BUDAPEST XVI. KERÜLE TI
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 1161 Bp., Csömöri út 20.
Telefon: 06 1 406 4001
Telephely: 1161 Bp., Csömöri út 142. (Felújítás alatt áll.)
Telefon:
Mobil: 0630 390 9613
OM 035086
E-mail:

info@szgyaiskola.hu
www.szgyaiskola.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Tóth András intézményvezető
Petrik Csilla intézményvezető helyettes

ISKOLÁNKRÓL RÖVIDEN
Az alsó tagozat épületének felújítása megkezdődött. Körülbelül egy év múlva szép, modern iskola
várja a tanulóinkat. A felújítás idején a kisdiákok a Csömöri út 20. szám alatti épületben, otthonos
környezetben tanulhatnak.

Pedagógiai-nevelési alapelvek:
Fő cél a családias légkör megteremtése. Tanulóink személyiségének fejlesztése. Egyéni képességek
figyelembevételével a tehetség kibontakoztatása, felzárkóztatás. Differenciált csoportbontás több
tantárgyból, (magyar, matematika, angol, informatika) a hatékonyság érdekében. Gyermekközpontú,
felkészült nevelőtestületünk a gyerekekből jól képzett, jó problémamegoldó képességű, szilárd
erkölcsökkel rendelkező embereket szeretne nevelni. Pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus és
gyógypedagógus segíti a gyermekek megfelelő fejlődését.

Képzési programok:
- Első osztálytól informatika és angol nyelvoktatás
- A matematika és angol nyelv tanítása kiegészül 1 óra fakultatív oktatással
- Boldogság óra program
- Felső tagozaton emelt szintű angol, informatika és matematikaoktatás
- Változatos tanórán kívüli programok
Napközi: alsó és felső tagozaton egyaránt biztosítjuk.
Sportolási lehetőségek:
Foci, kosárlabda, úszás, kézilabda, tenisz, cselgáncs, modern tánc, karate, sakk, ritmikus gimnasztika,
akrobatikus rock and roll tánc, ping-pong. (A vírushelyzet előírásainak megfelelően.)

Szakkörök:
Zeneoktatás (zongora, gitár, furulya), énekkar, technika, modellezés, rajz, klubnapközi, matematika,
magyar nyelv, kémia, biológia, földrajz, angol, dráma, rovásírás, meseszakkör, szivacskézilabda,
bábszakkör.
Hagyományok:
-

Nemzeti ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó ünnepségek
Szent-Györgyi projekt hét, Szent-Györgyi ki-mit tud
Boldog iskola program
Nemzeti hagyományok ápolása
Kiállítás, folyosó galéria tanítványaik munkáiból
Katalin-bál, adventi készülődés, tök-jó nap, mikulás nap, karácsonyi műsor, farsangi mulatság, színi
előadások, író olvasó találkozások

Kitüntetések:
-

Szent-Györgyi Díj adományozása szülők, és a legkiemelkedőbb tanulók számára
Jó tanuló – Jó sportoló Díj: a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményekért
Csatári József Díj: a legeredményesebb sportoló diákok részére
Tamási Áron Díj a legjobb tanulmányi eredményért
Jutalom kirándulás a kiemelten teljesítő tanulóknak, osztályoknak

Tárgyi feltételek:
Alsó tagozaton új, nagyon szép játszótér, és kézilabdapálya, műfüves foci pálya várja 1-4. évfolyamos
diákjainkat. Tanórákon tanulóink korszerű eszközök számítógépek, interaktív táblák segítségével
sajátítják el a tananyagot. A felújítás eredményekénk szép, modern iskolába költöznek majd vissza
kisdiákjaink.
5-8. évfolyamon folytatódik az alsó tagozaton megkezdett emelt szintű oktatás angol nyelv, informatika
és matematika tantárgyakban. A csoportok kialakítása az alsó tagozaton elért eredmény alapján
történik.
Szülői tájékoztatások:
Szülői tájékoztatót, ismertetőket iskolánk honlapján olvashatnak a tisztelt szülők, érdeklődők.
Minden új információt itt teszünk közzé.
Telefonon a beiskolázásért felelős és az iskola igazgatója hívható.
Elektronikus leveleiket szívesen várjuk. Igyekszünk mielőbb válaszolni kérdéseikre.
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