Tisztelt Szülők, Leendő Elsősök!
A Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola a következő tanévben is várja a leendő elsős diákokat!
Terveink szerint két első osztály indul:


1.a – sport orientációs osztály



1.b- humán orientációs osztály

 Mindkét első osztályban hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszerrel
tanítjuk a gyerekeket írni, olvasni.
 Intézményünkben családias légkörben, nyugodtan és kiegyensúlyozottan tölthetik a
gyermekek kisiskolás éveiket.
 Nevelő-oktató munkánk során fontosnak tartjuk, hogy diákjaink képesek legyenek a
kitartó küzdelemre és sikeres együttműködésre társaikkal.
 Már 1.osztálytól játékos formában, szorongás nélkül sajátíthatják el tanulóink az
idegen nyelv alapjait.
 Minden alsó tagozatos osztálynak saját napközis csoportja van, délutáni
foglalkozásokkal, szabadidős programokkal.
 Egyéni foglalkozásokon zárkóztatjuk fel a lassabb tempóban haladó gyerekeket,
tehetséggondozó szakkörökön gondozzuk a tehetségeket.
 Képességfejlesztő munkánkat 2 fejlesztő pedagógus is segíti.
 Jól felkészült, képzett pedagógusaink között található gyermekjóga-oktató és
bábművész-tanár is.
 Számos tanulmányi versenyre nevezzük tanítványainkat, ahol kimagasló
eredményekkel büszkélkedhetünk.
 Az Iskolai Sportkör keretein belül további lehetőségeket nyújtunk a mozgásra,
valamint a Magyar Labdarúgószövetség Bozsik-programjának keretei között foci
oktatása folyik fiúknak és lányoknak egyaránt.
Fontosnak tartjuk a közösségépítést, ennek jegyében:
 Rendszeresen szervezünk színház-, mozi- és koncertlátogatásokat, múzeumi és
könyvtári foglalkozásokon veszünk részt. Intézményi rendezvényeink valamint a
nevelő-oktató munkánk során szorosan együttműködünk a felső tagozatban dolgozó
pedagógusokkal.

 Teljes mértékben igyekszünk már alsó tagozaton kihasználni és munkánkba beépíteni
az intézményünk kiváló felszereltsége által nyújtott lehetőségeket.
 Külső egyesületekkel, művészeti iskolákkal és sportegyesületekkel is harmonikus a
kapcsolatunk.
Iskolánkban fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, ezért:
 Rendszeresen szervezünk „zöld” programokat az ÖKO-iskola keretei között.
2018.szeptemberétől elnyertük a „Boldog Iskola” címet, ezáltal is szeretnénk hangsúlyozni,
hogy fontos számunkra a kiegyensúlyozott, harmonikus és nyugodt légkör.

Sport orientációs osztály:


heti 2 órában tanulnak idegen nyelvet (angol)



heti 1alkalommal sportági előkészítő (foci, kézilabda, kosárlabda, torna)



1.osztálytól úszás ( heti 2 óra)



2.osztálytól az angol és a sportági előkészítő foglalkozás választható

Humán orientációs osztály:


heti 2 órában tanulnak idegen nyelvet (angol)



heti 1 alkalommal meseszakkör



heti 2 alkalommal társastánc



2.osztálytól az angol, a meseszakkör és a társastánc választható

A fenti foglalkozások ingyenesek.

Suliváró – játékos előkészítő foglalkozások
A sikeres iskolakezdés érdekében iskolánk,a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola ebben a
tanévben is ingyenes játékos előkészítő foglalkozásokat tart kiscsoportos keretek között az
érdeklődő óvodáskorú gyermekeknek tanító nénik vezetésével.
A foglalkozások célja azoknak a részképességeknek a megerősítése, amelyek segítik az írásolvasás-számolás zökkenőmentes elsajátítását. Az iskola előkészítő foglalkozásokon a
gyermekeket ügyességet, mozgáskoordinációt fejlesztő játékokkal, testséma játékokkal,
finommotorikát, kézügyességet fejlesztő játékokkal, valamint kommunikációs, szituációs
játékokkal várjuk.

A program 2018.szeptember 24-től indul, havi 2 alkalommal délután 16 órától 16.45-ig.
Minden hónapban az első alkalommal a leendő elsős tanító nénik tartják a foglalkozást, a
többi alkalommal iskolánk tanítói.
A foglalkozások helye:
Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola
6725 Szeged,Dobó utca 42.
Terveink szerint a 2019/2020. tanévben első osztályos tanítók lesznek:
Péterné Brányi Ildikó
Vargáné Albert Klára
Intézményünk életének, jellegzetességeinek és sokszínűségének megismertetése céljából
2019.február 14-én „Nyílt napot” tartunk jelenlegi és leendő tanítványaink szüleinek. A
program részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Ebben a tanévben munkaközösségünk egy Facebook- csoportot is létrehozott annak
érdekében, hogy az érdeklődők minél szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak aktuális
programjainkról. Ha csatlakoznak, megismerhetik az iskolaérettség feltételeit, továbbá
hatékony tanulás módszertani segítséget kaphatnak és szakirodalmi ajánlásokkal segítünk a
felmerülő nevelési kérdésekben. A csoporthoz csatlakozni a „Suliváró 2019” csoporton
keresztül, tagnak jelentkezéssel lehet.
Bővebb információt intézményünk osztálytanítóinál, valamint az iskola honlapján és
személyesen kaphatnak!
Mindenkit szeretettel várunk!

a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola Alsós Munkaközössége

