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A Szent István Általános Iskola 1870-ben nyitotta meg kapuit. Idén ünnepeljük fennállásunk 145. évfordulóját.
Két fő profilunk az angol-magyar kéttannyelvű, és a komplex művészeti képzés. Új szakmai programként indítjuk el
ősztől a sakk-matematika-logika oktatását, melynek keretében a tanulók kreativitását, tanulási képességeit, valamint a
matematikán kívül minden más tantárgy eredményes tanulását is nagymértékben fejleszteni tudjuk.

Nevelési céljainkról:

Polgári értékeket közvetítő, gyermekközpontú nevelést-oktatást folytatunk. Emberséget, hazaszeretetet,
magyarságtudatot akarunk átadni diákjainknak. Nagy gondot fordítunk a nemzeti hagyományok ápolására, amely egy
gyakorlatias, korszerű igényeket is kielégítő oktatással párosul. Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást. Nevelésünk
legfőbb célja, hogy a diákok személyisége helyes irányba fejlődjön. Törekszünk a kulturált viselkedési formák és a
magasabb szintű felelősségtudat kialakítására. Fontosnak tartjuk a valódi emberi értékek felismerését, megbecsülését, a
helyes önértékelés kialakítását. Tanulóink nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkednek nálunk.

Eredményességi mutatóink:
Iskolánk tanulmányi eredményei kiválóak; e félév iskolai tanulmányi átlaga (1-8. osztályig) 4,4, magatartási átlaga 4,6
volt, tanulóink 1/3-a kitűnő és jeles rendű. A 2014. évi országos kompetencia méréseken minden tantárgyból iskolánk
osztályai érték el a legjobb eredményeket a kerületben, amely egyben országos, és fővárosi átlag feletti teljesítményt is
jelent. Fővárosi illetve országos versenyek legjobbjai között szerepelnek évek óta diákjaink matematikából, valamint
rajz-képzőművészet, ének-egyházzene területén, néptánccsoportjaink kiváló produkciókat adnak elő a kerület kiemelt
rendezvényein, másfél éve pedig az országos XX. Dunakanyar Fesztiválon kiemelt arany minősítést kaptak.

Technikai adottságaink:
A Szent István Általános Iskola jelenleg az V. kerület iskolái közül a legjobban felszerelt, legmodernebb oktatási
eszközökkel ellátott intézmény. Épületünk Belváros-Lipótváros Önkormányzatának köszönhetően 2012-ben lett
teljesen felújítva, minden termünkben van számítógép, és internetes elérhetőség. 24 főre berendezett informatika
termünkben a legkorszerűbb gépeken oktatunk.

Kiemelt képzéseinkről bővebben:
Angol-magyar kéttannyelvű képzés
1.a, osztályfőnök: Jánoshegyi Zsófia
A tanítás itt két nyelven folyik egyidejűleg: magyarul és
angolul. Ez ma a leghatékonyabb idegen nyelv tanítási
eljárás Magyarországon, mivel ez hasonlít leginkább az
anyanyelv elsajátításához. Az angolt heti 5 órában
bontott csoportban anyanyelvi angol tanárral
együttműködve tanítjuk. Már 1. osztálytól angolul
tanítunk több tantárgyat, melyek köre később tovább
bővül Jól felkészült angol tanáraink mellett a
nyelvoktatás tárgyi feltételei is magas színvonalon
biztosítottak: informatika- és nyelvi labor stb.
Tanulóink angliai nyelvi táborozáson vehetnek részt.

Komplex művészeti képzés
1.b, osztályfőnök: Hegyiné Ecsenszki Anna
Művészeti
oktatás-nevelés
keretében
folytatunk
komplex személyiségfejlesztést ebben az osztályban; az
emelt-szintű ének-egyházzene mellett hangszeres zenét,
mozgásművészetet, képzőművészetet is tanulnak a
gyermekek. Az egyházzene tagozat kórusa rendszeresen
a Bazilikában énekel. Tanulóink nyáron művészeti
táborokba jelentkezhetnek, és részt vehetnek külföldi
vendégszerepléseken. E képzésünk Dr. Dobszay László
zenetudós védnökségével 18 éve indult, országosan
egyedülálló programként.
2016-tól emelt óraszámban tanítunk matematikát a művészeti
osztályainkban!

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat!
Nyílt napunk: április 5.

