
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 
 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75. 
Tel/Fax: 62/245-066 

E-mail: iskola@szentistvanisk.hu 
 

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES ÓVODÁS!   
VÁRNAK ISKOLÁNK SPORT- ÉS ÖKOOSZTÁLYAI! 

 

 FUTBALLOSZTÁLY (városi beiskolázású osztály) fiúknak és lányoknak – HFC támogatásával 

 SPORTISKOLAI OSZTÁLY (városi beiskolázású osztály) – címet viselhetjük a Magyar Olimpiai 
Bizottság támogatásával eddigi sporteredményeink alapján 

 ÖKOOSZTÁLY (körzeti beiskolázású osztály) –sokoldalú természettudományos képzés 

 EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL ÉS NÉMET NYELVOKTATÁS  

 VÁROSI SPORTEGYESÜLETEKBEN sportolási lehetőség biztosítása, SPORTKARRIER  

 SPORTKÖRÖK az egész napos nevelés és oktatás keretében: labdarúgás, atlétika, úszás, 
kézilabda, kosárlabda ... 

 SPORTBEMUTATÓ az olimpia jegyében 

 Iskolánk ZÖLD KAPOCS OKTATÓKÖZPONT: mindennapjainkat a környezetvédelem 
szellemében éljük. 

 Intézményünk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA: a gondozásunkban lévő TÉGLAGYÁRI TANÖSVÉNY a 
kreatív természettudományi pedagógiát segíti. 

 INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL (tanulói laptopok, digitális oktatótáblák, számítástechnikai 
szaktantermek) biztosítjuk a korszerű oktatást. 

 TÁNC- és ILLEMTANOKTATÁS 8. évfolyamon 

 MŰVÉSZETI OKTATÁS: képzőművészeti és kézműves foglalkozás, tűzzománc, drámakör 

 TEHETSÉGGONDOZÁS – AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT: sportban és különböző 
műveltségi területeken versenyekre való felkészítés, tanulói pályázatok támogatása 

 CSALÁDI PROGRAMOK: projektnapok, egészség- és környezetvédelmi rendezvények, közös 
ünnepi készülődések 

 
Iskolaváró játékos sport- és kézműves foglalkozások  

a leendő 1. osztályos tanítókkal a Szent István tér 3. szám alatt: 

2018. február 8. (csütörtök) 16-18 óráig (futball-, sportiskolai és ökoosztály) 

Nyílt tanítási órák: 

2018.február 9. (péntek) 8 és 9 órai kezdettel 

 
Sportiskolai és futballosztályaink alkalmassági vizsgálatának helye: Szent István u. 75., tornaterem 

Időpontja:  2018. március 6. kedd 9 órától 12 óráig 

2018. március 7. szerda 15 órától 17 óráig 

 

Kérjük, hogy a leendő 1. osztályosok szülői kísérettel vegyenek részt a vizsgálaton, sportfelszerelésüket és 

az orvosi kérdőívet kitöltve hozzák magukkal! 

A városi beiskolázású osztályba csak alkalmassági vizsgálatot követően vehetjük fel a gyermekeket. 

 

1. osztályos tanítóink lesznek a 2018/2019-es tanévben: 
 

Sztupovszky Andrea, Janovicsné Földházi Anett, Müller Kitti Noémi és Kovács Gábor 

 

Ingyenes ovis tornafoglalkozásainkra továbbra is hívjuk az érdeklődőket! 

Hétfőnként 1630 órától a Szent István tér 3. szám alatti épületünkben 

Béres Csaba, a sportiskola testnevelője várja a gyerekeket! 
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