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Az idei tanévben is várjuk 
a nAGycSoporToS óvoDáSokAT 

iskola előkészítő foglalkozásainkra. 
Aki a 7 Mocorgó foglalkozást teljesíti, 
a 7 próbát kiállja, az elnyeri az iskolába 
lépéshez szükséges tudás ládikáját.

Programajánló

Október 13. MOcOrgó 1.
Nyissuk ki a meseládikót!

• Daltanulás – Tallós Ágnes, Csóka Zsoltné, Czupy Ádám 
• Mesefoglalkozás – Lovász Adrienn 

• Mozgáskotta – Kiss Szabolcs

NOveMber 10. MOcOrgó 2.
Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én

• Hittan foglalkozás – Novák Elemér 
• Kézműveskedés – Márkus Sándorné, 

Sőréné Ódor Anikó, Barabásné Ondrus Erika, 
Móger-Zsigmond Anita 
• Lampionos felvonulás

deceMber 8. MOcOrgó 3.
Hóban ébred majd az ünnep

• Énekes-zenés foglalkozás – dr. Szalai Ferencné, 
Czupy Ádám 

• Kézműveskedés – Kondorné Bujtor Bernadett, 
Soltiné Tóth Andrea

deceMber 24. MOcOrgó 4.
Kis Jézus várása

Jézuska várás műsorunkat nézd meg a Szent 
László templomban! 

Itt kapod meg a 4. próbáról a pecsétet.
 

jaNuár 9. Nyílt Nap 
és délután tájékoztató szülői értekezlet 

az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek.
 

Február 2. MOcOrgó 5. 
itt a farsang, áll a bál! 

• Angol- és német nyelvi játékok – Germánné 
Cseszkó Blanka, Dénesné Méhes Gyöngyvér 

• Sportfoglalkozás – Erős János 
• Kézműveskedés – Biró Kinga, Tomorné Horváth 

Henrietta
 

Március 9. MOcOrgó 6. 
és jelentkezési lapok leadási határideje

Tavaszi szél vizet áraszt
•  Informatikai foglalkozás – 

Némethné Csonka Ildikó  
•  Daltanulás – Martonfalvi Mária, Nagy Péterné 

•   Kézműveskedés – Márkus Sándorné, 
Sőréné Ódor Anikó, Barabásné Ondrus Erika, 

Móger-Zsigmond Anita

Március 23-ig: 
Leendő eLSőS TanuLóK KiérTeSíTéSe.

április beiratkOzás
 

júNius 8. MOcOrgó 7. 
legyél a barátom!

Gólyanap a leendő osztálytársakkal

Iskolánk honlapján 
és facebook oldalán tájékozódhatnak 

az érdeklődők programjainkról.

Szeptemberben induló első osztályaink osztályfőnökei

Anikó néniAndi néni
 Mindenkit szeretettel várnak 

a leendő első osztályos tanító nénik: 
Márkus Sándorné, Sőréné Ódor Anikó, 

Barabásné Ondrus Erika, Móger- Zsigmond Anita

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 az egyházi iskolához méltó, színvonalas 
nevelő- és oktatómunka mellett hangsúlyt kapjon a 
keresztény szellemiség elmélyítése is. Mocorgó

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

  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.

  Első osztálytól szakköri keretben tanulnak idegen nyelveket 
(angol, német): a 4. évfolyamtól heti 3 órában, a tehetséges 
diákok 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 méltó helyre költözhet a jól felszerelt 
könyvtárunk is, valamint az intézményben tágas, kényelmes 
ebédlő családias formában fog diákjaink rendelkezésére 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 tehetsége tanulóinkat.


