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Mindenkit szeretettel várnak 
a leendő első osztályos tanító nénik: 

Némethné Jámbor Ildikó, Nagyné Molnár Rózsa
és Lovász Adrienn

Október 19.: 
MOcORgó 1. – HívOgAt Az IskOLA

A leendő első osztályos tanító nénik 
bemutatkozása  | Játékos foglalkozás 

November 12.:  
MOcORgó 2. – szeNt MáRtON NyOMábAN
Lampionos felvonulás a Szent László Katolikus 

Iskolától a városi templomig

December 14.: 
MOcORgó 3. – HóbAN ébReD MAJD Az üNNep

Szállást keres a Szent Család című műsor 
bemutatása 

Kézműves foglalkozás a tanító nénikkel

DeceMbeR 24.: 
JézuskA váRás 

A szeNt LászLó teMpLOMbAN.

JANuáR 15.:       
NyíLt NAp - délelőtt

délután - táJékOztAtó szüLőI éRtekezLet 
Az IskOLáNk IRáNt éRDekLőDő szüLőkNek.

          
FebRuáR 8.: 

MOcORgó 4. – Itt A FARsANg, áLL A báL…
Angol és német nyelvi foglalkozás 

Közös mozgásos játék 

MáRcIus 8.: 
MOcORgó 5. – tAvAszI széL vIzet áRAszt

Hittanos mesefoglalkozás 
Kézműveskedés

MáRcIus 8.: 
JeLeNtkezésI LApOk LeADásI HAtáRIDeJe.

MáRcIus 22-Ig: 
LeeNDő eLsős tANuLók kIéRtesítése.

ápRILIs: 
beIRAtkOzás

JúNIus: 
MOcORgó 6. – góLyANAp

Ismerkedés, közös játék 
a leendő osztálytársakkal 

Iskolánk honlapján 
és facebook oldalán tájékozódhatnak 

az érdeklődők programjainkról.

Programajánló
Az idei tanévben is várjuk 

a nagycsoportos óvodásokat iskola előkészítő 
MOCORGÓ foglalkozásainkra.

Ildikó néni Rózsa néni

Szeptemberben induló első osztályaink osztályfőnökei



Ro’ lunk
A szent László katolikus általános Iskola 1996-
ban alakult sárváron, s azóta működésével aktí-
van jelen van a város életében. Az iskola korszerű 
felszereltséggel rendelkezik, valamint hatalmas 
épületegyüttessel bővül az elkövetkezendő tan-
évben.

Nyolc évfolyamos intézményünk fenntartója a 
Szombathelyi Egyházmegye.
Nevelésünk alapja: a keresztény értékek tisztelete, 
egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék kiművelése. 
Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel a 
tanulók személyiségének ápolása, az egyéni adott-
ságok kibontakoztatása, de ugyanolyan fontos sze-
repet tulajdonítunk a közösségformálásnak is.
célunk, hogy a keresztény szellemiség elmélyítése  
mellett az egyházi iskolához méltó, színvonalas neve-
lő- és oktatómunka is hangsúlyt kapjon. Mocorgó

Intézményünk szeretettel várja azokat 
a gyermekeket, akik a ����/����-as 

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.

  Alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben (1–4. évfolyam) fo-
lyik a tanítás.

  Minden tanulónak lehetősége van az 1–8. évfolyamon napkö-
zis 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.

 Magas szintű tárgyi felszereltségünk is (interaktív tábla) hozzá-
járul az eredményes oktatáshoz, amely a nagymértékű beru-
házást követően tovább fog bővülni. (számítástechnikai gép-
park, korszerűen felszerelt szaktantermek, állandó internet 
hozzáférés)

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

  Tehetséges tanulóink alsóban és felsőben is tehetséggondo-
zó 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 te-
rületén.

  A lemaradó diákok számára korrepetálást biztosítunk, vala-
mint 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…

  Az új iskolaépületben egy több, mint 900 négyzetméteres tor-
nacsarnok, új öltözők, új tantermek és szaktantermek, orvosi 
szoba, valamint tágas, kényelmes ebédlő  fog diákjaink rendel-
kezésére állni.

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

 Nyáron napközis, lelki (Emberhalász), kézműves és balatoni tá-
borozások; iskolaidőben erdei iskola, kerékpártúra, színházlá-
togatások és tanulmányi kirándulások maradandó élmények-
kel gazdagítják tanulóinkat.

 IskOLáNk ALApítváNyA támogatja intézményünk gyara-
podását korszerű berendezésekkel, technikai felszerelésekkel, 
taneszközökkel.

 sáRváRI OLtALMAzó kezek egyesüLetüNk segíti szo-
ciálisan rászoruló és kimagaslóan tehetséges tanulóinkat.


