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Felső tagozat: 1161 Bp., Csömöri út 20. Alsó tagozat: 1161 Bp., Csömöri út 142. 

Telefon: 06 1 406 4001  

Mobil: 06 30 290 8493,  06 30 290 7095 

             OM 035086  

E-mail: info@szgyaiskola.hu  

              www.szgyaiskola.hu  

Az intézmény vezetője:                      Tóth András intézményvezető 06-30-390-9540 

Beiskolázással foglalkozó vezető:    Faragó Hajnal intézményvezető-helyettes    06-30-290-5412                                               

Iskolánkról röviden 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Nyitott, családias légkör megteremtése. Tanulóink 

személyiségének fejlesztése. Egyéni képességek figyelembevételével a tehetség kibontakoztatása, 

felzárkóztatás. Differenciált csoportbontás több tantárgyból a hatékonyság érdekében. Összeszokott, 

stabil tantestületünk a gyerekekből jól képzett, jó problémamegoldó képességű, szilárd erkölcsökkel 

rendelkező embereket szeretne nevelni. 

Pszichológus, fejlesztőpedagógus és logopédus segíti a gyermekek megfelelő fejlődését. 

Képzési programok: 

     - Kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv, az informatika emelt szintű oktatására alsó, felső 

tagozaton egyaránt 
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       - Kiemelt sportfoglalkozások 

Napközi: alsó és felső tagozaton egyaránt biztosítjuk. 

Sportolási lehetőségek: foci, kosárlabda, úszás, kézilabda, aikido, karate, sakk, ritmikus 

gimnasztika, fitness, ping-pong. 

Szakkörök: énekkar, furulya, technika, modellezés, rajz, zeneoktatás, klubnapközi, matematika, 

magyar nyelv, kémia, biológia, földrajz, angol, dráma, rovásírás, meseszakkör, szivacskézilabda, 

bábszakkör. 

Hagyományok: 

- Szent-Györgyi projekt napok, Szent-Györgyi Gála, KI-MIT-TUD 
- Szent-Györgyi Díj adományozása szülők, tanulók számára  
- Jó tanuló – jó sportoló díj 
- Jutalom kirándulás a kiemelten teljesítő tanulóknak 
- Nemzeti hagyományok ápolása 
- Katalin-bál, adventi készülődés, tök-jó nap, Mikulás nap, karácsonyi műsor farsangi mulatság, 

színi előadások. 
 

Tárgyi feltételek:  

Intézményünk jól felszerelt, modern iskola. Szeptembertől a gyermekek egy szép, felújított és bővített 

iskolában fogják megkezdeni a tanévet. Minden tanterem fel van szerelve korszerű eszközökkel, 

számítógépek, okos táblák, melyek segítségével a gyermekek könnyebben sajátítják el a tananyagot. 

Új tornateremben tartjuk a testnevelés órákat és a sportfoglalkozásokat. A már megújult ebédlő és az 

iskola udvara is számos kényelmet biztosít. 

Játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások, nyílt napok: 

Hagyományainkhoz híven, 2023. február hónapban meg tudjuk kezdeni ismerkedő foglalkozásainkat 

intézményünkkel, leendő tanítóinkkal. A programok (február, március, április) havi 4 alkalommal 

lesznek. A lehetséges időpontokról, valamint a tanítóink bemutatkozásáról iskolánk honlapján tudnak 

informálódni, 2023. január végén. Szülői tájékoztató 2023. február hónapban lesz, melynek pontos 

időpontjáról szintén honlapunkon tudnak tájékozódni. 

Beiratkozás: 2023. április 20-21. Csömöri út 20. 

 

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekeket! 

 


