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A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola négy határ menti dél-baranyai kistelepülés- Lippó, 

Bezedek, Ivándárda, Sárok- körzeti iskolájaként működik. A települések Horvátország határa 

mentén fekszenek. 

Oktató, nevelő munkánk szerves részének tekintjük - a helyi igényekhez igazodva - a német, 

mint nemzetiségi nyelv oktatását, melyet hagyományos nyelvoktató formában tanítunk.1 

Iskolánk vonzáskörzete a már említett négy község közigazgatási területe, de a szabad 

iskolaválasztás lehetőségével élve, az iskola szellemisége, a családias légkör miatt, néhány, a 

beiskolázási körzeten kívülről érkezett tanulónk is van. A társközségekből bejáró tanulók 

zavartalan tanulásának biztosítása érdekében egy alsó és egy felső tagozatos napközis csoportot 

működtetünk. Nevelőmunkánkban kezdettől fogva jelentős szerepet szánunk a helyi 

hagyományok ápolásának. Az eredetileg hat tantermesnek épített intézmény belső átalakítások 

során nyerte el mai formáját, vált alkalmassá nyolc tanulócsoport egyidejű foglalkoztatására. 

Az iskola fennállásának 20. évfordulóján vette fel Gárdonyi Géza nevét. Névválasztáskor az 

akkori tantestület azt a pedagógiai hitvallást is igyekezett jelezni, amelyet Gárdonyi eszmeisége 

is sugárzott: a falusi népiskola legnemesebb hagyományaira épített humanisztikus, 

emberközpontú nevelést, oktatást. A névadó emléke előtt tisztelegve minden évben 

hagyományosan Gárdonyi napot szervezünk. 

A nevelő-oktató munka az 1974-ben elkészült épületben, az 1974/1975-ös tanévben indult el.  

Iskolánk 1995 óta gázfűtéssel rendelkezik. 2010-ben a volt fenntartó önkormányzatoknak 

köszönhetően a nyílászárók cseréje megtörtént, ezáltal a fűtés hatékonysága javult. A 2013-

2014. tanév volt az első teljes tanítási év, amelyben az iskolát már az állam tartotta fenn. A 

működés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyelete alá került. Könnyebb 

azonosítása miatt kapta a Lippói előtagot. 

Az iskola szerves egységet alkot Lippó település közintézményeivel. Egymás mellett található 

meg az óvoda, iskola, a tornaterem a művelődési házzal, a gondozási központ és az orvosi, 

védőnői rendelő. Az iskola épülete mellett helyezkednek el a sportpályák és a játszótér is, amely 

létesítmények a tanulók mozgásigényének kielégítésében és a szabadtéri testnevelés órák 

megtartásában játszanak fontos szerepet. Az iskola közelében van a buszmegálló, így a délután 

hazautazó tanulókat a diákjárat az iskola elől viszi el. A Mohácsi Tankerület közbenjárására 
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indult a diákjárat, ami a délután négy óráig tartó foglalkozások után távozó tanulók hazautazását 

oldotta meg. Ha a diákok valamilyen oknál fogva korábban mennek haza, akkor Volán-

járatokkal utazhatnak. 

Az iskola önmagában is jó adottságokkal rendelkező intézmény. A szükséges nyolc tanterem 

mellett a tanulók számára informatika terem, technika szaktanterem és modern könyvtár áll 

rendelkezésre. A számítástechnika szaktanterem gépparkja az elmúlt évek alatt elavult.  Ezen 

enyhített a 2013-2014-es tanév végén benyújtott TIOP-111.1.1.1-12-1pályázat, amin 10 db 

tanulói tabletet és 4 db tanári notebookot nyert az iskola. A pályázat részeként 2 fő pedagógus 

30-30 órás tanfolyamon vett részt. A 2015/2016-os tanévben a TIOP 1.1.1. A-15/1-2015.0001 

pályázat révén teljesen megújult a számítógép terem gépparkja. 15 új számítógépet és 8 

monitort kaptunk, ezáltal az informatikaoktatás minősége is javult. 

Az épület 1974-es megépülése óta a homlokzat csak javítva volt, így esedékes lenne annak 

felújítása. 2010-ben fenntartó önkormányzati társulás2 a nyílászárókat kicserélte, ezzel a fűtés 

költségei csökkentek. Az iskola tágas, nagyobb részben fás, füves területtel rendelkezik. A 

2015-2016-os tanévben a szülői közösségnek köszönhetően egy fajátékkal bővült az udvar. Itt 

van kialakítva a gyakorlókert, amelynek a felszántásában is külső segítséget veszünk igénybe. 

Az Agro-Lippo Zrt minden év őszén ingyen elvégzi a munkát. A gyerekek technika órákon 

veteményeznek, kapálják a kertet. 2008-tól az iskola a „Madárbarát iskola” mozgalom tagja. A 

gyerekek a téli időszakban meghatározott rend szerint etetik a madarakat. 2016 januárjában 

iskolánk Ökoiskola lett. A diákok sokat tesznek környezetük rendben tartásásáért. Heti 

bontásban ügyelnek az udvar tisztaságára, virágokat ültetnek, gondoznak.  A 2016-2017-es 

tanévtől iskolánk elnyerte a Boldog iskola címet.  
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