BUDAPEST XVI. KERÜLE TI SZENT -GYÖRG YI ALBERT ÁLTAL ÁNOS ISKOLA
Székhely: 1161 Bp., Csömöri út 20.
Telephely: 1161 Bp., Csömöri út 142.
Telefon: 06 1 406 4001, 06 1 405 4619, 06 /30 390 9613
E-mail:
info@szgyaiskola.hu
Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Tóth András intézményvezető
Petrik Csilla intézményvezető helyettes

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:
- Első osztálytól informatikaoktatás és angol nyelvoktatás
- Fakultatív második idegen nyelv tanítása (német)
- Matematika, angol nyelv, testnevelés (+1 óra fakultatív oktatás)
- Boldogság óra program
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.
Szakkörök: énekkar, furulya, technika, modellezés, rajz, zeneoktatás, klubnapközi, matematika,
magyar nyelv, kémia, biológia, földrajz, angol, dráma, rovásírás, meseszakkör, szivacskézilabda,
bábszakkör, újságíró szakkör
Hagyományok:
- Boldog iskola program
- Szent-Györgyi projekt hét, Szent-Györgyi Gála
- 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, író-olvasó találkozások.
Tárgyi feltételek:
Intézményünk jól felszerelt: 2 informatika terem, 2 tornaterem, 2 könyvtár, 2 műfüves pálya van. Alsó
tagozaton új, nagyon szép játszótér, és egy szintén új kézilabdapálya várja 1-4. évfolyamos diákjainkat.
Tanórákon tanulóink korszerű eszközök számítógépek, interaktív táblák segítségével sajátítják el a
tananyagot.
Játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Iskolánk iránt érdeklődő óvódásokat és szüleiket szeretettel várjuk alsó tagozatunk épületében az alábbi
keddi napokon, 1615 – 1700 órától:
2020. január 21-én, február 4-én, február 18-án, március 3-án, március 17-én és március 31-én.
Nyílt napot tartunk leendő első osztályos tanulóink szüleiknek
a következő napokon, az első 3 órában:
2020. március 3-4-5. (előzetes telefonos regisztráció szükséges)

