
Iskolánk rövid bemutatása 

A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola 8 évfolyamos, 

állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény. A 

városközpontban épült, tömegközlekedési eszközökkel 

jól megközelíthető, jó parkolási lehetőséggel rendelkező 

iskola, ahol egy nem régen felújított, modern épületben 

folyik a tanítás. 

Célunk a mai kor elvárásainak megfelelő alapműveltség 

elsajátíttatása a tanulóinkkal, és annak elérése, hogy a 

középiskolában, majd azt követően is megállják a 

helyüket az életben diákjaink. Ennek elérését biztosítják 

a jól felszerelt szaktantermeink: informatika, fizika, 

kémia, nyelvi laborok, valamint a gazdag 

könyvállománnyal rendelkező iskolai könyvtár, mely 

egyben idegen nyelvi szakkönyvtár is.  

Iskolában mindennapos testnevelés folyik, ezt szolgálja a 

tornaterem, ahol két osztály tud egyszerre dolgozni, 

valamint a 2010-ben pályázat keretében felújított 

sportudvar is, ami mindenben megfelel a korszerű 

elvárásoknak. Kialakításra került egy korszerű 

gumiborítású futballpálya, egy 4 sávos futópálya, 

súlylökő és távolugró hely. Több sportkör is működik az 

intézményünkben: atlétika, úszás oktatás, kézilabda, 

kosárlabda, labdarúgás, birkózás, karate, társastánc. 

Alkalmazkodva a társadalom és a szülők igényeihez, az 

idegen nyelvek (angol, német, francia) és az 

informatika oktatására továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

 

 

 

 

Induló osztályaink 

 

 

 

 

 

1. a osztály                                                              

Tanítók: Bodrogi Anita és Gila László 

1. b osztály                                                              

Tanítók: Tihanyi Pálné és Böszörményi Edit 

A 2018/ 2019. tanévben induló első osztályok képzési 

formája általános tantervű és sporttagozatos osztályok 

Az osztályokban emelt szintű:            

 •idegen nyelv(angol, német,  A2 nyelvvizsga 

felkészítés),                                                     

•informatika,                                                                    

•úszás és atlétika oktatás, valamint sportági 

utánpótlás képzés folyik. 

Minden évfolyamon működnek napközis csoportok, 

lehetőség van reggeli és délutáni ügyeletre is.  

Orvosi ajánlásra gyógytestnevelés foglalkozások vehetők 

igénybe. 

Szabadon választható szakkörök (báb, népi- és 

társastánc), ingyenes sportkörök( kézilabda, kosárlabda, 

foci, birkózás) és érdekes szabadidős programok teszik 

színesebbé a tanulók életét. 8 sportági, választható 

képzés. 

 

Iskolánk jellemzői 

•Kompetencia alapú oktatás                                    

•Jól felszerelt könyvtár ( internet pont)                  

•Hit- és erkölcstan oktatás                                           

•2 tanteremben, 58 informatikai munkaállomás        

•11 interaktív tábla                                            

•Tanulói laptopok                                                

•Iskolai weboldal (facebook is)                 

•Nemzetközi kapcsolatok (francia, erdélyi)               

•Egésznapos iskola                                 

•Csoportbontás felső tagozaton (matematika, 

anyanyelv, idegen nyelv), alsó tagozaton ( 

idegen nyelv, úszás, atlétika)                                           

•Délutáni szabadidős elfoglaltságok( báb, tánc, 

sportkörök)                                               

•Rendezvények( Apróka-hét, 

Természettudományi, Társadalomtudományi 

hét, Farsang, Ovis olimpia, Mikulás-

váltó…stb.)                                                          

•Tantárgyi versenyek (városi és megyei 

matematika, városi és megyei Petőfi 

szavalóverseny, internetes és levelezős 

versenyek)                                      

•Tehetséggondozás, felzárkóztatás                                 

•„Határtalanul!” pályázat (kirándulások a 

Kárpát-medencében)                                                    

•Iskolai büfé                                                       

•Télen korcsolyázás a testnevelési órák 

keretében                                             

•Utánpótlás képzés 

 

 


