket, zenét hall-
gató gyerek dallamot, ritmust, harmóniát hoz létre, él át. A színeket, majd 
mesék, történetek hangulatát, késıbb alakokat festı, egész testtel végzett 
mozgásait rajzzal formákban megjelenítı gyerek érzésekre, hangulatokra, 
mozgásokra figyel, ezeket ábrázolja. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az írás-olvasás-számoláshoz megkívánt absztrakcióhoz eljusson. 



6 

Mit tanítunk az első években? 

Mit tanítunk magyar nyelv és irodalomból? 

Az olvasás nem természetes, hanem a 
kultúra közvetítésével kialakított kész-
ség, képesség. Jelenleg egy világos, rend-
szeres, hangelemzı-összetevı komponenst 
tartalmazó olvasástanítási módszerrel 
tanuljuk az olvasást, írást. A mőveltségi 
terület oktatása során a fı cél a tanulók 
szövegértési és szövegalkotási képességei-

nek kialakítása, kiépítése és megszilárdítása úgy, hogy a különbözı 
célokhoz megfelelıen tudjanak kommunikálni. A cél eléréséhez az ol-
vasás-szövegértés képességének fejlesztése és az írástanítás, az írás-
használat fejlesztése elengedhetetlen. 

A tanítás során a többi módszer között együtt mondunk a gyerekekkel 
verseket, mondókákat, mesét. A szinte kívülrıl tudott mondókák, me-
sék szavai, betői segítségével tanítjuk ıket írni olvasni. 

Ugyanígy, az ismert mesék, történetek szövegét használva segítjük 
elı, hogy nyelvi tapasztalataik tudatosodjanak. Hagyományos nyelvta-
ni szabályokat az elsı két évfolyamon nem tanítunk. 

Mit tanítunk matematikából? 

Teljes testtel végzett mozgással összekap-
csolt, erre épülı fejszámolást, a négy alap-
mőveletet fejben és írásban; tömeg-, hosz-
szúság-, őrtartalom- és idımérést. 

A matematikaoktatással célunk, hogy 
megfeleljünk az „egy életen át történı tanulásra” irányuló felkészítés-
nek. Az elsı évek legfontosabb feladata, hogy megalapozza a biztos mő-
veletfogalmat és a számolási készséget; a természetes számok fogal-
mát, a biztos eligazodást a tízes számrendszerben, az alapvetı geomet-
riai fogalmakat,  megalapozzuk a valószínőségi szemléletet és a tanu-
lók szemléletét a valóság és a matematikai modellek kapcsolatáról. 



Hogyan értékelünk, hogyan motiválunk? 

7 

Az értékelésről 

Az állapotfelmérésre, a diagnosztikus ér-
tékelésre égetı szükségünk van. Minél 
pontosabban tudjuk, hogy a gyerek bizo-
nyos helyzetben – szóban, írásban, rajz-
ban vagy mozgásban – mire képes, mit 
tud, miért hibázik, miért éppen úgy hibá-
zik, annál pontosabban tudjuk, hogyan 
viszonyuljunk hozzá, milyen tevékenysé-

get tervezzünk, kezdeményezzünk a számára, miben szorul segítségre.  

A gyerek fejlıdését önmagához viszonyítjuk. Valójában az egyetlen reális 
pont, amihez viszonyítani érdemes, az a gyerek korábbi teljesítménye, te-
hát a gyerek adott területen nyújtott elızı teljesítményéhez viszonyított 
változást célszerő leírni. Ha bármi máshoz viszonyítunk, akkor olyan ver-
senyhelyzetet teremtünk, amelyben egyetlen dolog biztos: a gyerekeknek 
soha nincsenek egyenlı esélyei. A szabad szöveges értékelést fontosnak 
tartjuk. Ha a tanító szabad szöveget fogalmaz, abban erı van. Az a szelle-
mi energia, amelyet az értékelés írására készülve és írás közben mozgósí-
tunk, megjelenik a szövegben és hat arra, aki olvasni fogja: szülıre és gye-
rekre egyaránt. 

A motivációról 

A gyermek a saját tapasztalatai, tevékenysége által tanul, mivel szá-
mára az ismeretszerzés is örömet jelent. Feladatunk a szorongás csök-
kentése, valamint a motiváció felkeltése és ébrentartása. A gyermek-
központú szemlélet és az ezen alapuló légkör megkívánja tılünk, hogy 
ismerjük a gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteit és kielégítsük 
változó igényeit. Könnyebb úgy érzelmi biztonságot nyújtani, ha meg-
értjük a gyermek helyzetét. Nyugodt légkört alakítunk ki magunk kö-
rül, mivel a gyermek igényt tart a személyes figyelemre.  Nem vezény-
lünk, nem diktálunk, de a gyermekek tudják, hogy bármikor számít-
hatnak ránk: a jelenlétünkre és közremőködésünkre. 



Egységes iskolaotthonos epochális oktatás 

Intézményünk igyekszik a XXI. század 
kihívásainak megfelelni, a NAT új elı-
írásait érvényesíteni. Helyi tantervün-
ket olyan kerettanterv alapján készítjük 
el, amely az iskola hagyományos mőkö-
dési mechanizmusa átalakításával diffe-
renciáltabb, hatékonyabb tanulásszer-
vezést, és ezáltal  eredményesebb neve-
lést tesz lehetıvé. 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

Tantervünk egységesen kezeli a képzés — NAT által meghatározott — 
elsı három szakaszát. A hosszabb idı lehetıvé teszi az eltérı haladási üte-
mő, életkorú tanulók együtt tanulását, az alapkészségek stabilizációját. 
Az alapkészségek fejlesztésére fordított idı meghosszabbítása mellett a 
szaktanári rendszert késıbb, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 

Az általános mőveltséget közvetítı, a kulcskompetenciák stabil beépülését 
elısegítı, szaktárgyi rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakasz-
ban is együtt tanítjuk valamennyi tanulónkat. A hosszabb alapozó sza-
kaszra építve elkerüljük az általános mőveltséget közvetítı szakasz meg-
kettızıdését, az eltérı felkészültségő, különbözı adottságú tanulók szá-
mára pedig a szakasz végén elágazó képzési irányokat ajánlunk.  

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 

Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem 
kényszerülnek intézményváltásra. Egyéni moti-
vációtól függıen lehetıség van felkészülni az 
érettségire vagy szakképzésen való részvételre. 

A 12. évfolyam után — amennyiben tanítvá-
nyunk nem kíván továbbtanulni — helyben is 
lehetıség van érettségire épülı középfokú- vagy 
felsıfokú szakképzettség megszerzésére. 
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Hogyan tovább? 



Alkalmazott pedagógiai módszerek 

Tradicionális tanítási órák 

Ezek azok az órák, amelyek leginkább 
hasonlítanak iskoláskorunk tanóráira. Azok 
a tananyagok, amelyek szakmai követelmé-
nyei és pedagógiai céljai ezt szükségessé 
teszik, tanítási órákban szervezıdnek. Ilye-
nek: anyanyelv, testnevelés, számolási logi-
kai képességeket alapozó tevékenységek, 
amelyek az optimális készség-képesség-
fejlesztés érdekében az idıbeli fo-
lyamatosságot igénylik. Természetesen ezek 
az órák sem jelentenek 45 perces frontális 
(arccal a tábla felé) órát, hisz a diffe-
renciálás és a csoportmunka ezeken a fog-
lalkozásokon is szerepet kap. 

Differenciált tanulásszervezés 

Differenciáláson a tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevı fejlesz-
tést, az egyéni sajátosságokhoz igazított tanulási környezetet értjük. Ez 
kissé leegyszerősítve azt jelenti, hogy a tanár — figyelembe véve a gyere-
kek eltérı személyi jellemzıit, személyiségét és pillanatnyi tudását — az 
oktatási cél elérése érdekében eltérı feladatot ad a tanulóknak, azaz a 
tanítás középpontjában nem a tananyag, hanem a gyermek áll. 

Tömbösítés — epochák 

Az osztályban végzett tanulmányi munka sajátos eleme az „epochális 
oktatás”, ami azt jelenti, hogy a gyermekek tanrendje nem naponta és 
óránként változik, hanem az oktatás tantárgyainak tananyaga tömbösít-
ve, hetes, kéthetes vagy akár egy-másfél hónapos szakaszokban kerül 
feldolgozásra. Ezeket a szakaszokat epocháknak nevezzük. Ez a szerve-
zeti megoldás lehetıvé teszi, hogy a gyermekek figyelme, érdeklıdése 
tartósan egy-egy területre koncentrálódjon, több, különbözı megközelí-

9 
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Alkalmazott pedagógiai módszerek 

Csoportmunka és kooperatív tanulás 

Az egyéni munka mellett a gyerekek 
párban végezhetı feladatokat kaphat-
nak és csoportokban is dolgozhatnak. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy egy-egy 
asztalhoz külön csoportba ültetjük a 
jobb és gyengébb képességőnek tartott 
gyerekeket. A csoportmunka sokkal in-
kább  arról szól, hogy a közös felelısség-
re és munkamegosztásra építve igazi 
együttmőködésre, azaz kooperativitásra sarkaljuk tanítványainkat. 

A kooperatív tanulás során a gyer-
mekek nem csak az együttmőködési 
képességüket fejlesztik, hanem egy-
mástól is tudnak tanulni, azaz egy 
ilyen osztályban nem a tanár az is-
meretek egyedüli birtokosa. A peda-
gógus,  felszabadulva a kizárólagos 
ismeretközlı feladat alól, egyrészt 
segítıként, támogatóként, mint a ta-
nulókkal együtt dolgozó „munkatárs” 

vehet részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irá-
nyítja is azt.  

Egy ilyen osztályban a pedagógus diákjait partnerként kezeli és ösz-
tönzi ıket az együttmőködésre. A kooperatív tanulás során a csoport-
tagok megtanulnak egymásra figyel-
ni, az egyéni verseny helyett a cso-
portteljesítmény kerül elıtérbe. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a ta-
nulók a „verseny helyett együttmőkö-
dést” hirdetı szemléletet átviszik az 
élet más területeire is, ami alapvetıen 
meghatározza az emberekkel való 
kapcsolatukat.  
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Projektek 

Hazánkban a hagyományos iskolai 
oktatás során az egyes tudományok-
nak egy-egy iskolai tantárgyat felel-
tetünk meg, s a tanár feladata, hogy 
„kicsiben”, a tanulók életkori sajá-
tosságaihoz igazítva tanítsa meg a 
tudomány egyszerősített elemeit.  

A világ azonban nem tantárgyakra 
bontva mőködik. Amerikai reformpe-

dagógusok vetették fel, hogy az oktatás során nem egymástól elhatárolt 
részeket, hanem a világ komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek, 
hisz a világ is összetett jelenségekbıl 
áll, s lényegében minden feladat 
megoldásához mozgósítani kell mind-
azt, amit az ember tud.  

A projekt-módszer lényege, hogy el-
méleti ismeretek meghallgatása és 
megtanulása helyett a tanulók vala-
mi konkrét, kézzelfogható „terméket” 
készítenek el.  

Egy adott téma iránt érdeklıdı tanulók az osztály- és évfolyamkerete-
ken átívelı csoportba szervezıdve mélyülnek el a feladat megoldásá-

ban. Ennek során jórészt önálló 
munkával, szükség szerint a pro-
jektcsoporton belüli belsı munka-
megosztással (kiscsoportok szerve-
zésével), a tanórai és a tantárgyi 
keretektıl függetlenül tevékenyked-
nek. A munka során szükséges el-
méleti tudnivalókat maguk kutat-
ják fel, meglévı és frissen szerzett 
tudásukat megosztják egymással.  
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Fenntartónk és iskolánk — 5 év egy oldalban 

Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 

Iskolánk fenntartója a Közös Kincs Oktatási Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft., amelyet magán-
személyek alapítottak 2004-ben közhasznú társa-
ságként. Az alapítók célja az volt, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében élı hátrányos helyzető 
gyermekek és felnıttek tanulási, képzési és tovább-
képzési lehetıségeit elısegítsék, bıvítsék és ezáltal 

a munkaerıpiacon versenyképességük növekedjen.  

E célkitőzések teljesítése érdekében 2004. július 19-én megalakult a Dankó 
Pista Szakiskola és Gimnázium, amely elsı tanévét 120 diákkal a Mezı Imre 
út 1-3. szám alatt, a helyi általános iskola épületében „albérlıként” kezdte. 

A térség igényeit figyelembe véve isko-
lánk az elmúlt 5 évben folyamatosan és 
dinamikusan fejlıdött. A szükségletek-
nek megfelelıen bıvítettük tevékenysé-
gi körünket, valamint a gyarapodó gye-
reksereg elhelyezése érdekében igye-
keztünk újabb és újabb épületeket ta-
lálni. Ennek a folyamatnak elsı lépése-
ként fenntartónk megvásárolta és fel-
újíttatta a Mezı Imre út 21. szám alatti ingatlant, ahol 2005. szeptem-
berétıl folyik az oktatás.  

A fejlıdés-bıvítés jegyében a 2005/2006-os tanévben indítottuk felnıtt-
képzéseinket, 2007. szeptemberében Érpatakon általános iskolai kép-
zésbe kezdtünk, 2008-ban Geszteréden telephelyet létesítettünk, az 
idei tanévet pedig — a helyi közoktatási intézmény épületének megvá-
sárlásával és felújításával — új épületben kezdtük. 

Az évek során az iskola tanulói létszáma tízszeresére növekedett, 
amely ma már bölcsıdés kortól a felnıtt korig igyekszik kielégíteni a 
tanulni vágyók igényeit, Biri legnagyobb munkáltatójaként jelentıs 
szerepet játszik a helyiek megélhetésében, valamint rendezvények, 
programok megvalósulásával színesíti a falu kulturális életét. 



További információ kérhetı  
a fenntartótól illetve az iskolában, az alábbi elérhetıségeken: 

 
Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

4320 Nagykálló, Zrínyi Ilona út 20. 
Tel: 42/789-992 

Almási Lászlóné ügyvezetı 
Mobil: 20/512-3631 

E-mail: almaka1@t-online.hu 
 

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola, 
Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium 

4235 Biri, Mezı Imre út 21. 
Tel/Fax: 42/263-137 

www.dankop.hu 

Almási Katalin igazgató 
Mobil: 20/512-2407 

E-mail: almaka1@t-online.hu 
 
 

 
Kiadja  

a  
Közös Kincs  

Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 

A kiadásért felel:  
Almási Lászlóné ügyvezetı 



„… Az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja, ha úgy érezzük, 
hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, 
akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: 
elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, 
mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.” 

 /Thomas Gordon/  


