
 

Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 

Az iskola története az 1883. évben felépített Árpád téri iskolaépülethez nyúlik vissza, ott 

működött a Belvárosi Fiú Népiskola. 1951-tõl 1955-ig a Pedagógiai Tanárképző Főiskola II. sz. 

gyakorló általános iskolája, majd 1958-tól a Szegedi Tudományegyetemé. A Boldogasszony 

sugárút 3-5. szám alatt két ütemben új iskola épült. Jelenleg 24 tanterem (ebből 9 beépített 

szaktanterem), 11 szaktárgyi szertár, több kisméretű nyelvi tanterem, tornacsarnok, 

tornaterem, könyvtárhelyiség, orvosi rendelő, 110 tanuló étkezésére alkalmas ebédlő és 

melegítőkonyha szolgálja a tanulók foglalkoztatását. Tanulólétszámunk általában 650-670 fő; 

alsó- és felső tagozaton három párhuzamos osztállyal.  

 

 

Az 1963-64. tanévben kezdődött a 3-8. osztályra 

kiterjedő francia nyelvoktatás. Ettől kezdve az idegen 

nyelvoktatás egyre nagyobb hangsúllyal szerepelt az 

iskola arculatának alakulásában. Ma már a két idegen 

nyelv tanulása természetes minden tanuló számára. 

Kellő számú audiovizuális szemléltetőeszköz és 

ismerethordozó áll a pedagógusok rendelkezésére. 

 

A tanulók igényeinek megfelelően szakkörök, sportfoglalkozások is működnek. A HAMMIDÓ 

művészeti iskolával szorosan együttműködve a képzőművészet mellett zene és  néptánc 

tanulására is lehetőség van. 9-10 napközis csoportban szervezzük meg az alsó tagozatos 

gyerekek délutáni foglalkoztatását, akik tanulási időn kívül szívesen játszanak az erre 

alkalmassá tett udvaron ill. a közeli játszótereken. 

Rendszeresen szervezünk országjáró - esetenként külföldi - kirándulásokat, ahol a 

művelődés, a sport, a közösségi élet szervesen összefonódik. Hagyománnyá vált a 

februári sítáborok megszervezése. Korábban Szlovákiában, az utóbbi években Ausztriában, 

Olaszországban síelnek diákjaink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítványaink aktívan részt vállalnak az iskola életében. Papírgyűjtéssel járulnak hozzá a 

programokhoz szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez. Javaslataikat, ötleteiket, 

kívánságaikat a havonta ülésező diákönkormányzat elé vihetik. 
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Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 

Iskolánk kiegészítő feladata  a közoktatás mellett a főiskolai és egyetemi hallgatók tanári 

hivatásra való felkészítésének segítése. 

A környezeti nevelést sajátos módon, speciális eszközökkel és módszerekkel kell 

megvalósítanunk. Max-málisan ki kell használnunk a belső környezetünk alakítása során 

valamennyi lehetőséget, feladatunkat oly módon kell végeznünk, hogy tanulóink 

megismerjék természeti környezetük értékeit, tanulják meg azok tiszteletét, megóvásának, 

védelmének szabályait. Öt éve ökoiskolaként tevékenykedünk és még nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a környezet megóvásának gyakorlati problémáira. Ezt a fenntarthatóság jegyében 

a környezet szakos hallgatókkal együttműködve valósítjuk meg. 

A SZTE Ságvári Endre Gyakorló 

Általános Iskola épülete Szegeden, a 

forgalmas Boldogasszony sugárúton 

található. Az iskola előtt a sugárúton 

autós és villamos-közlekedés zajlik, 

ezért erős a zaj- és porártalom. Az 

épület tájolása sem szerencsés, mert 

napsütéses napokon a déli órákig igen 

erős a besugárzás. A falak kívülről 

felmelegszenek a két ütemben 

megépített épületen. 

 

Az 1960-as években épült régebbi szárny külső hőszigetelő rendszerrel lett ellátva, 

valamennyi nyílászárót kicseréltünk a 2010-2012. között megvalósuló iskolafelújítási 

program keretében.  

 

Könnyen megközelíthető négyszintes épületünk környezetében az aszfalt és a beton 

uralkodik.  Az utcafronton a második szint magasságáig néhány fa ad némi árnyékot, egyéb 

zöld terület nem található. 

Az épületegyüttes által körbezárt iskolaudvar betonborítású, a sportudvar szerepét tölti be. 

Az udvar sarkaiban szintén néhány fa árnyéka óvja a tanulókat a napsütéses időszakokban. 

Ezeken a kedvezőtlen adottságokon változtatni nem áll módunkban.  

Feladatainkat egyrészt ismeretnyújtás révén a tananyaghoz kapcsolódó lehetőségek 

kihasználásával, másrészt külső helyszíneken, terepen valósíthatjuk meg. Több osztályunk 

rendszeresen tart foglalkozásokat a Vadasparkban az ökoiskolai program keretében. Tanítási 

órákhoz kapcsolódóan a tanulók a természetben tett sétákon végeznek megfigyeléseket, 

gyűjtőmunkát, az arra vállalkozó osztályok pedig akkreditált erdei iskolai programokat 

terveznek tanrendjükbe.  

 

Iskolai honlap címe: www.sgyak.u-szeged.hu 
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