
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Csömöri út 20. (06-1-406-4001)

142.(06-30-290-7095)

Emelt szintű első osztályok a 2023-2024. tanévre



A kerület első iskolája



Névadónk   

alsó és felső tagozat

„A sport nemcsak 

testnevelés, hanem a 

léleknek is az egyik 

legerőteljesebb 

nevelőeszköze.”

Szent-Györgyi Albert





1884-2023.



 Szülők számára 
tájékoztató

 Az iskola bemutatása

 Gyermekek számára 
iskolahívogató 
foglalkozás

 Ismerkedés minden 
tanítóval 

 Játékos foglalkozás

Iskolahívogató foglalkozás



Minden osztályban a nemzeti alaptanterv óraszámát 

megemeltük angolból (2 óra), és informatikából. 

Gyermek centrikus nevelés-oktatás folyik az 

iskolánkban.

Célunk a művészeti tantárgyak oktatása során: 

kibontakoztatni a gyermekek képességeit. 

Énekkar, furulya óra, diákkoncert sorozat

Tervek, célok



Emelt szintű  angol nyelvoktatás

Emelt szintű informatika tanítás

Sport oktatás (úszás, kézilabda), 

 Boldogság pedagógiai módszerek

Szintcsoportos oktatás
 Jó felvételi és verseny eredmények

 Nyári gólya tábor: sport, nyelvi, kézműves, dráma foglalkozások

 2023. augusztus vége

Első osztályos program 



 Iskolahívogató: Február 27. 16,30

 Március 20. 16,30

 Április 4. 16,30

 CSÖMÖRI ÚT 142. ALSÓ TAGOZAT

 Kertváros iskolaválasztó: 

 március 4. szombat 9,00

Erzsébet-ligeti Színház Harmónia terem mögötti terem

Beiratkozás:

Április 20-21. 8,00-18,00 óra

Csömöri út 20. felső tagozat, 1. emelet, könyvtár

Ismerkedés az iskolával!



Akik az elsősöket várják!

Csery Csilla

Schmikl Anita

Géber Éva







 Tantárgyi szakkörök

 Fejlesztő foglalkozások 

 Gyógypedagógiai fejlesztés

 Technika-modellezés szakkör

 Rovásírás szakkör

 Sakk 

 Énekkar-furulya

 Dráma szakkör

 Játékos szabadidő sportfoglalkozás, játék klub

Tanórán kívüli foglalkozások 



 Tárgyi és személyi feltételek:

 Jól felkészült tanítók, tanárok

 Fejlesztő pedagógus, logopédus

 Iskola pszichológus

 Egységes nevelőtestület

 Gyermekközpontú pedagógiai elvek

 Szaktanterem: angol, informatika

 Tornaterem

 Műfüves és műanyag sportpálya

 Könyvtár

 Okos-tábla, interaktív táblák

Feltételek



 Emelt szintű idegen nyelvoktatás:

 Angol nyelvoktatás első osztálytól

 Kiváló versenyeredmények

 Hosszú távra is megfelelő szaktanári ellátottság

 Jó tárgyi feltételek, információs, kommunikációs, 
technikai eszközök alkalmazása, több szaktanterem

 Kedvező szülői visszajelzések

 Szent-Györgyi Gálaműsor, Ki-mit tud!

 Sport foglalkozások

Erősségeink I.



Informatika, matematika-oktatás:

- informatika oktatás első osztálytól

- jó tárgyi feltételek, két informatika szakterem 

minden alsós teremben okos-tábla van

- jó szaktanár-ellátottság

- jó versenyeredmények

- egyéb szakórákon is alkalmazzuk az informatikai 

eszközöket 

Erősségeink II.



Mindennapos testmozgás:
 Testnevelés órák, tömegsport foglalkozások
 Sportköri foglalkozások
 A gyermek tánc oktatása része a programnak
 Jó kapcsolat a Magyar Olimpiai Akadémiával
 Kiemelkedő elkötelezettség mint olimpiai iskola, 2010-ben elnyertük a 

MOA kitüntetését
 Az iskola személyes kapcsolata olimpiai bajnokokkal, kerületi 

élsportolókkal, sportegyesületekkel
 Jól képzett szaktanárok
 Két tornaterem  
 Kézilabda, kosárlabda pálya
 Műfüves focipályák
 Jó versenyeredmények

Erősségeink III.



Erősségeink IV. 
Informatika oktatás, eszközök



 EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVOKTATÁS: 

HETI 5 ÓRA

 EMELT SZINTŰ INFORMATIKA OKTATÁS: 

HETI 4 ÓRA

Csoportbontásban

Emelt szintű oktatás felső tagozaton



Rendezvényeink





Iskola avató 2022. március















Pályaavató 2017



Pályaavató 2020.



Kézilabda pálya



Kosárlabda pálya 2021.















Tök jó nap!    





ballagók





Iskolahívogató



.



- Szent-Györgyi Albert szellemiségének őrzése

- Projektek: „C-vitamin hete”, projekt napok

- Szent-Györgyi Idegen Nyelvi

- –Kulturális Gála

- Élményszerű természet-

- tudományos órák

- Környezettudatos nevelés

- A kerület történelmi és kulturális 

- múltjának ápolása

- Nemzeti ünnepek és jeles napok

- „Minden gyerek egy virág”

Hagyományápolás  I.



 A hon- és népismeret tantárgy ismét önálló tantárgy, az 
órákon és azon kívüli formában is ápoljuk hagyományainkat, 
rovásírás, történelmi projektnapok 

 Kapcsolatot létesítettünk a Corvin Művelődési Házzal, 
kerületi iskolákkal és az Árpád Népe Hagyományőrző 
Egyesülettel.

Hagyományápolás II.



 Az olimpiai eszme ápolása és 

 példaként állítása az iskola tanulói elé

 Kapcsolattartás a Magyar Olimpiai Akadémiával

 Élsportolókkal, olimpikonokkal való kapcsolattartás, 

élménybeszámolók, olimpikon vendégek fogadása

 A kerület sportmúltjának ápolása, kiállítások szervezése

 Kerületi sport versenyek szervezése: úszó diákolimpia, játékos 

úszóverseny

 Olimpiai iskolák számára 

sport versenyek 

Hagyományápolás III.



 Kerületi ünnepségek tartása: március 15., 

október 23.

 Kerületi sport versenyek szervezése: úszó 
diákolimpia, játékos úszóverseny

 Tanulmányi versenyek: - iskolai, - kerületi: 
Kazinczy szép kiejtési, 

56-os történelmi, 

technika-háztartástan 

Hagyományápolás IV.



 Tanulmányi kirándulások, jutalom kirándulások

 Színház- és múzeum látogatások

 Katalin-bál

 Karácsonyi műsor, szülők és gyerekek számára

 Nyíl nap a leendő 1. osztályos gyermekek szülei számára

 Nyílt nap a leendő 5. osztályos gyermekek szülei számára

 Nyílt nap a leendő 5. osztályos gyermekek számára

 Továbbtanulási tájékoztató a 8. osztályos tanulók és szüleik 
számára, felvételi előkészítő

 Felsős emelt szintű oktatás: informatika, angol

Hagyományápolás V.



Rendezvények





















 Úszás
 Kézilabda
 Kosárlabda
 Birkózás
 Foci
 Aikido
 Karate
 Ritmikus gimnasztika
 Aerobic
 Fittnesz
 Sakk
 Ping-pong
 Találkozók hírességekkel

Sportélet

















Verseny eredmények

 Kertvárosi játékos úszóverseny I.

 Országos Bólyai matematika verseny :

csapat I, II. lll.

 Olimpiai Iskolák Úszó Versenye összesített I.II.

 Kerületi matematika verseny 2. évfolyam II.

 56-os történelem verseny II. helyezés

 Országos technika verseny I. helyezés



Akikre büszkék vagyunk:



 Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ

 Támogatónk: Budapest Főváros XVI. Kerület 
Önkormányzata

 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Alapítvány

 Magyar Olimpiai Akadémia

 Iskolai Szülői Munkaközösség

 Köszönet nekik!

Partnereink



Iskolánk célja: megtartani erősségeinket és azok színvonalát emelni:
 Emelt sz. idegen nyelv oktatása első osztálytól, csoport bontás
 Informatika oktatása első osztálytól
 Mindennapos testnevelés – sport biztosítása, sport osztály
 A matematika és magyar tantárgyak eredményeinek további 

javítása, csoport bontás

 A jó felvételi eredmények megtartása, javítása
 A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása 
 Családias légkör biztosítása
További területek megerősítése:
 Művészeti és kézműves képességek kibontakoztatása ének, technika 

és rajz órák során
 A technika tantárgy (modellezés) kiváló eredményeinek 

megtartása, a  tanulói érdeklődés erősítése
 Iskolánk további szépítése a fenntartóval közösen. 

Összegzés



A nevelőtestület





Mottó



Azért vagyok pedagógus, hogy a 

természetnek nyers gyémántját 

szép vigyázattal csiszoljam 

kristályba.” (Németh László)





Tóth András intézményvezető

Mobil: 06-30-390-9540

tel.: 06-1-406-4001

Email: info@szgyaiskola.hu

Alsó tagozat: Csömöri út 142.

Faragó Hajnal 

intézményvezető helyettes

Mobil: 06-30-290-5412

Elérhetőségeink:

mailto:info@szgyaiskola.hu

