
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 
Beiskolázási iránytű 
2022/2023. tanév 

Székhely:                                                 1163 Budapest, Metró u. 3-7. 

Telefon:                                                   06 1 403 0607 

OM azonosító                                          035093  

E-mail:                                                     tanoda@sastanoda.hu  

Honlap:                                                    www.sastanoda.hu  

Az intézmény vezetője:                           Leblanc Mária Magdolna intézményvezető 

Beiskolázással foglalkozó vezető:          Ható Györgyi intézményvezető helyettes 

 

Iskolánkról röviden 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Elsődleges célunk a műveltség megszerzése minden 

területen, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. Törekszünk az önállóság, 

öntevékenység, reális önmegismerés, együttműködő, szolidáris magatartás kialakítására. 

Céljaink az egyéni különbözőségek elfogadásával, a fejleszthetőségbe vetett hittel, megértő 

és követelménytámasztó pedagógus magatartással valósulnak meg. 

Képzési programok: 

- a tanulók már első osztálytól tanulnak angol vagy német nyelvet, 

- különös hangsúlyt fordítunk a biztos alapkészségek kialakítására és a 

tehetséggondozásra, 

- csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet, 4. osztálytól a matematikát, 

informatikát, életvitel és gyakorlati ismereteket,  

5-6. osztályban a magyar nyelvtant, 7-8. osztályban pedig a magyar irodalom 

tantárgyat, 

- jól működő szóbeli/írásbeli vizsgarendszert alkalmazunk, 

- 5. évfolyamtól választható 2. idegen nyelv oktatása (angol, német nyelv) – szakköri 

formában. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások. 
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- Szakkörök, sport és művészeti foglalkozások: Az intézmény gazdag, sokszínű tanórán 

kívüli tevékenységét a nevelő - oktató munka szolgálatába állítjuk. Számuk, idejük 

tanévenként változik, ezt az iskola éves munkatervében rögzítjük. 

- Zeneoktatás: A Rácz Aladár Zeneiskolával történő együttműködés alapján folyik 

iskolánkban zenei alapképzés, szolfézsoktatás, és többféle hangszeres képzés is.  

- Napközit, tanulószobát a törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig (ügyeletet 

reggel 7-től és délután 17 óráig) biztosítunk.  

- A napköziben a tanulási időn kívül gazdag, tartalmas programokat szervezünk. 

- A tanulószoba a tanulás segítésén túl felzárkóztató, illetve tehetséggondozó 

feladatokat is ellát. 

Hagyományok:  

- hétvégi iskolai túrák,  

- ünnepekhez kapcsolódó rendezvények,  

- tanulóink tehetségének megmutatására épülő rendezvények. 

Tárgyi feltételek:  

Modern, felújított iskolaépületben, világos, tágas tantermekben, barátságos környezetben 

folyik az oktatás. Jól felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésre a nyelvoktatás, a 

természettudomány, az informatika és a művészeti oktatás számára. Az oktatás 

szolgálatában áll még a könyvtár és a jól felszerelt modern digitális környezet, több 

interaktív tábla. Intézményünkben tágas játszó- illetve sportudvar található.  

Beiskolázási programok:  

 Szülői tájékoztatók és játékos foglalkozások leendő első osztályosok számára:  

2022.február 26-án és március 5-én (szombatonként) de. 9-11 óráig 

 Nyílt nap a szülők számára:                 

2022.március 8-án, szerdán a délelőtti órákban 

(Előzetes jelentkezés szükséges, melyre a szülői tájékoztatók napján, személyesen 

van lehetőség!) 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy személyes találkozással járó beiskolázási programjaink a 

járványügyi helyzet függvényében változhatnak, illetve elmaradhatnak, ezért kérjük, 

hogy folyamatosan tájékozódjanak honlapunkról! 

 


