
Emelt szintű oktatás ötödik osztálytól a 2021-22. tanévben

Tájékoztató a leendő 5. osztályos gyermekek és 

szüleik számára



*Ötödik évfolyamos emelt szintű programunk:

Emelt szintű tantárgyak oktatása:

*Angol: 3 óra alap + 2 óra = emelt szint

*Informatika:1 óra alap + 3 óra = emelt szint

*Matematika: 4 óra alap + 1 óra = emelt

*Csoportbontás

*Többletóra a felvételire magyarból és matematikából

*A program az alsó tagozatos program  folytatása!

*8. év végén: ECDL vizsga és angol alapfokú nyelvvizsga 
lesz!



*Óraszámok: csoport bontás szerint

ANGOL 

CSOPORT

MATEMATIKA 

CSOPORT

INFORMATIKA 

CSOPORT

ANGOL 5 3 3

MATEMATIKA 4 5 4

INFORMATIKA 1 1 4

Magyar 5 5 5

Környezet-

ismeret

2 2 2

Történelem 2 2 2

Rajz 1 1 1



*Óraszámok

ANGOL 

CSOPORT

MATEMATIKA 

CSOPORT

INFORMATIKA 

CSOPORT

Ének 1 1 1

Tervezés,

technika

1 1 1

Etika / hit- és 

erkölcstan

1 1 1

Testnevelés 5 5 5



*Osztályfőnökök:

A/ Káposzta Krisztina 

matematika- informatika 

szakos tanár

B/ Leskó Evelin 

kémia- etika szakos tanár,

pályaválasztási felelős



* Tanórán kívüli foglalkozások 

*Tantárgyi szakkörök, fejlesztő foglalkozások (matematika, 

magyar, angol, fizika, kémia, biológia)

*Felkészítő a 8. évi vizsgákra: angol, informatika

*Technika-modellezés szakkör és kézműves foglalkozás

*Sakk 

*Énekkar-furulya, zeneoktatás

*Dráma szakkör

*Játékos szabadidő sportfoglalkozás, játék klub

*Tantárgyi fejlesztés, felzárkóztatás

*Gyógypedagógiai fejlesztés



*Feltételek

*Tárgyi és személyi feltételek:

*Jól felkészült tanárok

*Fejlesztő pedagógus, logopédus

*Iskola pszichológus

*Gyermekközpontú pedagógiai elvek

*Szaktanterem: angol, informatika

*Tornaterem

*Műfüves és rekortán sportpálya

*Könyvtár

*Interaktív táblák



*Erősségeink 

Informatika, matematika, angol nyelv oktatás:

- jó tárgyi feltételek: két informatika terem, négy      

interaktív táblás terem,  nyolc projektorral elszerelt        

tanterem

- egyéb szakórákon is alkalmazzuk az informatikai 

eszközöket 

- hosszú távra is megfelelő szaktanári ellátottság

- jó versenyeredmények

- kedvező szülői visszajelzések

- Szent-Györgyi Gálaműsor,     Ki-mit tud!

- jutalom kirándulások 

- a kiemelkedő teljesítmény jutalmazása: Szent-Györgyi Díj,    

Jó tanuló jó sportroló Díj, Jó tanuló Díj, Jó sportoló Díj



Mindennapos testmozgás:

1.Testnevelés órák, sport foglalkozások

2. Kocsis Ferenc Diák Sportegyesület, sportköri foglalkozások

3. A gyermek tánc oktatása része a programnak

4. Jó kapcsolat a Magyar Olimpiai Akadémiával

5. Olimpiai Iskola cím elnyerése: 2008

6. Magyar Olimpiai Akadémia kitüntetése 2010

7. Az iskola személyes kapcsolata olimpiai bajnokokkal, kerületi   

élsportolókkal, sportegyesületekkel

8. Jól képzett szaktanárok

9. Két tornaterem és műfüves sportpálya

10. Jó versenyeredmények

11. Úszásoktatás, 

12. Kézilabda oktatás testnevelés órákon



* Fejlesztés az iskolában
Jelenlegi fejlesztések:

* az iskola bővítése, felújítása megkezdődött: új tornaterem, ebédlő, szaktantermek, 

könyvtár és orvosi rendelő épül

* 2022.elején költöznek a kisdiákok a megújuló iskolába

* nyílászárócsere 

* játszótér felújítás

* udvar felújítás

Az elmúlt öt év fejlesztései:

* új kézilabda pálya készült 2018-ban

* új játszótér készült 2017-ben

*műfüves focipálya épült 2015-ben

* kézműves foglalkozások

* informatika eszközpark fejlesztése – fenntartó, alapítvány

* boldogság órák

* drámapedagógiai módszerek alkalmazása (koncentráció, társas kapcsolatok, 

személyiség fejlesztés, tehetséggondozás) 



* Hagyományápolás

Hagyományaink:

- 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



*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, kosárlabda

*Olimpiai iskolák számára 

sport versenyek 



*Kerületi ünnepségek tartása: március 15., 

október 23.

*Tanulmányi versenyek: - iskolai, - kerületi:    

Kazinczy szép kiejtési, 

56-os történelmi, 

Technika-háztartástan



*A felsős tanárok órát tartanak a leendő 5. osztályos 

gyermekek számára

*Tanulmányi kirándulások, jutalom kirándulások

*Színház- és múzeum látogatások

*Katalin-bál

*Karácsonyi műsor, szülők és gyerekek számára

*Nyílt nap a leendő 5. osztályos gyermekek szülei 

számára

*Tanulók jutalmazása: - kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkáért, - jó tanulmányi és sport 

eredményekért, - kiemelkedő sport eredményekért

Ha a vírushelyzet ezt lehetővé teszi!





* Sport foglalkozások

*Úszás

*Kézilabda

*Kosárlabda

*Birkózás

*Foci

*Dzsudo

*Aikido

*Karate

*Tánc, gyermektánc

*Aerobic

*Sakk

*Ping-pong

*Találkozók hírességekkel



* Összegzés
Iskolánk fő célja, hogy elsőtől nyolcadikig minél több diák válassza iskolánk 

programját! 

Emelt szintű angol nyelv, informatika, matematika oktatása első osztálytól,     

* Csoport bontás

* Sport foglalkozások

*A matematika és magyar tantárgyak eredményeinek további javítása, A jó 

felvételi eredmények megtartása.

*A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása 

*Családias légkör biztosítása

*A technika tantárgy, modellezés kiváló eredményeinek megtartása, a  tanulói 

érdeklődés erősítése

* Iskolánk további szépítése. 

*Az iskola felújítása.



Azért vagyok pedagógus, hogy a 

természetnek nyers gyémántját szép 

vigyázattal csiszoljam 

kristályba.” (Németh László)



* Elérhetőségeink

Tóth András intézményvezető

Elérhetőségeink: tel.: 06-1-406-4001, 06-30-390-9540 
Email: info@szgyaiskola.hu

szgyaiskola16@gmail.com

Bp. 2022. március 18.
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