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Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola

 Intézményünk alapvető célja, hogy a Sándorfalván, a környező településeken, illetve a
tanyavilágban élők tanulás iránti igényeinek figyelembevételével, olyan oktatató-, nevelő
munkát végezzünk, amely a lehető legjobb feltételeket biztosítja az általános iskolai
tanulmányok elvégzéséhez, valamint a középiskolára történő felkészüléséhez.
Tevékenységünk éppen ezért a korszerű pedagógiai módszerek felhasználása mellett
szervesen kapcsolódik a helyi közösségek értékeihez is.

 A város történelmi múltja, a Pallavicini család példaértékű részvétele a település
létrejöttében, mind-mind olyan alapok, amelyekre bizton építhetjük a jövőt. Az iskolai
oktatás, nevelés során kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermeknek a tudás
megszerzésén túl erősítsük kötődését ehhez a tájhoz, környezethez is.

 Intézményünkben az alsó tagozatosok már az első évfolyammal kezdődően emelt 
óraszámban tanulhatnak angol nyelvet vagy vizuális kultúrát. A felső tagozatosok magasabb 
óraszámban ismerhetik meg a természettudományokat, a matematikát, magyar nyelv és 
irodalmat, továbbá emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet anyanyelvi lektor 
segítségével.

 Ugyanolyan meghatározó feladatunknak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek 
sokoldalú fejlesztését, mint a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását az 
esélyegyenlőség érdekében. Ehhez az Egyesült Államokban található Stanford Egyetemen 
kialakított Komplex Instrukciós Programot is használjuk.



 A kooperatív csoporttechnikára épülő módszert az alapszintű 
kompetenciák fejlesztésére használjuk.

 Az órákon magas szintű csoportmunka, és minden tanulóra 
vonatkozóan egyéni differenciálás valósul meg.

 Nagy mértékben fejleszti a kommunikációs, szociális, digitális és 
együttműködési készségeket, ösztönzi a kreativitást, fantáziát, 
probléma-megoldást.

KIP módszer



Elsős beiskolázást segítő programok

 Óvodai online szülői értekezlet 2022. február 9.

 Iskola-óvoda nevelői kooperáció 2022. február 17.

 A tanköteles tanulók beíratása az iskola első évfolyamára 
2022. április 21-22.

 Beiratkozott gyermekek készségmérése, osztályba sorolása 2022. 
június 20-21.

 Szülői értekezlet 2022. június 24 csütörtök



Induló osztályaink

2022-2023-as tanév



1.a osztály
emelt óraszámú angol nyelvi osztály

 Az alsó tagozaton a kötelező óraszámon felül heti 2 
órában, kis létszámú csoportokban tanulják 
az angol nyelvet.
(1-2-3. osztályban heti 2 óra, 4. osztályban heti 4 óra)

 Felső tagozaton heti 5 órában, emelt szintű képzés folyik 
anyanyelvi lektor segítségével.



1.b és 1.c
emelt óraszámú vizuális kultúra (rajz) / 
általános tantervű osztályok

 Az alsó tagozaton az osztály egyik fele a kötelező 
óraszámon felül heti 2 órában, kis létszámú csoportban 
tanulja a vizuális kultúrát.

 a tanórákat 1-4. évfolyamon csoportbontásban, rajz szakos pedagógusok 
vezetésével szervezzük.

 Tanulóink a 4 év során magabiztos rajztechnikai tudásra, fejlett formai 
érzékre, egyéni látásmódra és sokoldalú tanulási stratégiára tesznek szert.

 Az osztály másik fele általános tanterv szerint tanul.



Tantárgyak első osztályban

Magyar nyelv és irodalom – 7 óra

Matematika – 4 óra

 Etika / hit- és erkölcstan – 1 óra

 Ének-zene – 2 óra

 Vizuális kultúra – 2 óra

 Technika és tervezés – 1 óra

 Testnevelés – 5 óra



Heti óraszámok évfolyamonként

angol nyelv (1-4. évfolyamokon emelt óraszámú, 5-8. évfolyamokon emelt szintű képzés) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Első élő idegen nyelv (angol) 2 2 2 4 5 5 5 5 
Óraszámok összesen 24 24 24 25 30 30 32 32 
         
         

vizuális kultúra (1-4. évfolyamokon emelt óraszámú képzés) 
Vizuális kultúra 4 4 4 2 1 1 1 1 
Óraszámok összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 



Osztályfőnökök

 1.a osztály : Szilasi Gizella

 1.b osztály : Priegerné Szabó Ildikó

 1.c osztály: Bényi-Balogh Linda


