
Intézményvezető: 

Wéber Adrienn 
 

Intézményvezető helyettesek: 
Mermeze Klára alsó tagozaton 

Magyarné Huszár Ágnes felső tagozaton 
 

Erősségeink: 
- jó együttműködés a partnerekkel 
- versenyeken való eredményes szereplés 
- az iskola hagyományai és szabadidős 
   programjai 
- családias légkör 
- az intézmény felszereltsége 
- a Diákönkormányzat eredményes 
  működése 
- pedagógusok szakmai felkészültsége 
- beiskolázási mutatók 
- kiváló kollektíva 
 

Fontos számunkra, hogy a gyermekek 
szeressenek iskolába járni, legyen színes, 
tartalmas diákéletük. 
 
Alapértékeink megőrzése mellett nyitottak 
vagyunk a változásokra, igazodunk a 
kor   elvárásaihoz. 
 

 

Elérhetőségeink: 

 

Postacím: 2315 Szigethalom, Thököly u. 37. 

Telefon: 06-24-400-621 

   06-24-401-003 

  

E-mail:  

szhszechenyi@szechenyi-szhalom.sulinet.hu  

Honlap:   

www.szechenyi-iskola.hu 

Facebook:   

Szigethalmi Szechenyi István Általános Iskola 
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http://www.szechenyi-iskola.hu/


„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, 

akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a 

szépért, s jóért, amit tehetünk!”  

                              (Gróf Széchenyi István) 

 

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 

1988 óta működik. 11 alsó, 13 felső tagozatos 

osztályunk, 6 napközis és 1 tanulószobás 

csoportunk van. Első évfolyamon alapvetőnek 

tartjuk a helyes magyar beszéd, kifejező, értő 

olvasás, írás, számolás magtanítását. Erre a 

komoly, alapozó munkára szakmailag nagy 

hangsúlyt fektetünk a helyes viselkedési 

normák, nevelési szokások, magatartásformák 

kialakításával együtt. Az alapos tudás 

megteremtésére nagy gondot fordítunk, hiszen 

minden egyéb tevékenységet csak erre lehet 

építeni. A szülők és gyerekek igényeinek és a 

lehetőségeinknek megfelelően választhatnak a 

különböző délutáni foglalkozások, szakkörök, 

tanfolyamok, szabadidős és 

sporttevékenységek közül.  

 

 

 

 

 

 

Hagyományaink:  

- első osztályosok ünnepélyes fogadása  

- „Akire névadónk is büszke lenne" díj átadása  

- Széchenyi Névadó Hét  

- iskolai ünnepélyek  

- Gálaműsor  

- Év tanára, Év tanulója, Év közösségi tanulója,  

   Év sportolója cím adományozása 

- ballagás: a 8. évfolyamos tanulók 

   búcsúztatása  

- Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 

  Alapítvány működése  

Tehetséggondozás:   

- tanulmányi versenyek  

- digitális eszközök  

- matematika  

- angol nyelv  

- sportfoglalkozások: foci, asztalitenisz, 

  röplabda, atlétika, úszás, aerobik 

- zongoratanítás, drámafoglalkozás, modern 

  tánc, énekkar  

- rajz, kézműves foglalkozás  

 

 

 

 

 

 

Környezet- és természetvédelem:   

- erdőtakarítás  

- fa- és virágültetés  

- szelektív hulladékgyűjtés  

- környezetvédelmi versenyek  

- természetjárás  

- környezettudatos magatartás fejlesztése 

 

Integrálás - fejlesztés:   

- sajátos nevelési igényű és többségi tanulók 

  együttnevelése  

- készségfejlesztés  

- hátrányos helyzetű tanulók segítése  

- kooperatív tanulásszervezés  

- differenciált foglalkozások  

- élményszerű tanítás-tanulás 

 

Szakmai kínálatunk az 1. évfolyamon:   

- matematika-informatika orientáltság 

- testnevelés és sport orientáltság 

- angol nyelvi orientáltság 

- művészeti nevelés 

- egész napos nevelés 


