
 

Országos programok, melyben részt veszünk 

Boldog Iskola 

Erzsébet Táborok 

Ökoiskola 

Fenntarthatósági Témahét 

Digitális Témahét 

Iskolagyümölcs és Iskolazöldség Program 

KEVE Program 

 

 

 

Elérhetőségeink: 

 

Az iskola neve: Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola 

Az iskola címe: 6725 Szeged, Dobó u.42. 

Intézményvezető: Tibai József 

email: igazgato@alsovarosiiskolaszeged.hu 

Telefon: 06/62/442-440 

Fax: 06/62/442-328 

Email: alsovarosi@alsovarosiiskolaszeged.hu 

Honlap: www.alsovarosiiskolaszeged.hu 

 

Szegedi Alsóvárosi Általános 

Iskola 

Tájékoztató 
 

„ - Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. 

- Melyik az a rész? 

- Az, amikor te meg én mi leszünk.” 

(A. A. Milne: Micimackó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

A Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola szeretettel várja kis diákjait a 2021/2022. 

tanévre is. Nagy múlttal rendelkező intézményünk színes, gyermekközpontú 

környezettel, szakmailag jól felkészült pedagógusokkal és változatos kínálattal, 

tanórán kívüli programokkal teszi élménydússá tanulói mindennapjait. 

Kérjük, olvassák el tájékoztatónkat! Reméljük, hogy kínálatunk elnyeri 

tetszésüket, és gyermekük erősíti majd az alsóvárosis diákok táborát! 

mailto:igazgato@alsovarosiiskolaszeged.hu
mailto:alsovarosi@alsovarosiiskolaszeged.hu
http://www.alsovarosiiskolaszeged.hu/


 

Tervezett első osztályok száma: 2  

Anyanyelv tanítás módja: hagyományos-szótagoló 

        

1.A osztály 
 

 osztályfőnök: dr. Jakabné 

Fogarassy Anett 

 

 heti 5 testnevelés óra, ezen 

belül 2 óra úszásoktatás  

 

 angol vagy német nyelvi 

előkészítő 

 

 Mozogj okosan! – fejlesztő 

torna 

1.B osztály 
 

 osztályfőnök: Novák Zsolt 

 

 heti 5 testnevelés óra 

 

 angol vagy német nyelvi 

előkészítő 

 

 „Picikli”, kerákpáros 

közlekedésbiztonsági 

foglalkozás                                                                                        

 

Az 1. osztály legfontosabb feladata, hogy a gyermekek beilleszkedjenek az iskolai 

légkörbe, és az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, terhelés mellett 

megtanuljanak írni, olvasni, számolni. Mindkét 1. osztályban hangsúlyosan 

kezeljük a gyerekek életkori sajátosságaiból adódó mozgásigényt. Korunk egyik 

problémája a mozgásszegény életmód. A mindennapos testnevelés és a délutáni 

mozgásos foglalkozások keretében ennek negatív következményeit (koncentrációs 

figyelemzavar, beszédhibák, indulatkezelés… stb.) szakszerűen kompenzáljuk. 

Iskolánk szakmai profilja: 

-  1-3. évfolyam: angol, ill. német nyelvi előkészítő  

-  4. évfolyamtól tantervi angol, ill. német nyelvoktatás 

-  5. évfolyamtól emelt óraszámban (heti 5 óra) angol tagozaton, ill. német 

tagozaton folytathatják a    nyelvtanulást 

-  úszásoktatás az 1-3-5. évfolyamokon (3. és 5. évfolyamon az A és B 

osztálynak is) 

 

Foglakozások: 

 magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, 

fejlesztése 

 tehetséges tanulók felkészítése, versenyeztetése 

 felső tagozatos tanulók felvételi előkészítése 

 énekkar 

 délutáni sportfoglalkozások (sportági előkészítő, kosárlabda, futball) 

 

 

 

Az iskolai élet egyéb színfoltjai: 

 Digitális táblákkal, és egyéb infokommunikációs eszközökkel felszerelt 

tantermek 

 Nyelvi labor 

 Informatikai szaktanterem 

 Technika tanműhely 

 Egyszerre 2 osztályt befogadó sportcsarnok, gazdagon felszerelt 

szertárral 

 Biztonságos, gumitéglás szabadtéri sportsarok 

 Iskolai könyvtár 

 Kulturált, szabadidős közösségi tér a főépületben 

 Kulturált étkezési körülmények 

 Színház, bábszínház, Alsóvárosi Tájház, Szegedi Móra Ferenc Múzeum, 

mozi rendszeres látogatása 

 Szülők-nevelők Bálja 

 Családi Nap 

 Osztálykirándulások  

 

 

 


