
Ro’ lunk
A Szent László Katolikus Iskola 1996-ban indult 
újra Sárváron, s azóta működésével aktívan jelen 
van a város életében.

Nyolc évfolyamos intézményünk fenntartója a 
Szombathelyi Egyházmegye.

Nevelésünk alapja: a keresztény értékek tisz-
telete, egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék 
kiművelése. Pedagógiai programunkban kiemelt 
helyen szerepel a tanulók személyiségének 
ápolása, az egyéni adottságok kibontakoztatása, 
de ugyanolyan fontos szerepet tulajdonítunk a 
közösségformálásnak is.
Célunk, hogy a keresztény szellemiség elmélyítése  
mellett az egyházi iskolához méltó, színvonalas 
nevelő- és oktatómunka is hangsúlyt kapjon. 

INTÉZMÉNYÜNK SZERETETTEL VÁRJA 
AZOKAT A GYERMEKEKET, 

akik a 2020/2021-es tanévben 
kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. 

Hagyományainknak megfelelően az idén is 
változatos programokat szervezünk, 

hogy megismerhessék az iskolánkban 
folyó nevelő-oktató munkát, 

valamint az itt dolgozó pedagógusokat.

 A 3000 négyzetméteresre bővült új iskolaépületben egy közel 
1000 négyzetméteres tornacsarnok, új öltözők, tantermek, 
szaktantermek, orvosi szoba valamint tágas, kényelmes 
ebédlő áll diákjaink rendelkezésére.

 A nagymértékű beruházást követően az eredményes 
oktatást elősegítő tárgyi felszereltségünk tovább bővült. 
(legkorszerűbb interaktív táblák, megújult számítástechnikai 
géppark, állandó internet hozzáférés, modern felszereléssel 
ellátott szaktantermek)

 Alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben (1–4. évfolyam) 
folyik a tanítás.

 Minden tanulónak lehetősége van az 1–8. évfolyamon 
napközis ellátást igénybe venni.

 Elsőtől harmadik osztályig szakköri keretben tanulnak idegen
 nyelveket (angol, német), a 4. évfolyamtól heti 3 órában, 
 a tehetséges diákok heti 5 órában vagy szakköri keretben is.

 Az informatikát 2–4. évfolyamon szakkör, 5. osztálytól 
órarend keretén belül oktatjuk.

 Tehetséges tanulóink alsóban és felsőben is tehetséggondozó 
foglalkozásokon vehetnek részt, melyeknek eredményeit a 
tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor kimagaslóan 
kamatoztathatják, és volt diákjaink magabiztosan megállják 
a helyüket a választott középiskolájukban és az élet minden 
területén.

 A lemaradó diákok számára korrepetálást biztosítunk, 
valamint gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és logopédus 
is foglalkozik velük.

 Tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök közül választhatnak az 
érdeklődő tanulók. A kínálat sokszínű: matematika, magyar, idegen 
nyelv, informatika, énekkar, rajz, foci, szivacskézilabda, sakk…

 A 7–8. osztályos tanulók táncoktató segítségével 
ismerkedhetnek meg a társastánc alapjaival, akik 
tánctudásukat az évente megrendezett Keresztény 
jótékonysági bálon mutatják be.

 Nyáron napközis, lelki (Emberhalász), kézműves és balatoni 
táborozások; iskolaidőben erdei iskola, kerékpártúra, 
színházlátogatások és tanulmányi kirándulások maradandó 
élményekkel gazdagítják tanulóinkat.

 Iskolánk Alapítványa támogatja intézményünk 
gyarapodását korszerű berendezésekkel, technikai 
felszerelésekkel, taneszközökkel.

 Sárvári Oltalmazó Kezek Egyesületünk segíti szociálisan rászoruló 
és kimagaslóan tehetséges tanulóinkat.

Mocorgó


