
Tájékoztató 

az  5. évfolyamon sportiskolai osztályt választó 

tanulók és szüleik részére 

A csepeli Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában a 2012/13. tanévben a 

leendő 5. évfolyamosok számára – felmenő rendszerben – egy osztály keretében sportiskolai képzést 

indítunk. A sportiskolai osztályba olyan – jelenlegi – 4. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akik 

komolyan szándékoznak sportolni és tanulni. Elsősorban a kézilabda, öttusa, labdarúgás iránt 

elhívatott és azokban jártas fiúk és lányok jelentkezését várjuk, de olyanokat is szívesen látunk, akik 

most választanak sportágat. Az osztályba nem csak csepelieket és környékbelieket várunk, hanem 

szigetszentmiklósi diákokat is. 

A délelőtti öt iskolai testnevelés óra keretében sportág specifikus képzés történik, amely kellő 

alapot nyújt a délutáni egyesületi edzésekhez. Az edzéseket a szakedzők az iskolánkban tartják.  

Az osztálylétszám maximum 25 fő, a tanulókat a jelentkezés sorrendjében vesszük fel. A szülőket a 

felvételről írásban tájékoztatjuk. 

Kedves leendő Széchenyis Diák! 

Reméljük, hogy szeptembertől iskolánk tanulójaként köszönthetünk a sportiskolai osztályunkban. 

Vár egy igazi csapat, ahol a barátaiddal nem csak az edzések, hanem az iskolai élmények is közösek 

lehetnek. S ez hosszú távú barátság, sporttal, társakkal és csapattal, hisz a 8. évfolyam befejeztével 

akár együtt tanulhattok, sportolhattok tovább a Jedlik Ányos Gimnázium élsportolói osztályában. 

Addig is eredményes tanulást és sportolást kívánunk! 

Tisztelt Szülők! 

Iskolánk a Kézilabda és az Öttusa szakosztállyal kötött együttműködési megállapodást, mely jó 

lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges gyerekek a megfelelő sportági alapképzésben részesülve 

magasabb szinten folytassák sportolói tevékenységüket. Az egyesületek szakképzett edzőinek 

tevékenysége már eddig is több gyermek számára biztosította az élsportba vezető utat, a sportiskolai 

rendszer ezt még magasabb szinten képes biztosítani. A fenti két egyesületen kívül további olyan 

egyesületekkel is szerződést kötünk, akik belépnek ebbe a rendszerbe.  

A sportiskolai képzés lehetőséget ad a testnevelés emelt óraszámú tanítására. E mellett iskolánk 

biztosítja, hogy a közismereti tárgyakat is olyan mértékben és minőségben tanulják a gyerekek, hogy 

semmilyen hátrány ne érje őket. Az osztályban tanulók egyik csoportjának – vagy az eddig tanult 

nyelv folytatásaként, vagy választás alapján – heti 3 órában angol nyelvet, a másik csoportnak német 

nyelvet oktatunk. Ebben az osztályban is választhatják diákjaink az emelt szintű angol, illetve német 

nyelvi képzést, amely heti plusz két órát jelent az adott nyelvből. Célunk, hogy a sport a tanulmányi 

területen is fokozza tanulóink teljesítményét. Statisztikákkal bizonyított tény, hogy a sporttagozatos, 

illetve sportiskolai osztályban tanulók tanulmányi átlaga közel 8-9 tizeddel jobb, hiányzási átlaguk 

1/3-a a normál osztályoknak. 

A nálunk töltött négy év alatt rendszeresen túrázási és sporthoz kapcsolódó közösségi programokat is 

biztosítunk: sí-, kerékpártúrákat, erdei iskolát, nyári sporttábort. 

Sportiskolai osztályunkról 2012. március 26-án 17 órai kezdettel részletes tájékoztatást 

tartunk, melyre szeretettel várunk minden érdeklődő Szülőt és Diákot. E találkozó keretében 

megismerkedhetnek iskolánkkal, személyesen találkozhatnak az iskola vezetőivel, a testnevelő 

tanárokkal és a szakedzőkkel. 
A fent említett időpont előtt is megkereshetnek Bennünket, szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőket 

akár telefonon (1/278-0942), akár személyesen. 

 


