
A Szolnoki Szent – Györgyi Albert Általános Iskola sportélete 

a 2022/2023– as tanévben 

 

Iskolánk tanulóinak nagy része rendszeresen sportol. A sportélet és a testnevelés 

koordinációja a testnevelés munkaközösség és a Sprint Diáksport Egyesület feladata.  

A testnevelés munkaközösség tagjai segítik a gyermekek rendszeres mozgását a testnevelés 

órák keretén belül és a délutáni tömegsport foglalkozásokon. Felkészítik a tanulóinkat 

különböző versenyekre, vetélkedőkre, tömegsport rendezvényekre, továbbtanulással 

kapcsolatos felvételikre. 

Fejlesztő pedagógusaink az esetleges elmaradásokban segítik a gyerekeket. 

Úszásoktatásban ebben a tanévben az 1-2.évfolyam részesül. 

 

TESTNEVELÉST TANÍTÓK AZ ISKOLÁBAN 

 
 

osztály név 

1.a Mihalovics Erzsébet 

1.b Bukta Pálné 

2.a Katona Rita 

2.b Szalainé Dávid Gabriella 

3.a Pestiné Dudás Ágnes 

3.b Négyesi Erzsébet 

4.a Czanekné Katona Ilona 

4.b Katona Mónika 

5.ab fiúk Terjéki Zoltán 

5.ab lányok Schönborn Tamás 

6.a Prigl Ágnes 

6.b  Mikula László 

7.a Prigl Ágnes 

7.bc fiúk Terjéki Zoltán 

7.bc lányok Schönborn Tamás 

8.a Terjéki Zoltán 

8.bc fiúk Terjéki Zoltán 

8.bc lányok Prigl Ágnes 

 

 

Új színfoltként jelenik meg iskolánkban a Magyar Diáksport Szövetség nevével fémjelzett 

Aktív Iskola program. A program részei azok a testneveléssel, sporttal kapcsolatos teendők 

amelyeket eddig is megcsináltunk, mint diákolimpián való részvétel, NETFIT felmérés 

elvégzése, értékelése, az Európai Diáksport Napon való részvétel, iskolai sportnap szervezése, 

mindennapos testnevelés, DSE foglalkozások működése. Ezen felül tervezünk más mozgásos, 

sportos rendezvényt is az iskolában, mint például havonta évfolyamszintű sportverseny, zenés 

aerobic a szünetben, egyéb szünetben végezhető mozgásformák, melyek mozgásra 

ösztönözhetik azokat a tanulókat is akik nem sportolnak rendszeresen! 

 



A Sprint DSE biztosítja a rendszeres edzéslehetőséget és az anyagi hátteret a 

versenyeztetéshez, sportszer utánpótláshoz, utazáshoz és az egyéb sporttal és testneveléssel 

összefüggő kiadásokhoz. Tanulóinkat tájékoztatjuk minden versenylehetőségről, s 

amennyiben igény van rá, részvételünkkel próbáljuk fényesíteni iskolánk hírnevét. 

A Sprint DSE várhatóan a következő sportágakban indít sportcsoportokat 2022.10.01-től 

igényszerint ebben a tanévben az iskolában: 

 

- labdarúgás ( 1-8.osztályos fiúknak) 

- labdarúgás ( 5-8.osztályos lányoknak ) 

- floorball ( 5-8.osztályos fiúknak ) 

- kötélugrás ( 2-8.osztályos lányoknak és fiúknak )  

- aerobic ( 1-8.osztályos lányoknak ) 

- kosárlabda ( 5-8.osztályos fiúknak ) 

- sportmix foglalkozás ( 1-4.osztályos lányoknak és fiúknak ) 

 

Csapatainkat ( megfelelő létszám és versenylehetőség esetén ) a diákolimpiai rendezvényeken 

szerepeltetjük, de egyéb meghívásos versenyeken is részt veszünk, ill. saját rendezésű 

szabadidős versenyeink is vannak, mint pld. a Szent-Györgyi Floorball Kupa és a Szent-

Györgyi Zsinórlabda Torna. 

 

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. keretein belül a következő edzések vannak 

iskolánkban :  

 

- 1-4.osztályos lány, fiú kosárlabda  

- felsős fiú röplabda 

 

Külsős edzők is nyújtanak mozgáslehetőséget a következő sportágakban :  

 

- kyokushin karate  

- fit – kid  

- kézilabda  

- társas tánc 

 

Tanulóinkkal részt veszünk a Szolnoki Diáksport Egyesület és Szolnoki Sportcentrum 

Nonprofit kft. által rendezett versenyeken : 

 

 - Tiszaligeti Napok 

 - Belépés nemcsak tornacipőben  

-  Májusfa – futás ( Coop-futás )  

-  Sportjuniális  

 

Részt veszünk egyéb iskolák által szervezett meghívásos versenyeken is.( Belvárosi Napok, 

Kőrösi Kupa…stb.)  

Amennyiben tanulóink nem találnak az iskola keretein belül megfelelő sportolási lehetőséget 

maguknak, szakági segítséget próbálunk adni. Az iskola tanulói rendszeresen kiemelkedő 

sporteredményekkel büszkélkedhetnek, ezért mi pedagógusok is büszkék vagyunk rájuk! 

 

A tanév végén díjazzuk 2-2 sportolónkat, 1 fiút és 1 lányt akik „Az év sportolója” illetve a „Jó 

tanuló, jó sportoló” díjat kaphatják meg. 

 



Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is sok sportsiker születik és aki még nem talált 

sportágat magának, most rátalál! 

 

Hajrá Szent-Györgyi! 

 

 

 

 

Szolnok, 2022.09.01.                      Készítette:            Terjéki Zoltán 

                                                                       testnevelés munkaközösség-vezető 


