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Az iskolánk Szeged felsővárosi
lakótelepén működik 1985 óta.
Jelenleg 531 tanulója van.
Az intézményben nyolcosztályos alapozó képzés folyik, továbbá speciális
képzések:




3-8. osztály: emelt szintű angol
nyelv
1-4. osztály: népi játék, néptánc
alapfokú művészetoktatás

 62/ 547-051
Az oktató-nevelő munka és a
szabadidős tevékenységek segítésére
1991-ben pedagógusok és szülők
kezdeményezésére létrehoztuk a
Szegedi Tabán Iskolai Alapítványt,
amely elsők között szerezte meg a
közhasznú szervezet minősítést.

 e-mail: taban.iskola@int.ritek.hu





Beiskolázási körzetünk:


Szeged, Felsőváros (Római krt. –
Felső-Tisza-part – Körtöltés – Lugas
utca által határolt terület.)

Sokat tettünk és teszünk a tanulók
tehetséggondozásáért és a felzárkóztatásáért. Tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek városi, megyei,
országos tanulmányi és sportversenyeken.








A szabadidő helyes eltöltésére
értékes, tartalmas programokat
kínálunk tanulóinknak és szüleiknek.
(pl.: Családi nap, Tabán est)






Széles körű nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki holland, erdélyi,
angol tanulócsoportokkal.





Pályázatokon nyert pénzeszközökkel
gazdagítjuk a tanításhoz, tanuláshoz
szükséges feltételeket.



Fax : 62/ 547-050

„Hagyományos” (szótagoló-elemzőhangoztató) olvasás- és írástanítást.
Játékos angol nyelvtanítást 2.
osztálytól.
Emelt szintű angol nyelvtanítást 3.
osztálytól.
1.-4. osztályban népi játék, néptánc
tanítását.
Számítástechnika oktatását 6.
osztálytól tanórai keretben.
Gazdasági ismeretek oktatását
(JAM)
Tehetséggondozást
(versenyek, művészeti szemlék).
Sportfoglalkozásokat
(tömegsport, kosárlabda, evezési
lehetőség, kajakozás, labdarúgás,
kézilabda ).
A tanév végén osztálykirándulást,
erdei iskolai programot.
Gyógypedagógus és fejlesztő
pedagógus segítségét a magatartási,
tanulási nehézségek leküzdéséhez.
Hitoktatást.
Énekkarban és művészeti
csoportokban való részvételt.
Kiskamaszkori és kamaszkori
problémák feltárásához és
feloldásához segítséget.
Pályaválasztást segítő
foglalkozásokat.

 tabansuli.szegedvaros.hu
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 62/ 547-051

 e-mail: taban.iskola@int.ritek.hu
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Iskolánk a városban elsők között
vezette be a művészeti képzést a
2018/2019-es tanévben.
A hozzánk érkező gyerekek a
következő tanszakok közül
választhatnak:
- színjáték
- grafika-festészet
- néptánc

2017. november 29-én nyílt napot
tartunk.

Szeged

2018 tavaszán kézműves
foglalkozást tervezünk a leendő
elsősöknek.

Az elmúlt évek alatt sok szép
eredményt sikerült elérni művészeti
csoportjainknak és a negyven feletti
tagot számláló énekkarunknak.
Az alapfokú művészeti oktatásban
fontosnak tartjuk a művészetek
iránti nyitottságot, a gyermeki
kíváncsiság folyamatos ébrentartását.
Törekszünk arra, hogy a gyerekek
meglássák egymásban az értéket.



Fax : 62/ 547-050

 tabansuli.szegedvaros.hu

