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KEDVES SZÜLŐK! 
 

 
 

 
 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan iskolás lesz.  

A kerületünkben működő iskolákat szeretnénk bemutatni „Iránytű” című tájékoztató kiadványunk 

segítségével. Kívánom, találják meg azt az iskolát, amely az elkövetkezendő években gyermekük 

„második otthonává” válhat. Intézményeink sokszínűsége, változatos oktatási programjai lehetővé teszik, 

hogy a különböző iskolák közül megtalálják gyermekük tudásához, érdeklődéséhez legközelebb állót, 

mely leginkább tükrözi elképzeléseik megvalósítását. Az intézmények kínálta programok minden 

esetben a gyermeket helyezik a középpontba. A kerület iskoláiban tapasztalt, jól felkészült pedagógusok 

várják gyermekeiket.  

Válasszanak egyéni igényük és elképzelésük szerint úgy, hogy döntésük több évre szóljon és egy 

boldog gyermekkor lehetőségét kínálják fel gyermeküknek.  

 

 
 
 
 Üdvözlettel: 
 
 
 
 
 Tamás Ilona sk. 
 tankerületi igazgató 
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 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÖZNEVELÉSI  INTÉZMÉNYEKRŐL  

 

Iskola neve, címe,  
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

 
Angol Nyelvet Emelt 

Szinten Oktató 
Általános Iskola 

 
 

1047 Budapest 
Fóti út 66. 

 
8 évfolyam 

Angol nyelv 
(emelt szinten) 

 
7-8. 

osztályban 
fakultációs 
formában 
második 

idegen nyelv 

rajz, 
énekkar, 
biológia, 

sport, 
robotprogra-

mozás, 
kémia, 

matematika, 
ügyes kezek 

angol nyelvvizsga 
előkészítő, 

angol fakultáció 1-2. 
évfolyamon, 

birkózás, 
kosárlabda, 

néptáncoktatás, 
szolfézs, zongora, furulya, 

anyanyelvi és idegen nyelvi nap, 
Halloween Party,  

karácsonyi zsibvásár, 
farsang, 

természettudományi napok, 
tanulmányi kirándulások, 

 erdei iskolák,  
egészségnap, 

népi hagyományok projektnapjai, 
digitális témahét, 

pénzügyi témahét, 
fenntarthatósági témahét, 

pályaorientációs nap, 
évente változó egyéb projektnapok 

és hetek 

www.fotiu.hu 
 
titkarsag.angolny@ebtk.hu 
igazgato.angolny@ebtk.hu 

  
Telefon:+36 1 233-1018 

Mező János 
 
 

 

Újpesti Bajza József 
Általános Iskola 

 
1046 Budapest 

Bajza u. 2. 
 

8 évfolyam 

angol 

énekkar, 
történelem,  
kézműves: 
csoportközi 

foglalkozások 
minden napközis 

csoportban 

kosárlabda, labdarúgás, 
röplabda, jégkorong, 
karate, modern tánc, 

művészeti tánc 

Csodaszarvas nemzetismereti 
projekt, tantárgyi integrációs 
projektek (felső tagozaton), 

ökoprojekt, karácsonyi 
témahét, mese- és 

egészséghét, olvasás hete, 
Tudós Nap, farsang, 

 versíró verseny, Ki Mit Tud?, 
Sulicsalogató, Bajzás 

Találkozó, Bajza-Hajsza,  

 
 

 

https://bajzaj-bp4.edu.hu 
/ 

igazgato.bajzaj@ebtk.hu 
  

titkarsag,bajzaj@ebtk.hu 
 
 

Telefon: +36 1 369-1195 
               +36 1 272-0674 

 
 

 

Kohodné 
Tóth Andrea 

http://www.fotiu.hu/
mailto:titkarsag.angolny@ebtk.hu
mailto:igazgato.angolny@ebtk.hu
https://bajzaj-bp4.edu.hu/
mailto:igazgato.bajzaj@ebtk.hu
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Iskola neve, címe 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskola 

 
 

1043 Budapest 
Munkásotthon u.3. 

 
 

8 évfolyam 

angol nyelv 
 

kínai nyelv 

énekkar 
furulya  
citera  
fejlesztő játékok 
kézműves 
rajz  
informatika-
programozás 
angol 
fogyasztóvédel-
mi 
Maradj talpon! 
ÖKO 
Táblajátékok 
irodalmi 
Zöld őrjárat 
 
 

 
 

labdarúgás 
szivacs-kézilabda 
dzsúdó 
karate 
úszás-vízilabda 
szinkronúszás 
kajak-kenu 

 

Ben(n)e vagyunk! 
Válassz sportágat!-Válts életmódot! 
Erdei iskola 
Határtalanul tábor 
Erzsébet tábor 
Kihívás napja 
Sportparty, 
Futófesztivál 
Budapesti Sportágválasztó 
Iskolai olimpiai projekt 
Művészeti gála 
Projekthetek évente változó témakörben 
Témahetek: fenntarthatósági, 
pénzügyi, digitális 
Kéz- és lábnyomat vétel olimpiai 
bajnokoktól, olimpikonoktól 
ÖKO iskolai programok 
Energiatudatos iskola programjai 
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola programjai 
Pályaorientációs nap 
Nagy Rajzolás 
Mienk a suli! 
Muki avatás 
Szüreti mulatság  
Iskolanyitogató 
Ovi-olimpia 
Európai Diáksport Napja 
Hallowen 
A magyar népmese napja 
A magyar kultúra  napja 
Költészet napja 
Adventi ünnepkör: András, Mikulás, Luca, 
Karácsony 
Fahéj sziget 
Farsang, Valentin nap 
Hangszeres bemutató 
Zenei világnap 
Szent Patrik napja 
Bolond ballagás  
Ballagás-szerenád 
Nemzeti ünnepeink megünneplése, 
Európa Unió napja, 
színházak, múzeumok, 
koncertek, foglalkozások látogatása, 
pályázatokon, versenyeken való 
részvétel  
BeneTa-tanári kórus 

 

www.tesi-suli.hu 
 
titkarsag.benef@ebtk.hu 
 
facebook: Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola 
 
igazgato.benef@ebtk.hu 
 
Telefon: +36-1-36-92729 
 
 

Miskolczi 
Erzsébet 

http://www.tesi-suli.hu/
mailto:titkarsag.benef@ebtk.hu
mailto:igazgato.benef@ebtk.hu
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Iskola neve, címe 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Újpesti  
Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és 
Gimnázium 

 
1048 Budapest 
Bőrfestő u. 5-9. 

 
12 évfolyam 

angol, német, 
francia 

néptánc szakkör, 
bábszakkör,  

angol szakkör, irodalom 
szakkör, matematika 
tehetséggondozás, 
informatika szakkör 

akrobatikus  
rock and roll, 

röplabda,  
jóga,  

karate, szolfézs,  
foci 

Csokonai nap, elsősök, 
kilencedikesek avatása,  

Csokonai Gála,  
Kódold át az éjszakát! 

testvériskola kapcsolatok, 
Karácsonyi koncert, Magyar 

Kultúra Napja,  
Országos témahetek, gólyabuli, 
szalagavató, osztálykarácsony,  

Luca napi vásár,  
papírgyűjtés,  

Határtalanul pályázatok, 
társasjáték nap, 

ökorendezvények, 
osztálykirándulások,  

nyári táborok 
Microsoft Innovatív Iskola 

info@csvmg.hu 
 
csvmgtitkar@gmail.com 
 
titkarsag.csokonaivm@eb
tk.hu 
 

www.csvmg.hu 
 
Telefon:+36-1-380-7170 

Tóthné 
Nyiszteruk 

Hilda 
 
 
 

 
Újpesti Óvoda, 

Általános Iskola, 
Egységes 

Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

 
1041 Budapest 

Venetiáner u.26. 
  

1-8. évfolyam és 
óvodai csoport 

 

angol 

énekkar, 
túrázás, 

könnyűzene, 
sport 

 

állami, családi és egyházi 
ünnepek bensőséges 

megszervezése, sport-, 
ügyességi- és tanulmányi 

versenyek. 

 
www.ujpestiegymi.hu 

 
titkarsag.ujpestiegymi@ebtk.hu 
igazgato.ujpestiegymi@ebtk.hu 

 

Telefon: + 36 1 369 3384 

Selmeci 
László 

mailto:info@csvmg.hu
mailto:csvmgtitkar@gmail.com
mailto:titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu
mailto:titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu
http://www.csvmg.hu/
http://www.ujpestiegymi.hu/
mailto:igazgato.ujpestiegymi@ebtk.hu


 

 

Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

 
Erkel Gyula Újpesti 

Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
1042 Budapest 
István út 17-19. 

 
(2 előképző,6 alapfok, 

4 továbbképző 

évfolyam) 

 

gitárzenekar 
cselló együttes 
fuvolazenekar 
fúvós zenekar 
vonós zenekar 
tücsökzenekar 
jazz-zenekari 

gyakorlat 
népdalkör 

kórus 

 

Zenedenap, 
Mikulás koncert, 

 Kicsinyek hangversenye, 
Opera Stúdió előadásai, 

Orgonás koncert, Adventi hangverseny, 
nyári zenei tábor, 

 tanszaki hangversenyek 

www.ujpestizenede.hu 

titkarsag.erkelgy@ebtk.hu 

 
igazgato.erkelgy@ebtk.hu 

 
Telefon: +36 1 369-4485 

 

Dávidné 

Szabó 

Melinda 

 

Újpesti Halassy Olivér 
Német Nyelvet Emelt 

Szinten Oktató 
Általános Iskola és 

Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola 
(Die Halassy Olivér 

Deutsche 
Nationalitätenschule 

mit erweitertem 
Deutschunterricht) 

 
1043 Budapest 
Pozsonyi u. 3. 

 
8 évfolyam 

emelt szintű 
angol nyelv 

emelt szintű 
német nyelv 

német 
nemzetiségi 

nyelv 

Bozsik-program 
LÜK 

drámajáték 
művészeti rajz 

felkészítés 
nyelvvizsgára 

kompetenciafejlesz-
tés 

 

Logiscool 
UTE-karate 

UTE-foci 
akrobatikus 

tánc 
aikido 

szivacs 
kézilabda 

boldogságórák 
DÖK-rendezvények 

(sportnap, 
farsang, 
Mikulás), 

nyelvi projektek 
(Halloween, Márton-nap, 

Thanksgiving, 
Pancake-day, 
Valentin-nap, 

Szt. Patrik-nap) 
Manósuli – 

óvodai projekt, 
sváb bál, 

iskolai könyvhét, 
versenyek, 

színház-, mozi-, múzeumlátogatások, 
Egy nap az iskoláért – projekt, 

nemzeti ünnepeink 

www.halassyoliver.hu 
 
titkarsag.halassyo@ebtk.hu 

 
igazgato.halassyo@ebtk.hu 

 
 

Telefon: + 36 1 369-2741 
 

Szabó-
Szikszay 
Viktória 

 

http://www.ujpestizenede.hu/
mailto:titkarsag.erkelgy@ebtk.hu
mailto:igazgato.erkelgy@ebtk.hu
http://www.halassyoliver.hu/
mailto:titkarsag.halassyo@ebtk.hu
mailto:igazgato.halassyo@ebtk.hu
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Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Újpesti Homoktövis 
Általános Iskola 

 
1048 Budapest 

Homoktövis u. 100. 
 

8 évfolyam 

angol, 
német 

énekkar, rajz, dráma, 
fotó, német, 

robotika  
(programozás), 
kertészkedők 

 judo, karate, 
modern tánc, 
kosárlabda, 
foci, úszás 

múzeumi nap, Nyitott Iskola, 
Luca-napi vásár,  karácsonyi és 

év végi koncert, rajzkiállítás, 
nyári táborok, év végi 

osztálykirándulás, DÖK-nap, 
anyák napja, nyílt napok, 

iskolanyitogató leendő  
elsősöknek 

www.homoktovis-suli.hu 
 
titkarsag.homoktovis@e

btk.hu 
 

 
Telefon:+36 1 230-9450 

Dr. Földesiné 
Gyöngyösi 

Klára 

Újpesti Karinthy 
Frigyes Magyar- 

Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános 

Iskola 
 

1048 Budapest 
Hajló u. 2-8. 

 
8 évfolyam 

angol 

színjátszás, 
művészeti 

foglalkozások, 
Lego robot, 

programozási, 
média szakkör, 

sportkörök 

nyelvvizsga 
előkészítő  
(B1 és B2 

szint) 
 

halloween,  
karácsony, 

Magyar Kultúra napja, 
farsang, 

Csillag születik tehetségkutató 
verseny, 

projektnapok, 
Karinthy Gála, 

nyelvvizsgák helyszíni 
szervezése, 

szülők klubja, 
sítábor, nyári táborok, 
Jeles napi programok-

Mogyoróhegy, 
Ökoiskola programok 

www.karinthyisk.hu 
 

titkarsag.karinthyf@ebtk.hu 
igazgato.karinthyf@ebtk.hu 

 
Telefon:+ 36 1 230 6391            
            + 36 1 380 6188 

Turnerné 
Gadó Ágnes 

 
 
 
 
 
 

http://www.homoktovis-suli.hu/
mailto:titkarsag.homoktovis@ebtk.hu
mailto:titkarsag.homoktovis@ebtk.hu
http://www.karinthyisk.hu/
mailto:titkarsag.karinthyf@ebtk.hu
mailto:igazgato.karinthyf@ebtk.hu
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Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola  
és Gimnázium 

 
1041 Budapest 
Erzsébet u. 69. 

 
12 évfolyam 

 
 
 
 

angol, 
német 

tehetséggondozó 
önképzőkörök, 

lánykórus, 
fiú énekegyüttes, 

színtársulat, 
sakk-szakkör, 

sport: 
tömegsportok, 

röpisuli, 
karate, 

kosárlabda, 
futball, 

akrobatikus rock and roll 

 
 
 

zeneiskola 
kihelyezett 
tagozata: 
szolfézs, 
zongora, 

trombita, gitár 

 
 

zenei világnap, 
Károlyi-napok, 

Károlyi-fesztivál, 
Károlyi-pályázatok, 
adventi műsorok, 

Filharmónia zenei koncertek, 
Károlyi Galéria kiállításai, 

táborok 
 

 
 

www.kig.hu 
 

titkarsag.karolyii@ebtk.hu 
 

igazgato.karolyii@ebtk.hu 
 

Telefon: +36 1 369 3627 

 
 
 
 
 

Hirmann 
László 

 
 

Lázár Ervin Általános 
Iskola 

 
1041 Budapest 
Erzsébet u.31. 

 
8 évfolyam 

angol; 
német 

foci 
kosárlabda 

face team (akrobatikus 
kosár) 
karate 

művészeti tánc (1. 
osztálytól) 

rajz – vizuális kultúra 
matematika, informatika,  
kézműves foglalkozások 

énekkar, 
drámafoglalkozás 

színjátszás 
német nyelv 
könyvbarát 

meseszakkör 
iskolakert 
táblajáték 

hagyományörző 

néptánc 
akrobatikus rock 

and roll 
karate 

kosárlabda 
foci 

szolfézs és 
hangszeres 
zeneoktatás 
gyermekjóga 

kerámia 

Martins tag 
Halloween 
családi nap 

Lázár napok (iskolai tanulmányi 
versenyek, kerületi versenyek) 

Gála műsor 
farsang 

karácsonyi műsorok 
(testvérosztály, osztály, iskolai) 

Luca napi vásár 
projekt-napok, téma hét 

Ki Mit Tud?  
gyermeknap 
erdei iskola 

Határtalanul táborozás 
MUS-e program 

Symphonia zeneoktatás 

www.lazaraltisk.hu, 
lazaraltisk@gmail.com 
 
Telefon: +36 1-369-3180 
              +36 1-231-0881 
              +36 1-231-0882 
 

Pál 
Lászlóné 
 
 

http://www.kig.hu/
mailto:titkarsag.karolyii@ebtk.hu
mailto:igazgato.karolyii@ebtk.hu
http://www.lazaraltisk.hu/
mailto:lazaraltisk@gmail.com
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Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Megyeri Úti 
Általános Iskola 

 
 

1044 Budapest 
Megyeri út 20. 

 
 

8 évfolyam 

 
 
 
 
 
 

 
angol 

1-8. évf. 
 
 

Bilingual 
Program 
(kétnyelvű 
osztályok 
anyanyelvi 
tanárokkal) 

 

 
 
 
 
 

Színjátszókör 
Lego robot 

Okos játékok 
Öko Szakkör 

 
Tanulóink úszni, 
korcsolyázni és 

síoktatásra járhatnak 
osztálykeretben 

 
 

Zeneiskola 
foglalkozásai 

intézményünk-
ben: 

szolfézs 
zongora 

citera 
fuvola 
furulya 
gitár 

hegedű 
 

fazekas 
foglalkozás 

néptánc 
sakk 

szivacs kézilabda, 
Megyeri Tigrisek 

kosárlabda 
taekwondo 
TSMT torna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tehetséggondozó tanulmányi és 
sportversenyek, diákolimpiák 

Ökoiskola programok 
 

Családi nap 
Márton nap 

Adventi köszöntők 
Nyílt napok 

Luca napi vásár 
Suli-buli felsősöknek 

Télapó 
Karácsonyi csillagok 

Farsangi bál (keringő) 
Megyeri Gála 
Anyák napja 

Májusi Móka Megyeren 

 
 
 
 
  
 

www.megyerisuli.hu 
 
 
megyeri.alt.isk@gmail.com 
 

igazgato@megyeri-
bp4.sulinet.hu 

 

igazgato.megyeri@ebtk.hu 
 
Telefon:+36 1 230-3071 
             +36 1 233-23-70  
 

 
Hamzáné 
Szita Ilona 

http://www.megyerisuli.hu/
mailto:megyeri.alt.isk@gmail.com
mailto:igazgato@megyeri-bp4.sulinet.hu
mailto:igazgato@megyeri-bp4.sulinet.hu
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Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Pécsi Sebestyén 
Ének-zenei Általános 

Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

 
1041 Budapest 
Lőrincz u.35-37. 

 
8 évfolyam 

angol 
német 

idegen nyelvek, 
kórus, kamarakórus, 

rajz, 
néptánc, 

sport, 
gitár, 

vonós zenekar, 

sakk 
 

Hangversenyek: karácsonyi,  
Régi Zeneakadémia, évzáró, 

zeneiskolai. 
ÖKOISKOLA, projektnapok 

Táncgála, Pécsi gála,  
Határtalanul program 

Nyári táborok. 
 

http://www.pecsisebestyen.
hu 

suli@pecsisebestyen.hu 

igazgato.pecsis@ebtk.hu 

Telefon: +36 1 369 18 26 

 

 

Horváth 
Erika 

http://www.pecsisebestyen.hu/
http://www.pecsisebestyen.hu/
mailto:suli@pecsisebestyen.hu
mailto:igazgato.pecsis@ebtk.hu
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Iskola neve, címe, 
évfolyam 

Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap e-mail Igazgató 

Újpesti Szigeti 
József Utcai 

Általános Iskola 
 
 
 
 

1041 Budapest 
Szigeti József u. 

1-3. 
 

8 évfolyam 

angol nyelv 3. 
évfolyamtól, 

csoportbontás
-sal, felsőben 
emelt szinten 

is  

angol, informatika, 
kézműves, rajz, 

technika, furulya, 
énekkar, labdarúgás, 
kosárlabda, röplabda, 
néptánc, táblajátékok, 

könyvmolyok klub, 

rocky, hipp-hopp, 
karate, 

hangszeroktatás 
(Erkel Gyula Újpesti 

Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola) 

elsősök avató ünnepsége; 
néphagyományok: Szigeti szüret,  
Mihály - nap; Márton - nap, FARE - nap; 
Halloween; 
karácsonyi kézműves családi program; 
Iskolai karácsony; 
Mikulás csokikereső: tájékozódási 
verseny; 
farsang; diák disco; együtt szaval a 
nemzet; 
hetente tanár-diák foci; családi nap; 
Ki mit tud? sportnap; napközis olimpia; 
Happy Hét; iskolai házi versenyek; 
anyák napja; projekt hetek; sulirádió; 
úszásoktatás (BVSC), 
és kajak-kenu, korcsolya oktatás 
órarendi keretben biztosítva; bankett; 
ballagás, táborok; 

www. szigeti84.hu 
 

titkarsag.szigetij@ebtk.hu 
 

igazgato.szigetij@ebtk.hu 
 
 
 

Telefon: +36 1 369-6706 

Török Ibolya 
 

Újpesti Szűcs 
Sándor Általános 

Iskola 
 

1044 Budapest 
Ugro Gyula sor 1-3. 

 
8. évfolyam 

angol 

- rajzszakkör 
- képzőművészeti 

alkotó szakkör 
- sakk-szakkör 
- Sulibank szakkör 
- Pénzügyi és 

gazdálkodási ism. 
szakkör 

- énekkar (alsós, 
felsős) 

Boomwhackers-
ütőshangszer csoport 

 

őszi múzeumi nap, 
Halloween parti, 

Mikulás-nap 
karácsonyi hangverseny, 

ki mit tud, 
Bokréta (tanév végi kulturális műsor), 

háromnapos témahét, 
erdei iskola 
családi nap 
Szűcs-nap 

www.szucsiskola.hu 
 
igazgato@szucsiskola.hu 
 
igazgato.szucss@ebtk.hu 
 
iskolatitkar@szucsiskola.hu 

 
titkarsag.szucss@ebtk.hu  
 
Telefon: + 36 1 233 2978 
 

Lévai András 

mailto:titkarsag.szigetij@ebtk.hu
mailto:igazgato.szigetij@ebtk.hu
http://www.szucsiskola.hu/
mailto:igazgato@szucsiskola.hu
mailto:igazgato.szucss@ebtk.hu
mailto:iskolatitkar@szucsiskola.hu
mailto:titkarsag.szucss@ebtk.hu
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           1046 Budapest, Fóti út 66. 
    Tel.: 233-1018, 232-1228 Fax: 233-1018 
         igazgato.angolny@ebtk.hu 

                       www.fotiu.hu 
 

 
 
 

Csak annyit ígérünk, amennyit teljesíteni tudunk! 
 

Iskolánk 1961-ben épült, az eredetileg 16 tantermesnek szánt téglaépületet nemrég újították fel. Tágas 
udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek. 2021 
szeptemberében a 61. tanévet kezdjük el. A több mint 45 fős tantestület tagjai közül többen 
szakvizsgával, több diplomával rendelkeznek. 
Iskolánkban jelenleg 12 alsós, 10 felső tagozatos osztály és 12 napközis csoport működik. Az osztályok 
átlaglétszáma 24 fő körül van. Hatodik évfolyamig minden jelentkezőnek biztosítunk napközit, 
hetedikben, nyolcadikban délután tanulószobát szervezünk. Reggel 7 órától kínálunk 
pedagógusfelügyeletet, a délutáni ügyelet 17 óráig tart. 
 
Fontos a nevelés... 
 
Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet 
tervszerűen végezni, ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait.  
Ezek: 

  az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a 
matematikai és természettudományos gondolkodás, a digitális kompetenciák, az 
idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése; 

  a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása; 

  a tanulók önismeretének, jellemének formálása; 

  az egészséges életmód tartalmának megismertetése; 

  a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása; 

  az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és 
eltérő képességek figyelembevételével. 

...az alapozás... 
 
Alsó tagozaton az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és 
fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel, a matematikai 
gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre 
neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá 
teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban 
használható ismereteket, alapokat adnak. Elsőseink az ún. Meixner-módszerrel sajátítják el az olvasást. 
Az alsóbb évfolyamokon igyekszünk úgy alapozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a 
gyerekek a felsőbb osztályba. 
 
...az idegennyelv-ismeret... 
 
Az iskola elnevezésében is megjelenik specialitásunk, mely szerint harmadik osztálytól kezdve emelt 
szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen 
iskolánkban már 1971-ben elkezdtük tanítani az angolt. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy a 
gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás 
személyi feltételei is évek óta adottak. Első és második osztályban – a kötelező órákon túl – angol 

mailto:igazgato.angolny@ebtk.hu
http://www.fotiu.hu/
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nyelvi fakultációs foglalkozást kínálunk a gyerekeknek. 7-8. osztályban második idegen nyelv tanulására 
nyújtunk lehetőséget, valamint angolból nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokat szervezünk. 
 
...az informatika oktatása... 
 
Fontos feladatunk a digitalizáció által kínált lehetőségek bemutatása, gyakoroltatása. Iskolánkban 
hangsúlyt helyezünk a digitális eszközök használatára, az információszerzés új formáinak 
gyakoroltatására, amihez jó feltételeket teremt a nemrég kialakított okostantermünk is.  
Tanítványaink bontott csoportban tanulják az informatika, a számítástechnika alapjait. Felső tagozaton 
robotprogramozás szakkört indítunk. 
 
...a szabadidő tartalmas eltöltése... 
 
Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente – ha a szülők 
vállalják a költségeket – felső tagozaton egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet 
alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony 
mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, 
melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a 
gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a szülőknek előadott 
tanévbúcsúztató műsorra. 
Iskolánk tornatermében, valamint az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk lehetőséget 
minél több gyereknek a mozgásra. Az alagsorban kialakított tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére 
áll. Tanítványaink hamarosan birtokba vehetik az iskola új, 1100 négyzetméteres, modern, ideális 
feltételeket biztosító tornacsarnokát. Az iskolánkban működő kosárlabda-, röplabda-foglalkozások is 
lehetőséget adnak a testedzésre. Délutánonként az alsósok birkózóedzésre járhatnak. Rendszeresen 
visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre. 
 
...a differenciált fejlesztés. 
 

Célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és versenyképessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt 
szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fejeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek 
érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére. Többféle lehetőséget 
kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál 
jobban elmélyülni (szakkörök, versenyre történő felkészítések, differenciált foglalkozások stb.). 
 

Eredmények 
 

Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a neves gimnáziumokba, a jó hírű szakgimnáziumokba. A 
visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt a gyerekek jórészt megtartják az új 
iskolában is. A 2019/2020-as tanévben nyolcadikos tanulóink közül 34-en gimnáziumba, 15-en 
technikumba, 9-en szakgimnáziumba nyertek felvételt, egy tanítványunk szakközépiskolában tanult 
tovább. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jutott be. A 2001 óta 
folyamatosan monitorozó országos kompetenciamérések eredményei nem egyszeri kiugró 
teljesítményt, hanem folyamatos, egyenletes jó eredményt jeleznek. Gyermekeink valamennyi országos 
mérés esetében, valamennyi évfolyamon, valamennyi területen, magasan az országos átlag és a 
budapesti átlag felett teljesítettek. 
 

Programok a leendő elsősöknek és szüleiknek 
Programjainkat az aktuális járványhelyzet figyelembevételével tavasszal hirdetjük meg az iskola 
honlapján. 
 
 Mező János 
 intézményvezető 



15 
 

 
 
 Újpesti Bajza József Általános Iskola 

1046 Budapest, Bajza u. 2.   
Tel., fax: 369-11-95, 

ig..: 272-06-74 
www.bajza-ujpest.hu 

e-mail: titkarsag.bajzaj@ebtk.hu 

  
Iskolánk Újpest kertvárosában található, 1953 óta működik. 2015 nyarán energetikai korszerűsítés 
nyomán megújult a homlokzat, a nyílászárók és a fűtési rendszer. Az épület külső megjelenését 
iskolaudvar, a 2018. december 6-án átadott új tornacsarnok, fűszer- és cserjekert, kültéri mászókák, 
óriás sakk- és malomtábla teszik teljessé.  
 
Követelményeket támasztó, jó erkölcsre nevelő iskolát szeretnénk megvalósítani, olyat, ahova felnőttek 
és gyerekek is szeretnek járni. 
Jó iskolát a jó szülők, jó gyermekek és jó pedagógusok együtt tudnak megteremteni, ezért nagyon 
fontosnak tartjuk a jó kapcsolatot a szülőkkel, gyerekekkel, tantestületen belül, az iskola valamennyi 
dolgozójával, külső partnerekkel. 
Pedagógiai programunk, minden rendezvényünk, tevékenységünk, kapcsolataink alapja az alábbi 
gondolat: felnőtt létünk legfontosabb értéke a gyermek. 
 
Pedagógiai alapelveink: legfontosabb feladat az emberségre nevelés: 
- mindenkiben meg kell keresni a jót, ez fontos a közösségépítésben is, 
- mindenki fontos, érdekes, értékes és hasznos a közösség szempontjából, 
- szeretettel kell tenni a dolgunkat: szeretettel szólni és szeretve dorgálni, 
- a nehézségeket feladatként, megoldandó helyzetként kezeljük,  
- minden felnőtt minta a gyermekek számára. 
 
Az értékőrzés, értékátadás és értékteremtés – kiemelt feladataink. Értékeink: az értelem és 
gondolkodás tisztelete, becsületesség és bizalom, figyelem és türelem, tisztelet minden élet iránt, 
törekvés, de nem a törtetés, önbizalom, de nem az önhittség, a siker és a kudarc elviselése, öröm 
mások sikere fölött, az emberi tartás és a szeretet, a család biztonsága, a hazaszeretet és nemzettudat, 
az összetartozás érzése. 
Tudás, erkölcs, jóság, tenni akarás motiválja munkánkat. Ugyanezen értékek tiszteletét elvárjuk 
minden felnőttől, aki iskolánkkal kapcsolatba kerül. 
 
A tanításban a gondolkodás és a képességek fejlesztése, az alapműveltség megteremtése, a 
személyiségfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés a legfőbb cél. 
Hagyományos módszerek mellet alkalmazzuk az új oktatásszervezési eljárásokat, módszereket, hiszen 
szakmailag jól felkészült tantestületünk kész a szakmai innovációk befogadására, önmaguk is alkotó 
módon végzik munkájukat, szívesen alkalmazzák a kooperatív módszereket és az IKT eszközöket. 
Minden tantermünkben számítógép és projektor segíti a tanórai munkát, van okostermünk. Könyvtárunk 
közel 20 ezer kötettel, 650 elektronikus dokumentummal áll a gyerekek és a pedagógusok 
rendelkezésére. 
 
Az írás-olvasás tanításában a szintetikus (építkező) módszert alkalmazzuk, az Apáczai Kiadó könyveit 
használjuk. 
 
A hangsúlyt a matematika és az anyanyelv és irodalom oktatására helyeztük, ezért a szabadon 
tervezhető órák keretében a matematika és anyanyelvi órák számát növeltük. 
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 Felsőben emelt óraszámban tanítjuk a matematikát, vállalkozói kompetenciákat és pénzügyi 
ismereteket is fejlesztünk a tananyagon belül. Fontosnak tarjuk az idegennyelv-tanítást és az 
informatikát, mint eszközt a további ismeretek szerzésére. Az angol nyelvet kötelezően 4. osztálytól 
tanítjuk, de választható tárgyként már 3. osztályban felajánljuk. Az informatikát 5. osztálytól tanulják a 
gyerekek, a tananyag feldolgozásán belül tanulás-módszertani órákat is tartunk.  
  
A mindennapi testnevelés keretében úszni, síelni, korcsolyázni járunk, de az egyesületi sportokban is 
részt tudnak venni a gyerekek: röp- és kosárlabda, labdarúgás, karate, tánc. 
 
Fejlesztőpedagógusok segítik a tanulási problémákkal küzdő tanulóinkat, korrepetálásokat is tartunk 
nekik és a tanulásban lemaradt tanulóinknak. 
 

A tehetséggondozás érdekében versenyfelkészítést tartunk, versenyeket szervezünk. 
 

Alsó tagozaton minden osztályban van napközis csoportunk, felsőben 2 tanulószobás csoportunk 
működik. 
 

Reggeli ügyelet 7-től, délutáni ügyelet 17 óráig. 
 

Programjaink célja a közösségteremtés. 
 

Szülői programok: szülői értekezletek és fogadóórák, véradás, kertészkedés, családi vetélkedők és 
sportnap, nyílt napok, szülői fórum. 
 

Gyerekprogramok: nemzeti ünnepeink alkalmával ünnepélyek, megemlékezések és akadályversenyek, 
hagyományápoló programjaink, a 7 éven át tartó, több fordulós „Csodaszarvas” elnevezésű 
nemzetismereti projekt (témái: névadónk élete és iskolánk története, Újpest, Budapest, Magyarország 
tájai és hagyományai, Ötágú síp- határainkon túl élő magyarság kultúrája, Európa), Ökoprojekt, 
papírgyűjtés, Mikulás a testvérosztályokkal, témahetek: „karácsonyi csillagok” , egészség-, mesehét és 
olvasás hete, csatlakoztunk a digitális, a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás valamint a 
fenntarthatóság-környezettudatosság témahetek programjaihoz. Felső tagozaton minden évfolyamon 
tantárgyi koncentrációs projekteket szervezünk: 5.-ben Mesék-mondák-mítoszok – görög projekt, 6.-ban 
Lovagkor, 7.-ben Reformkor, 8.-ban Avantgarde projekt. Szervezünk még: lucázást, húsvéti kézműves 
foglalkozást és vásárt, ki mit tudot, farsangot, fordított napot, tudós napot, versíró versenyt, 
sulicsalogatót a leendő elsősöknek, Bajza-Hajszát, évnyitó/évzárót és ballagást, tábort. 
Első alkalommal 2016-ban, második alkalommal 2019-ben elnyertük az ökoiskola címet. 
 
A leendő elsősök szüleinek 2021. március 17-én tartunk nyílt napot, melyre szeretettel várjuk az 
érdeklődőket. A nyílt napról további információt iskolánk honlapján találnak (februártól):  
https://bajzaj-bp4.edu.hu/ 
 
Kohodné Tóth Andrea intézményvezető fogadó órája: október, november, december, március, április, 
május 17-18 óráig. Elérhetősége: igazgato.bajzaj@ebtk.hu 
 
Bejelentkezés: Pintérné Bilki Gyöngyi iskolatitkárnál a 369-1195-ös telefonon vagy a 
titkarsag.bajzaj@ebtk.hu e-mail címen. 
 
 
 Kohodné Tóth Andrea 
 intézményvezető 

mailto:igazgato.bajzaj@ebtk.hu
mailto:titkarsag.bajzaj@ebtk.hu
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___________________________________________________________________________ 

 
Tisztelt Szülők! 
 
Az iskolaválasztáshoz szeretnék segítséget nyújtani intézményünk rövid bemutatásával. 
Intézményünk Újpest központjában található, közlekedés szempontjából jól megközelíthető. A 
gyerekeket családias környezet, szépen berendezett, kellemes tantermek, tornaterem, aula, dzsúdó 
terem, nyelvi labor, informatikaterem, okos tanterem, könyvtár, technika terem, gumiborítású sportpálya, 
futópálya és játszóudvar várja. 
 
Iskolánk köznevelés típusú sportiskola, vállaljuk az ezzel járó feladatokat: az utánpótlás nevelést, 
versenyeztetést, sport-specifikus tantárgyak oktatását. Elismerjük a sport kiemelkedő szerepét a 
személyiségfejlesztés, a közösségnevelés, az egészséges életmód formálásában. 
A sport és a tanulás megvalósítása egyaránt fontos célként fogalmazódik meg iskolánkban.  A 
kezdetektől jutalmazzuk a jól tanuló - jól sportoló tanulóinkat. Arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy 
belássák, a sport és a tanulás jól megfér egymással, mind a kettő érték. 
 
Az elmúlt években több szakmai elismerésben volt részünk kiemelkedő pedagógiai munkánk 
eredményeként: a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola, ÖKO Iskola, Energiatudatos Iskola címet is 
elnyertük. 
Már negyedik éve vagyunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, melynek keretében bemutató 
órákat, előadásokat, workshopokat, továbbképzéseket tartunk jó gyakorlatainkból Pest megye és 
Budapest pedagógusai számára kiváló elégedettség-mérési visszajelzésekkel. 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával részt veszünk „A kézilabda az iskolában” programban, 
az ELTE leendő testnevelőinek és a Károly Gáspár Egyetem leendő tanítóinak vagyunk a gyakorlati 
szakmai intézménye. 
 
Pedagógiai munkánkban a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. Törekszünk 
arra, hogy a gyerekeket korszerű tudáshoz juttassuk, melyhez biztosítjuk a nyugodt, biztonságos, 
motivált tanulási környezetet. Célunk tisztességes, alkotó, gondolkodó embereket nevelni, Az 
országos kompetenciamérés eredményeink alapján évek óta a kiemelkedő iskolák között 
szerepelünk hátránykompenzáló munkákat illetően, a továbbtanulási mutatóink jók. 
Nevelőtestületünk magas szintű pedagógiai munkáját miniszteri dicsérettel is elismerték. 
Pedagógiai munkánkban prioritást élvez a kreativitás, a humánum. E két érték és képesség 
kialakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes 
emberré váljanak. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás nevelőmunkánk 
sikerének záloga. Ezért a rendszeres együttműködésre, együtt-munkálkodásra törekszünk, olyan iskolai 
légkör kialakítására, ahol a gyermek érdekében a szülők a pedagógusokkal összefognak és 
együttműködnek. 
Fő feladatként jelöltük meg: az alapkészségek fejlesztését, az idegen nyelv oktatását, a 
környezettudatos magatartás kialakítását, a sport, a mozgás fontosságát, az egészséges életmód 
preventív szemléletének elfogadtatását, a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek megismerését, tudatos 
fogyasztóvá nevelést, a művészeti nevelést, érzelmi intelligencia fejlesztését, a tanulás tanítását, 
tehetséggondozást, felzárkóztatást, digitális kompetencia fejlesztését, a gyerekek motiválását, 
sikerélményhez juttatását. 

 

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 

1043 Budapest, Munkásotthon u. 3. 

Tel.: + 36 1 369 2729 

e-mail: titkarsag.benef@ebtk.hu 

honlap: www.tesi-suli.hu 

facebook: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 

 

http://www.tesi-suli.hu/
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A gyerekek között egész évben nemes versengés folyik az év végén megszerezhető „Kiváló tanuló és 
kiváló sportoló”, „Az év labdarúgója”, valamint az „Aranykoszorús diák” cím elnyeréséért. 
Intézményünk kapcsolatrendszere sokrétű. A sport területén együttműködünk a MOA-val, SIOSZ-szal, 
különböző sportágak szövetségével, szakosztályokkal, Kiss Gergely, Nagy Viktor olimpiai bajnok 
vízilabdázók nevével fémjelzett Modern Sport Akadémiával.  Az iskolában  futball-, szivacskézilabda-, 
atlétika-, cselgáncs-, lövészet foglalkozások adnak lehetőséget a mindennapos edzésre. 
A tehetséges tanulókkal való foglalkozást különböző szakkörök, a felzárkóztatást egyéni fejlesztő 
foglalkozások biztosítják. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését az EGYMI gyógypedagógusai 
végzik. Ezen kívül logopédus és iskolánk fejlesztő pedagógusa és iskolapszichológusa segíti 
nevelő-oktató munkánkat. 
A mi iskolánk egy szerető, stabil közösség, ahová a gyerekek szeretnek járni, ahol sok a közös akció, 
a közös rítus. Évtizedes hagyománya van az intézményi projektheteknek, témaheteknek, 
témanapoknak, erdei iskolának, táboroztatásnak (Erzsébet tábor, Határtalanul kirándulás), művészeti 
gálának, sportnapoknak, egészségnapoknak, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségeknek, jeles 
napoknak, egyedülálló tevékenységünknek: az olimpiai bajnokok, neves sportolók kéz-és 
lábnyomat vételének. 
 
Nyitott iskolaként fontosnak tartjuk, hogy alkalmazkodjunk a 21. század kihívásaihoz.  
A 2021/2022-es tanévtől nem látunk el kötelező beiskolázási és felvételi feladatokat, osztályaink 
országos beiskolázású osztályok. 
 Két osztály indítását tervezzük: 
                         a) köznevelés típusú sportosztály- angol nyelv 
                         b) normál kerettantervű osztály- kínai nyelv 
A sportosztályban már első osztálytól biztosítjuk az angol nyelv tanulását, a normál kerettantervű 
osztályban második évfolyamtól lehetőségük lesz a gyerekeknek a kínai nyelv elsajátítására, melynek 
ismerete hatalmas lehetőségeket jelenthet a fiatal, feltörekvő nemzedék számára.  
A tanítás mindkét osztályban azonos módon történik, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi és 
matematikai alapozó tevékenységre. A köznevelési típusú sportosztályban elvárt a sport 
alkalmasság megléte, a szakosztályban való sportolás. 
Mindkét osztályban az első osztály második félévétől furulyaoktatásban részesülnek diákjaink, délután 
művészeti fakultáción vehetnek részt. 
Jelenleg  az állam által támogatott tankönyveket és taneszközöket használjuk. 

 A sport osztályba jelentkezőknek az alkalmassági vizsga időpontja: 
2021.03.08.  és 03.22. 16.00 óra 

 Nyílt napokon várjuk Önöket, hogy személyesen ismerjék meg iskolánkat. 
2021.03.03. és 03.04. 

 A leendő elsős szülőknek 2021.02.24-én 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk. 
 
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 
 

                   Miskolczi Erzsébet 
                      intézményvezető 
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Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium 

1044 Budapest Bőrfestő u-. 5-9. 
Tel:+36 1 380-7170 

e-mail: titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu 
                                           www.csvgm.hu 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Köszöntjük Önöket az iskolaválasztás alkalmából. Ehhez a nehéz, felelősségteljes döntéshez 

szeretnénk segítséget nyújtani tájékoztatónkkal. 

Iskolánk Újpest északi határához közel, Káposztásmegyeren, a Farkaserdő szomszédságában 

helyezkedik el. 

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium komplex személyiség-, készség- és 

képességfejlesztő, tevékenységközpontú intézmény. Nevelőmunkáját az adaptivitás szellemében a 

tanulói különbségek figyelembevételével az emberek legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire építve 

végzi. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: 

A személyesség elve: törekszünk arra, hogy minden tanulónak a neki szükséges biológiai, fiziológiai, 

pszichikai törődést, nevelést, oktatást, fejlesztést nyújtsuk. Méltányosság elve: számunkra ez az elv a 

nem kirekesztő, hanem az elfogadó és befogadó iskolatípust jelenti, amelyben a tanulók a saját 

fejlődési lehetőségeiket optimálisan használják ki. Az értékteremtés és értékközvetítés elve 

szellemiségében az egyén és közösség értéktudatosságát formáljuk, törekedve a „saját” értékrendszer 

kialakítására, a „mi” és az „én” összehangolására. Az esélyegyenlőség elve: biztosítjuk, hogy a 

személyes és társadalmi körülmények (pl. nem, társadalmi-gazdasági helyzet, vallási hovatartozás, 

etnikai származás) iskolánkban ne jelentsenek akadályt a nevelési- oktatási lehetőségek 

kihasználásában. Teret biztosítunk a tanulók öntevékenységének, önkormányzó képességének 

kibontakozásához. A tehetséggondozás elve: Biztosítjuk a tantárgyi tehetséggondozás lehetőségét, 

valamint iskolai, kerületi, fővárosi, országos és nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét. 

Nagy figyelmet fordítunk a környezet-és egészségtudatos magatartás fejlesztésére, iskolánk 

ÖKOISKOLA. Mindezek mellett intézményünk fontosnak tartja a 21. századi készségek, képességek 

fejlesztését, azért, hogy gyermekeik a jövő munkaerőpiacán is érvényesülni tudjanak. Az UTE röplabda 

szakosztálya iskolánkban tartja utánpótlás edzéseit a kora délutáni órákban. 

Ha iskolánkba íratják be gyermeküket, akkor a 8. évfolyam elvégzése után a gimnáziumi tovább 

haladást iskolánk Pedagógiai programjában rögzített feltételek mellett biztosítjuk egészen az érettségiig.  

mailto:titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu
http://www.csvgm.hu/
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A 12 éven átívelő nevelési-képzési ciklusban egységes pedagógiai elveket vallunk és érvényesítünk. 

Iskolánkba azokat a jelentkezőket várjuk, akiknek a szülei azonosulni tudnak pedagógiai elveinkkel, 

céljainkkal; elfogadják Pedagógiai programunkat, Házirendünket. 

A 2021/2022-es tanévben 3 első osztályt indítunk. 

Az első évfolyamra a körzetes tanulók felvétele után, a szabad helyekre az alábbiakat figyelembe véve 

kerülhetnek be a tanulók:  

- testvére az adott intézmény tanulója, 

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 

A nem körzetes tanulók felvételéről a fenntartó mindenkori rendelkezését figyelembe vesszük. 

Az 1.a osztályban heti 1 órában informatikát tanulnak a gyerekek a Digitális kultúra tantárgy keretében.  

Az 1.b osztály tantervének középpontjában a művészetek oktatása áll. A gyerekek heti 1 magyar óráján 

a zenei nevelés mellett kiemelt szerepet kap a mozgás, a dráma. Ezen kívül nagy figyelmet fordítunk a 

rajz-és vizuális kultúra tanítására. 

Az 1.c osztályban heti 1 óra keretében kerül bevezetésre az angol nyelv. 

Mindhárom osztályban nagy figyelmet fordítunk a kompetencia alapú képesség-és készségfejlesztésre. 

Egyéb szolgáltatásaink:  

Biztosítjuk a napközis ellátást, a reggeli (700-730) és a délutáni (1630-1700) ügyeletet, a szükséges 

korrepetálásokat, fejlesztő foglalkozásokat, az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola tanárai által a hangszer- 

és zeneoktatást /furulya, zongora, hegedű, citera, szolfézs/.  

Az idegen nyelvek oktatása a 4. osztálytól heti 3 órában, csoportbontásban történik.  

Nyelvi kínálat: angol, francia, német. 

A választható nyelvekről, és a nyelvi csoportok összetételéről minden tanévben az iskola igazgatója 

dönt.  

Hívogató programsorozat:  
2021. március 4. csütörtök 17.00 Szülői értekezlet a leendő első osztályos tanulók szüleinek  
Igazgatói bemutató 
2021. március 11. csütörtök 17.00 Szülői értekezlet a leendő első évfolyamos tanulók szüleinek és 
kézműves foglalkozás az óvodásoknak 
Az iskolaérettségről röviden  
2021. március 18. csütörtök Szülői értekezlet a leendő első évfolyamos tanulók szüleinek és kézműves 
foglalkozás az óvodásoknak  
Nyílt órák 

 
 Tóthné Nyiszteruk Hilda  

 intézményvezető 
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Intézményünk egy olyan gyógypedagógiai módszertani intézmény, amely felvállalja beszédfogyatékkal 
élő, pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve ép értelmű autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint enyhén értelmi fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
általános iskolai oktatását és nevelését. Olyan légkört igyekszünk teremteni, amelyben a felnőtt és 
gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, 
ahol minden tanuló teljes értékű emberként fejlesztheti önmagát képességei maximumára, elfogadva a 
különösséget és a másságot. Gyermekeink mind sajátos nevelési igényű tanköteles és óvoda köteles 
gyermekek, akik nappali rendszerű nevelésben, oktatásban részesülnek. 
 
Iskolánkba felvételre azok a gyermekek kerülhetnek, akik a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
szakvéleményével rendelkeznek és az Észak- Budapesti Tankerület illetékességi köréhez tartozó 
lakosok. 
 
Intézményünk feladata, hogy ellássa a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai foglalkoztatását és a 
tanköteles korú tanulók iskolai nevelését, oktatását speciális gyógypedagógiai módszerekkel a sérülés 
specifikus ellátásának  biztosítása céljából. Utazó gyógypedagógusi hálózatunk az integráltan nevelt és 
oktatott gyerekek, tanulók megsegítését biztosítja a befogadó óvodákban, általános iskolákban. 
Az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító 
érzelmi, erkölcsi-etikai nevelésre. 
 
Pedagógiai programunk nevelési-oktatási céljainak rövid megfogalmazása: 
 
Óvodai nevelésünk célja a gyermekek testi, erkölcsi, közösségi, anyanyelvi, értelmi fejlődésének 
elősegítése. Fontos az egészséges életmód kialakulásához szükséges szokások megalapozása, 
személyes képességek fejlesztése. Óvodai nevelésünkben megjelenik a gyermekek erkölcsi 
tulajdonságainak erősítése, valamint az alapvető illemszabályok megismerése is. 
Iskolai nevelőmunkánk legfőbb célja, hogy a pedagógus- gyerek-szülő együttes munkájaként 
gyermekeink a munkaerőpiacon mind nagyobb számban és eredményesen jelenhessenek meg 
munkavállalóként, társadalmi beilleszkedésük jobb eséllyel valósuljon meg. Célunk még olyan 
állampolgárokat nevelni, akik reális önértékeléssel, megfelelő önbizalommal és felelősségvállalással 
alkalmassá válnak az önálló és harmonikus családi életre. Tanulóink tartsák tiszteletben az emberi és 
környezeti értékeket, vigyázzanak testi és lelki egészségük megőrzésére, valamint törekedjenek a 
kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására. 
Oktatási céljaink között nagy hangsúlyt fektetünk a szegregáltan intézményünkben és integráltan a 
többségi intézményekben nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek teljeskörű ellátásának 
megszervezésére, valamint a szakmai szolgáltatások biztosítására.  
Gyermekeink komplex személyiségfejlesztése, műveltségük megalapozása, kulcskompetenciák 
kialakítása is kiemelt oktatási cél. Módszertani kultúránkat folyamatosan bővítjük, innovatív szakmai 
eljárásokat adaptálunk. Végzős diákjaink sorsának nyomon követése is fontos információval szolgál a 
fejlesztés korrekcióihoz. 

 

Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 
1041 Budapest, Venetiáner u. 26. 

Tel./fax: +36 1 369-3384 
E-mail: titkarsag.ujpestiegymi@ebtk.hu 
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Intézményünk, mint ÖKO-iskola célkitűzésként elősegíti a tanulók környezettudatos magatartását, 
kialakítja a fenntartható fogyasztás elvét, elfogadtatja a fogyasztás és környezeti erőforrások 
kapcsolatát, kialakítja a felelősséget a környezeti károk megelőzésére, elősegíti a környezettudatos 
gondolkodást. ÖKO-iskolai munkacsoport is alakult, amelybe a tantestület minden munkaközössége 
delegált tagot. Diákönkormányzatunk aktívan bekapcsolódik az ÖKO-iskolai munkaterv 
megvalósításába. Intézményünk valamennyi pedagógusa nyitott a fenntarthatóságra való nevelésre. 
  
Az alkalmazott írás-olvasástanítási módszerek: 
 
Az általunk használt Meixner-módszer diszlexia prevenciós, gyógypedagógiai terápiás indíttatású 
olvasás és írástanítási módszer. Ennek a fejlesztési módszernek a lényege, hogy az olvasási készség 
hiányainak pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, ezáltal segíti a gyermeket 
a betűk és a hangok összekapcsolásában. 
 
Speciális fejlesztő osztály, fejlesztő tevékenységek: 
 
Intézményünk speciális fejlesztő tagozatának osztályaiban, kis csoportokban, legfeljebb 7-10 fő 
részvételével, illetve egyéni fejlesztések keretében történik a fejlesztő munka, melynek során kiemelt 
figyelmet fordítunk az autizmus által érintett területek, így a társas viselkedés, a szociális készségek, a 
kognitív készségek, az önellátás, az önállóság fejlesztésére, a későbbi felnőttkori munkára 
felkészítésre, a szabadidős tevékenységek kialakítására, valamint az esetlegesen megjelenő 
viselkedésproblémák kezelésére. Távlati célunk az egyéni képességek és fejlettség mellett elérhető 
legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Munkánk része a 
protetikus környezet kialakítása: a napirend, folyamatábrák, kommunikációs kártyák, szempont kártyák 
és egyéb vizuális eszközök, amelyek segítik az autizmussal élő személyeket, hogy könnyebben 
tudjanak tájékozódni térben és időben. Minden nem beszélő gyermek esetében az első tanítási 
feladatok közé tartozik az alternatív kommunikáció tanítása (AAK). 
 
Külön hangsúlyt fektetünk a beszédértés- és észlelés, beszédhang hallás és differenciálás, a fogalom 
és szókincs fejlesztésére. Így hangsúlyos szerepet kapnak intézményünkben a terápiás foglalkozások: 
logopédia, dyscalculia terápia, habilitációs foglalkozások és a különböző mozgásfejlesztések. 
Az egészséges személyiségfejlődés fontos részének tekintjük az egészséges életre nevelést, amelyet a 
sport, önfegyelemre nevelés és zenei fejlesztés valamint a szabadidős programok szervezésével 
egészítünk ki. 
 
A 2020-2021. tanévben induló óvodai kiscsoportunkba és az első évfolyamunkba is várjuk leendő 
tanulóink előzetes jelentkezését. Az érdeklődő szülők számára egyeztetett időpontban a nyílt napokon 
kívül is szívesen adunk információt  és nyújtunk  betekintést óvodánk és  iskolánk életébe. 
 
Elérhetőségek: www.ujpestiegymi.hu E-mail: titkarsag.ujpestiegymi@ebtk.hu T.: 369-3384  

 

 Selmeci László  
 intézményvezető 
  

http://www.ujpestiegymi.hu/
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Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

1042 Budapest, István út 17-19. 

Tel: 369-44-85, Fax: 369-35-91 
e-mail: info@ujpestizenede.hu, titkarsag.erkelgy@ebtk.hu 

web: www.ujpestizenede.hu 

 

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola legfontosabb küldetésének a kultúra és a 

művészet ápolását, a zeneszerető és zeneértő közönség felnevelését és a kiemelkedő tehetségek 

pályára irányítását tartja.  

Zeneiskolánk elsősorban a Főváros IV. kerületében, Újpesten lakó szülők gyermekei számára biztosítja 

a kultúra elválaszthatatlan részét képező alapvető zenei ismeretek és a hangszertanulás 

elsajátításának lehetőségét. A kiemelkedően tehetséges növendékeket emelt óraszámban tanítjuk és 

támogatjuk őket a zenei pályán való elindulásukban. 

Zeneiskolánk jogelődje az 1891-ben alapított "Újpesti Zeneművelő Egyesület (Conservatorium)" volt. Az 

iskola 1922-ben költözött a mai Szent István tér 21. szám alatti épületbe, amely 90 évig, 2012-ig adott 

otthont a tanításnak. Erről egy márványtábla emlékezik meg az épület bejáratánál. 

Újpest Önkormányzatának döntése értelmében 2012 szeptemberében az intézmény székhelye az 

Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házának második és harmadik emeletén került elhelyezésre. Az 

Alapfokú Művészeti Iskolák Szakmai Minősítő Testülete 2012. szeptember 1-től megerősítette az iskola 

2007-ben elnyert „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címét. Az iskola 2016-ban 

ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Az intézmény méltán büszke lehet arra, hogy klasszikus 

zenét, népzenét és jazz-zenét is oktat alapfokon. 

A zeneiskola székhelyén kívül kihelyezett tagozatokon telephelyeken is folyik zeneoktatás, melyeknek 

kerületünk általános iskolái biztosítanak helyszínt.  

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola,  

Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium,  

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium,  

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola,  

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, 

Lázár Ervin Általános Iskola,  

Megyeri Úti Általános Iskola,  

Újpesti Bajza József Általános Iskola,  

Újpesti Homoktövis Általános Iskola,  

Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola,  

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola. 

 

mailto:info@ujpestizenede.hu
mailto:titkarsag.erkelgy@ebtk.hu
http://www.ujpestizenede.hu/
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A növendékek a sikeres felvételi vizsgát követően a választott hangszeres óra mellett, (2x30 perc/hét) 

kötelező szolfézs oktatáson (2x45 illetve felsőbb évfolyamokon 1x90 perc / hét) vesznek részt. A 

szolfézs alapvizsgát követően több melléktárgyból is választhatnak a diákok (zenekar, kórus, kamara, 

zeneirodalom, népdalkör) 

 

Zeneiskolánkban tanulható műfajok és hangszerek:  

Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét; oboa, szaxofon, fagott; trombita, harsona, kürt, tuba; hegedű, 

brácsa, cselló, bőgő; cimbalom, gitár, ütő; zongora, orgona; magánének; szolfézs; zenetörténet-

irodalom. 

Népzene: népi ének, citera, népi kamarazene. 

Jazz-zene: jazz-ének, jazz-gitár, jazz-bőgő, basszusgitár, jazz-dob, jazz-zongora, jazz-elmélet, jazz -

zenekari gyakorlat. 

Zeneiskolánk állandó együttesei nagyszerű lehetőséget nyújtanak a közös zenélésre: 

Vonószenekar, Tücsökzenekar, Furulyazenekar, Fuvola együttes, Fúvószenekar, Gitárzenekar, Cselló 

együttes, Operastúdió, Kórus, Népdalkör. 

 

Hagyományok, programok 

A félévi és év végi vizsgák mellett rendszeresen tartunk tanszaki koncerteket is.  

Állandó rendezvényeink: a Városházán tartandó Adventi hangverseny, a Mikulás koncert, a Kicsinyek 

hangversenye, az Operastúdió előadásai, az Orgonás koncert, a nyári zenetábor és a Zeneiskola 

Alapítványa által szervezett egész napos családi program a Zenedenap. 

Növendékeink rendszeres résztvevői Újpest kulturális rendezvényeinek. 

 

Felvételi:  

A tavaszi felvételi napok pontos időpontjáról és az aktuális programokról a zeneiskola honlapján 

tájékozódhatnak. 

 

Fogadó óra (ügyintézés): Dávidné Szabó Melinda – intézményvezető Szerda 18.00-20.00; Jancsó-Vári 

Judit - intézményvezető-helyettes Csütörtök 18.00-20.00; Kornacker Gyuláné - intézményvezető-

helyettes Hétfő 18.00-20.00; Sebők Eszter - intézményvezető-helyettes Kedd 18.00-20.00.  

 

Minden zenét kedvelő, nyitott, érdeklődő gyermeket szeretettel várunk! 

 

 

 

 Az Erkel Zeneiskola tanári kara nevében 

 

 Dávidné Szabó Melinda 

 intézményvezető 
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ÚJPESTI HALASSY OLIVÉR NÉMET NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA 

Die Halassy Olivér Deutsche Nationalitätenschule mit erweitertem 
Deutschunterricht 

1043 Budapest, Pozsonyi u. 3. 
                                         Tel.: 369 27 41, fax:370 00 37 
                                   e-mail: igazgato.halassyo@ebtk.hu 
                                            www. halassyoliver.hu 
 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 
 
Iskolánkba 1971-ben lépett be az első tanuló. Ennek 2021-ben lesz 50 éve. Az épület akkor megfelelt a 
kor követelményeinek. A lakótelep fejlődése és az emelt szintű nyelvoktatás bevezetése miatt 1985-ben 
azonban az iskolát bővíteni, korszerűsíteni kellett.  
 
Jelenleg épületünkben tizenhárom tanterem, egy előadóterem, egy csoportszoba méretű 
informatikaterem, egy technikaterem teakonyhával, egy fejlesztőszoba, négy csoportszoba, egy kisebb 
tornaterem, könyvtár, műfüves, kisméretű labdarúgópálya található. Az elmúlt években folyamatosan 
korszerűsítettük mind az épületet, mind az eszközöket. Néhány fejlesztés a teljesség igénye nélkül: 
folyosón található iskolaszekrények beszerzése, tantermi bútorok cseréje, tantermekbe asztali 
számítógépek elhelyezése, projektorok beszerzése, internetelérés, tantermekben használható CD-s 
magnók, tanulói tabletek, két interaktív tábla; a pedagógusok munkáját megkönnyítő HP notebookok, 
asztali számítógépek.  
 
Évfolyamonként két-két osztályunk van. Délutánonként nyolc napközis és egy tanulószobai csoportot 
működtetünk. A szülői igényeket figyelembe véve 06.30-tól 07.30-ig, illetve 16.00-tól 17.00 óráig 
ügyeletet tartunk, ahol pedagógussal biztosítjuk a felügyeletet. 
 
Intézményünk arculatát a nyelvoktatás határozza meg. 
A ’80-as években vezették be emelt szinten a német nyelv oktatását. 2015-ben indult el az első német 
nemzetiségi osztály és az angol nyelv emelt szintű oktatása.  
Nagyon jó a kapcsolat az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Versenyeinket, tanulmányi 
kirándulásainkat, a nemzetiségi nyelvoktatáshoz kapcsolódó iskolai programjainkat mindig támogatják 
anyagilag is. A tanulmányi versenyek lebonyolításában aktívan részt vesznek, kapcsolati tőkéjüket 
felhasználva segítenek a szavalóversenyek sikeres megszervezésében. 
 
A német nyelvi tagozaton tanító nyelvtanáraink és tanítóink nyelvtanítása is nagyon sikeres. Ezt mutatja 
az elért nyelvvizsgaeredményeken túl az, hogy tanulóink alkalmazható nyelvtudást szereznek. A külföldi 
utak alatt bátran kommunikálnak német nyelven. Szintén eredményes a szülői igények alapján 
bevezetett emelt szintű angol nyelvoktatásunk is.  
 
 
 
 
 
 

mailto:igazgato.halassyo@ebtk.hu
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Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat mozgásra, az egészséges életmódra neveljük. Ezért az alsó 
tagozaton tanuló diákokat az önkormányzat és a szülők támogatásával korcsolyázni, úszni és síelni 
tanítjuk. A mindennapos testnevelést kreatívan oldjuk meg – minden lehetséges helyszínt, pályát, 
kapcsolatot felhasználva. Diáksport Egyesületet hoztunk létre azzal a céllal, hogy pályázatokon 
keresztül támogatást tudjunk szerezni pályafelújításokra, eszközfejlesztésekre, és a diákjainkat 
támogatni tudjuk sportversenyeken való részvételben.  
 
Kiemelendő az iskolai könyvtár magas színvonalú működése. Gazdag programjaival – író-olvasó 
találkozók, könyvhetek, kulturális programok szervezése és könyvtárhasználati órák rendszeresítése – 
segíti az olvasóvá nevelést. A könyvtárban tanítási időben egyéni és kiscsoportos fejlesztő 
foglalkozások, tehetséggondozások, órarendbe épített tantárgyi korrepetálások, versenyekre történő 
felkészítések is zajlanak. Gyakran helyszíne szakköröknek, projektmunkáknak, gyűjtő- és 
kutatómunkáknak. 
 
A módosított NAT értelmében a digitális kultúra új tantárgyként jelenik meg a harmadik és negyedik 
osztályokban. Ennek remek előkészítése az iskolánkban a Logiscool-féle programozás bevezetése a 
negyedik évfolyamon és a robotika bevezetése a harmadik évfolyamon.  
 
Iskolánk nevelőtestülete gyermekközpontú. Hatalmas közös értékük abban rejlik, hogy a tanulókkal 
személyre szabottan foglalkoznak. Figyelembe veszik a tanulók aznapi lelkiállapotát, felkészültségét. A 
konfliktuskezelésben sokszor ösztönösen is resztoratív technikákat alkalmaznak, pozitívan közelítik 
meg a problémát, így arra sarkallják a diákokat, hogy ők is egyre pozitívabban álljanak egymáshoz.  
 
A korszerűsítés mellett tiszteljük és ápoljuk mind a magyar, mind a német nemzetiségi 
hagyományainkat is. Külön figyelmet fordítunk a leendő elsősök megismerésére a Manósuli 
programsorozatunk keretében. 
 
  
 
  
 Szabó-Szikszay Viktória 
  intézményvezető 
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ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1048 Budapest Homoktövis utca 100. 

Telefon / Fax: 233 3769 
230 9450 

E-mail: titkarsag.homoktovis@ebtk.hu 
 

 

Adottságaink, céljaink, sajátosságaink  
 
Iskolánk Káposztásmegyer lakótelepi-lakókertes környezetében található, 1989 óta működik. Az épület 
tágas, világos, felújított tornaterem, két jól felszerelt informatikaterem, tornaszoba, galéria, tágas udvar 
áll a gyerekek rendelkezésére. Tanáraink, tanítóink ismerik és alkalmazzák a korszerű tanítási 
módszereket. A Microsoft gyakorlóiskolája cím birtokosaként fontos feladatunk a 21. századi tanulási 
képességek: a kreativitás, kommunikáció, kritikai gondolkodás, kollaboráció képességének fejlesztése. 

Munkánkat okosterem, tanulói laptopok, 
okostáblák, projektorok segítik.  
 
Pedagógiai programunkban kiemelkedő szerepet 
kap a művészeti és a környezeti nevelés, az 
eredményes felkészítés a továbbtanulásra. 
Alapvető feladatunknak tartjuk a gyermekek 
képességeinek sokoldalú fejlesztését, emiatt 
törekszünk a legmegfelelőbb pedagógiai 
módszereket alkalmazni tanításunk során. A rajz és 
az ének-zene tantárgyakat emelt óraszámban, a 
drámajátékot plusz órakeretben tanítjuk, illetve 

felső tagozaton bontott csoportokban lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv emelt óraszámú 
tanulására, illetve a matematikai és anyanyelvi kompetencia fejlesztésére plusz órában a tanulók 
igényei és képességei szerint.  
 
Közösségi kertünk hat éve működik. Diákok, tanárok, családok önként kapcsolódnak a projektbe, hogy 
együtt gondozzák a kertet. 2017-ben elnyertük az Örökös ökoiskola címet. 
 
Bekapcsolódtunk az országos Iskolakert-fejlesztési programba; mentorkertként az iskolakerti 
tudásmegosztás egyik központja lettünk. 
 
A helyi közösség része kívánunk lenni, így kiemelt partnerünk a Káposztási Családok Egyesülete. 
Létrejöttük óta tartó kapcsolatunk segíti a családokkal való személyes, egymást segítő viszony 
ápolását.  
 
A 2021/22. tanévre tervezett első osztályaink 
 
1.a    ének-zene emelt óraszám  
 
Énekeseink a heti három énekóra keretében furulyázni is tanulnak. Harmadik évfolyamon kapcsolódnak 
be a kórusmunkába. Felső tagozaton az énekkar szabadon választható kötelező tanórai foglalkozás.  
Az Erkel Gyula Zeneiskola kihelyezett zenei előkészítőt, szolfézst, hangszeres oktatást tart az 
iskolában, melyre elsőtől beiratkozhat minden érdeklődő tanuló. 
 Karácsonykor és év végén koncerten mutatkozik be az énekkar és hangszereseink. Továbbra is 
tervezzük, hogy a járványhelyzet megszűntével, a Budapesti Fesztivál Zenekar partneriskolájaként 
koncert- és próbalátogatásokra, hangszerkóstolókra látogatunk el diákjainkkal. 
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1.b     vizuális kultúra emelt óraszám 
 
Heti három vizuális kultúra órájuk van rajzosainknak, ahol sokféle technikával ismerkedhetnek meg. Az 
érdeklődők ezen kívül rajzszakkörre is járhatnak, ahol műhelymunkában alkothatnak (agyagozhatnak, 
nemezelhetnek,stb.). Elsősorban felsőseink vesznek részt a fotószakkör munkájában. Évek óta minden 
évben jelentős pályázati és versenyeredményekkel büszkélkedhetünk.  Év végén kiállításon mutatják be 
alkotásaikat. 
 

1.c     dráma 
  
Ebben az osztályban minden évfolyamon dráma órával növeljük meg az órakeretet.  Képzett tanítóink a 
drámajáték eszközeivel, versekkel, mesékkel, dalokkal fejlesztik a tanulók személyiségét. Nyitott és 
zárkózottabb gyerekeknek egyaránt ajánljuk, továbbá azoknak, akik egyéb kötöttségeik miatt (pl. sport) 
a többlet rajz- vagy az énekórákkal járó kötöttséget nem tudják vállalni. A drámatanításnak nem 
elsődleges célja a szereplés, de év végén lehetőség van közönség előtti bemutatkozásra. 
Felső tagozaton szakköri keretben folytatódik a drámaképzés. 
 

Írás-olvasás tanítási módszerünk 
 

Hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk az olvasást. A többhetes előkészítő időszak alatt a 
gyerekek ismerkednek a szótagolással, a hangokkal, a betűelemek írásával. Ezután következik a 
betűtanítás időszaka. A betűk olvasása és az adott kisbetű írástanulása párhuzamosan történik. Csak a 
biztos szótagoló olvasás után térünk rá a folyamatos olvasásra.  
 

Idegennyelvek 
 

Diákjaink negyedik évfolyamtól tanulnak angol vagy német nyelvet heti két órában. Ötödiktől a 
teherbíróbbak emelt óraszámban (4-5 óra) tanulnak idegen nyelvet bontott csoportban.  
 

Délutáni elfoglaltságok 
 

Alsó tagozaton napközit, (16.00-ig, 17.00 óráig ügyeletet) felsőben 16.00 óráig tanulószobát biztosítunk, 
mely látogatása alól az igazgató adhat felmentést. Az iskolában számos sportegyesület foglalkozására 
járhatnak 16 órától tanulóink.  
 

Szakköreink: rajz, fotó, dráma, legó-programozó, matekfalók, német, kertészkedők. Nyolcadikosainknak 
felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk. 
 

Hagyományaink 
 

Nyílt nap, felsős tanárok bemutatkozása a negyedik évfolyamon, Múzeumi nap, Márton-nap, Nyitott 
Iskola – adventi készülődés, karácsonyi és év végi koncert, rajzkiállítás, drámások bemutatója, év végi 
kirándulás, erdei iskola a negyedik évfolyamon.  
 

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, márciusban Iskolanyitogató foglalkozást szervezünk, 
melyre szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket. Ezen az eseményen részletes tájékoztatást 
kapnak iskolánkról, képzésünkről, a beíratás rendjéről és a gyerekek is megismerhetik a leendő elsős 
tanító néniket. 
 

Kövessék figyelemmel a honlapunkon megjelenő tájékoztatókat! 
 
Információ: www.homoktovis-suli.hu  
titkarsag.homoktovis@ebtk.hu Telefon: +36 1 233 3769 
 
 Dr. Földesiné Gyöngyösi Klára 
 intézményvezető  

http://www.homoktovis-suli.hu/
mailto:titkarsag.homoktovis@ebtk.hu
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Partneriskola 

 

Újpesti Karinthy Frigyes Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1048 Budapest Hajló utca 2. Telefon:230-63-91 

www.karinthyisk.hu; titkarsag.karinthyf@ebtk.hu 

 

Kedves Szülők! 

Köszöntöm Önöket az iskolaválasztás kapujában, mely tudjuk, nagy felelősség. Ehhez szeretnénk 

segítséget adni intézményünk bemutatásával. 

Újpesten, Káposztásmegyeren helyezkedik el iskolánk, ahol jelenleg több mint 660 diák tanul. 

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekeket a nálunk eltöltött 8 év alatt felkészítsük a 
továbbtanulásra, megtanítsuk az ismeretszerzés fortélyaira, mintát adjunk a szabadidő hasznos, 
ugyanakkor kellemes eltöltésére. A tudás megszerzése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociális 
kompetenciák kialakítására, azaz az együttműködési képesség, az érzelmi intelligencia fejlesztésére. 
 
Iskolánk céljai: 

 korszerű, tovább építhető ismeretanyag közvetítése; 

 az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása; 

 olyan készségek, képességek kialakítása, melynek birtokában képes a tanult ismereteket 

alkalmazni, önállóan tanulni; 

 a két tanítási nyelvű program segítségével a gyerekek anyanyelvi-és idegen nyelvi 

kommunikációs készségének magas szintű fejlesztése; 

 egészséges életmód, mozgás igényének kialakítása. 

Lehetővé kívánjuk tenni, hogy tanulóink érdeklődésüknek, tehetségüknek, képességeiknek 

megfelelően tanulhassanak. Megteszünk mindent azért, hogy mindezt esztétikus környezetben, 

korszerűen felszerelt tantermekben, hatékony oktatási eszközökkel tudjuk biztosítani. 

Specialitásaink: 

1. Minden osztályunk két tanítási nyelvű1 program szerint tanul, ami az általános iskolai tanulmányok 

mellett intenzív nyelvi képzést jelent már az első osztálytól kezdve. 

Jellemzői: 

 heti plusz 2/4 tanítási óra minden évfolyamon; 

 1-3. évfolyamon egész napos iskola (16:00 óráig kötelező bent lenni); 

 anyanyelvi lektorok vesznek részt az oktató-nevelő munkában; 

 3 tantárgyat (évfolyamtól függően mást) angol nyelven tanítunk 

                                                 
1 4/2013. EMMI rendelet 

http://www.karinthyisk.hu/
https://karinthyisk-web.sharepoint.com/Pages/Kettannyelvu_oktatas.aspx
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Diákjaink a 3-5. és 7. és 8. évfolyamon részt vesznek a British Council szervezésében nemzetközi 

Cambridge2 nyelvvizsgán, melyet 95%-uk sikeresen teljesít. 

2. Az induló első osztályok immár 7. éve egyben emelt szintű sportoktatásban is részt vesznek, 

szakedzők segítik munkánkat. Ezeket beépítjük a gyerekek napirendjébe, így ez külön 

elfoglaltságot nem jelent a szülőknek. Egyéni döntés alapján lehetőség van az egyesületben 

további edzéseken is részt venni. 

Jelenleg a következő sportágak közül lehet választani: 

 úszás 

 kosárlabda 

 futball 

 röplabda 

Amit még érdemes tudni: 

 Az országos kompetencia-és célnyelvi méréseken3 tanítványink kiemelkedően teljesítenek, 

továbbtanulási mutatóink jók. 

 Nyelvvizsga hely vagyunk, így helyben vizsgáznak a gyerekek a British Council vizsgáztatói 

közreműködésével 

 Kiemelten kezeljük a környezettudatos életmód kialakítását, Örökös Ökoiskolaként ehhez 

több tevékenységünk kapcsolódik. 

 Hagyományaink, programjaink révén lehetőség van a tehetségek kibontakoztatására, 

(színjátszás, művészeti szakkör, tehetségkutató, …) tehetségpont vagyunk. 

 Jó kapcsolatunk van a szülőkkel, sok közös programot szervezünk. (karácsonyi díszítés, 

iskolaszépítés, szülők klubja, jótékonysági bál, projektnapok,…) 

Honlapunkon4 részletesen tájékozódhatnak pedagógiai programunkról, eredményeinkről, a mindennapi 

diákéletről. 

Személyes találkozásra is van lehetőség a veszélyhelyzet alakulásától függően: 

 Tájékoztató szülői értekezlet: 2021. január 18. 17:00 az iskola aulájában, illetve a 

veszélyhelyzettől függően online. Kérem, figyeljék a honlapunkat! 

 Nyílt napok: 2021. február 09. 10. 11. Ekkor a teljes iskolai életbe nyerhetnek bepillantást, 

alsó-és felső tagozatos órákat egyaránt láthatnak, amennyiben erre a járványügyi helyzet 

lehetőséget ad. 

(Internetes bejelentkezés a szülői értekezlet után honlapon keresztül, csak így tudjuk fogadni 

Önöket)  

 

 
 Turnerné Gadó Ágnes 
 intézményvezető 
  

                                                 
2 Young Learners,  B1-alapfok, B2-középfok 
3 https://karinthyisk-web.sharepoint.com/Pages/Kompetencia_meres.aspx 
4 www.karinthyisk.hu 

 

http://karinthyisk.sulinet.hu/Pages/Nyelvvizsgak.htm
http://karinthyisk.sulinet.hu/Pages/Emelt_sport.htm
http://karinthyisk.sulinet.hu/Pages/Kompetencia_meres.htm
http://karinthyisk.sulinet.hu/Pages/orokos.htm
http://www.karinthyisk.hu/
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Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium  
1041 Bp., Erzsébet u. 69. 

Tel: 06 1 369 2273 alsó tagozat,  
06 1 369 3627 felső és gimn. 

email: info@kig.hu 
weboldal: kig.hu 

                                                                Intézményvezető: Hirmann László 
 
 

Kedves Szülők! 
 

Iskolánk Újpest központi részéhez közel, a Metró újpesti végállomásától 10 percre, a Semsey-park 
mellett helyezkedik el. A főbejárat a Király utcáról nyílik. Az iskola felépítése sajátos, mivel egy patinás, 
több mint száz éves és egy mindössze 33 éves épület együttese alkotja, amelyek folyosóval és egy 
látványos, kupolás aulával vannak összekötve. Ez a közösségi tér ad helyet a legtöbb iskolai 
rendezvénynek. 12 évfolyamon összesen 858 diák éli hétköznapjait nálunk. Programokkal teli színes 
iskolai élet jellemzi intézményünket. 
 

Aki hozzánk belép a hétköznapok bármelyikén, általában nyugodt, vidám légkört tapasztal. A 
színjátszástól a sportokig, a sakktól a hangszertanulásig, a kórusénekléstől a tehetséggondozó 
önképzőköri munkán, a természetjáráson és színházlátogatáson át a képzőművészetig, sokféle 
tevékenységet kipróbálhat, aki nálunk tanul.  
Mindennapi célunk, hogy olyan, élményekben gazdag tanulási környezetet teremtsünk, melyben a 
gyermek és a pedagógus is jól érzi magát, és a különböző érdeklődésű diákok mind megtalálják a 
kibontakozás lehetőségét, s ezzel életre szóló útravalót kapjanak. Konkrét cél, hogy a nyolcadik év 
végére tanulóinkban létre hívjuk a továbbtanulás igényét, s hogy egyéni adottságaiknak leginkább 
megfelelő középfokú iskola elvégzésére képessé tegyük őket. A saját gimnáziumi osztályainkban 
tovább tanulókat az egyetemi és főiskolai tanulmányokra készítjük fel. 
 

Az alsó tagozatról 
  
Osztályaink nem tagozatosak. Pedagógiai meggyőződésünk szerint ebben az életkorban még nem 
szükséges a gyerekek elköteleződése semmilyen irányban, hiszen ösztönös kíváncsiságuk nyitottá 
teszi őket sokféle tevékenység iránt. Évfolyamonként egységes a követelményrendszer és a tantárgyi 
struktúra is. Minden osztályban tanítjuk a furulyázás és a néptánc alapjait. Hiszünk a művészeti 
nevelés, ezen belül a zenei és képzőművészeti tevékenységek, valamint a színpadi művészetek 
jelentőségében, melyek jó hatással vannak a gyerekek személyes és szociális képességeinek 
fejlődésére: segítik érzelmi intelligenciájuk alakulását, esztétikai érzékenységük erősödését, és 
együttműködésre, egymás elfogadására és tiszteletére ösztönöz, nem utolsósorban pedig a szélesen 
vett kultúra megbecsülésére és igényére késztet. 
Idegen nyelvet (angolt vagy németet) harmadik osztálytól tanulnak a gyerekek.  
A tantestület erőssége a tehetséggondozás, de e mellett gondot fordítunk a tanulásban lemaradó, külön 
egyéni fejlesztést igénylő tanulók gondozására is, a tanórai differenciált foglalkoztatás, a kooperációra 
szoktatás alapvető eljárás minden tanító gyakorlatában.  
Tehetséggondozó szakköreink nagyon népszerűek a gyerekek körében. Egy lány- és egy fiú 
énekkarunk, egy alsós színtársulatunk működik, és az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola kihelyezett 
tagozatán szolfézs- és zenetanítás folyik nálunk. A matematikai vagy az anyanyelvi képességekben 
kiemelkedőknek önképzőköri tehetséggondozó foglalkozás áll rendelkezésükre 3. osztálytól. Kiváló 
rajzolóink, festőink többféle rajzpályázaton is részt vehetnek, munkáikat gyakran iskolán kívül is kiállítják 
és díjazzák. Minden évben pályázatokat írunk ki a diákoknak különböző témakörökben mind a 12 
évfolyamon. 
Kiemelkedő hagyománynak számít a Károlyi-napok rendezvénysorozata, valamint a Károlyi-fesztivál. 
Rendszeresen megemlékezünk a kultúrát érintő világnapokról, egyéb jeles napokról. 
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Minden tantermünk rendelkezik számítógéppel és projektorral. 
 

A kiemelt figyelmet igénylő, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek a tanórákon differenciáltan 
kapják a feladatot, több segítséget vehetnek igénybe.A sajátos nevelési igényű tanulókkal ezen felül 
kijáró gyógypedagógus, az elsősökkel – szükség esetén – kijáró logopédus foglalkozik. 
Teljes állású védőnő, gyermekvédelmi felelős, gyógytestnevelő, pszichológus és két fejlesztőpedagógus 
alkotja azt a Támogató Csoportot, amelyik összehangoltan segíti a gyerekeket, a szülőket és a 
pedagógusokat, hogy a szélsőséges lemaradást megelőzhessük.  
 

Az első osztályokról 
 

Nagy gondot fordítunk a beilleszkedésre, az erőszakmentes kommunikációra és a beszédfejlesztésre.  
A sikeres iskolakezdés, az olvasni tudás és a későbbi eredményes tanulás egyik alapfeltétele a 
beszédészlelés képességének kialakulása, a pontos beszédértés és a szóbeli kifejezés képessége.  
Maga az olvasástanulás analitikus – szintetikus módszerrel történik, azaz a gyermek a szavak hangokra 
bontása, majd az egyes betűk összekapcsolása útján, egyéni képességeinek megfelelő tempóban tanul 
meg olvasni. Szótagolni is tanulnak a gyerekek, de a mindennapi gyakorlásnak nem a szótagolás az 
alapja. Nem kényszerül szótagolni az, aki ezt a szakaszt könnyedén átlépi. Az írástanítás nyugodt, 
lassú tempóban, az olvasáshoz képest kissé késleltetve folyik, az életkori sajátosságoknak 
megfelelően.  
 

Minden osztályt két tanító vezet a 4. osztály végéig, úgy, hogy a tantárgyakat és a szabadidős 
tevékenységeket is megosztják egymás között. A gyerekek reggel 7 órától jöhetnek be az iskolába. A 
tanítás 8 órakor kezdődik, délben ebédelnek, egy napon délután is van egy tanítási órájuk, majd délután 
változatos szabadidős tevékenységeken vesznek részt a tanítók irányításával. Az életkornak megfelelő 
mennyiségű házi feladatot is délután, együtt végzik el. 
16 órától évfolyamonként összevont napközi működik 17 óráig. 
 

Nézzék meg honlapunkon beszámolóinkat (kig.hu), keressék részletes tájékoztatónkat az alsó 
tagozatról melyben többek között napi időbeosztásunk is olvasható.  
 

http://kig.hu/cikk/14892_tajekoztato_also 
 

A jövő tanévben is három első osztály indulását tervezzük. 
 

A jelenlegi vírushelyzet miatt sajnos nem tudjuk megtartani a hagyományos nyílt napjainkat. 
Tagozatunk, induló első osztályaink bemutatására egy kisfilmmel készülünk, melyet január végétől 
megtekinthetnek a honlapunkon. Addig is nézzék meg honlapunkon megjelenő aktuális beszámolóinkat, 
korábbi írásainkat. 
 
November 16-tól leendő első osztályainkba jelentkező gyerekeket előjegyzésbe vesszük. 
 

Kérjük a kedves szülőket, hogy hívják a 
 369- 2273-as telefonszámot, ahol  
Szászné Mikita Beáta iskolatitkár rögzíti a 
jelentkező gyerekek adatait és válaszol a 
felmerülő kérdésekre. 
 
 
 Hirmann László 
 intézményvezető 
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         Lázár Ervin Általános Iskola 
1043 Budapest, Erzsébet u. 31. 

Tel.: 06 1 369 3180 
http://www.lazaraltisk.hu/ 
lazaraltisk@gmail.com 

Intézményvezető: Pál Lászlóné 
 

Kedves Szülők! 
 
Iskolánk Újpest Központjához közel lakótelepi környezetben helyezkedik el. Iskolánk 2012-ben vette fel 
Lázár Ervin nevét. A névfelvételnek üzenetértéke van, a közvetlen és a tágabb környezet felé egyaránt. 
Tantestületünk hisz a mese értelmi és érzelmi nevelésében, értékteremtő erejében. 
Oktató – nevelő munkánk célja, hogy tanulóinkat a tudás, a művelődés iránt fogékonnyá, nyitottá, 
érdeklődővé tegyük, felvértezzük a tárgyilagos és logikus gondolkodás képességével, az 
ismeretszerzés és – bővítés technikájával. Szeretnénk elérni a tanulóink körében, hogy a 
szorgalomnak, a tanuláshoz való pozitív attitűdnek, a tudásnak, a világban való tájékozódás 
képességének becsülete legyen. Pedagógiai elveinkhez tartozik az egyéni bánásmód, a differenciált 
fejlesztés. Pedagógusaink a hagyományos módszerek használata mellett nyitottak az új oktatási 
módszerek alkalmazására is, mint a kooperatív csoportmunka, projekt módszer, interaktív 
oktatás, téma hetek. Minden kisgyerek tehetséges valamilyen területen, ezt igyekszünk kiaknázni, 
fejleszteni, tanulóinkat sikerorientálttá tenni. Nagy hangsúlyt helyezünk a tanulást támogató 
értékelésre, a tanulás-tanítás folyamatának azonnali visszacsatolására. A kulturális hátrányok 
csökkentését és a tehetséggondozást egyidejűleg szolgálják az iskolai szakkörök széles köre. A humán 
értékrendünkben kiemelt szerepe van a toleranciára nevelésnek, a másság elfogadásának. Integrálunk 
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, ill. halmozottan fogyatékos valamint a pszichés 
fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban súlyosan akadályozott tanulókat. A gyerekek 
fejlesztését, megsegítését gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok segítik. 
2014-ben iskolánk tantestülete Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjban részesült.   
Az iskolai élet első éveiben nagyon fontos a nyugodt, kiegyensúlyozott tanulási környezet 
megteremtése, ahol a gyerekek készség- és képesség fejlesztése, az ismeretek szerzése játékos 
formában, tevékenykedtetésre épülve történik. 
 
2021/2022-ben a következő típusú osztályokat indítjuk:  
 

 Angol – kosárlabda osztályban az angol nyelv oktatása első osztálytól kezdve emelt 
óraszámban, bontott csoportban történik. A nyelv tanítása a játékosságra, zenére, dalokra, 
mozgásra épül. A kosárlabda  oktatása a testnevelés órák keretében a Megyeri Tigrisek 
Közhasznú Kosárlabda Klub szakedzője vezetésével zajlik a kosárpalánta program 
keretében, majd délutáni edzés formájában folytathatják a tanulók a kosárlabdázást. 
 

 Matematika – informatika jellegű osztály - ahol 5. évfolyamtól kezdődően képesség szerinti 
csoportbontásban történik a matematika - informatika tanítása, azt megelőzően szakkör 
formájában és 1 órával növelt óraszámban kapnak plusz lehetőséget a tanulók a matematika 
tanulásához. Az alsós években táblás játékokkal, kártyajátékokkal és egyéb logikai készséget 
fejlesztő játékokkal terelik a gyerekek érdeklődését a matematika felé, fejlesztve 
problémafelismerő- és megoldó képességüket. 3.-4. évfolyamon játékos formában 
számítástechnikai ismereteket is elsajátíthatnak. 

 
 

http://www.lazaraltisk.hu/
mailto:lazaraltisk@gmail.com
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 A művészeti osztályban, emelt óraszámban történik az ének és a rajz tanítása. Szakköri 
foglalkozásokon pedig a drámajáték, a színjátszás és a társas tánc elemeinek megtanulásával 
gazdagodnak a gyerekek készségei, képességei, fejlődik személyiségük.  
Nyitott és zárkózottabb gyerekeknek egyaránt ajánljuk ennek az osztálynak a 
lehetőségeit. Kerületi és fővárosi szintű versenyeken egyre eredményesebben mutatják meg 
sokoldalú tehetségüket a kis diákok. 
 

A matematika és a művészeti osztályokban is biztosítani tudjuk az angol- vagy a német nyelv 
szakkörben folyó oktatását. 
Elsős osztályainkban az alapkészségek biztos elsajátítására törekszünk. A hangoztató- elemző-
összetevő, szótagoló olvasás - írás - tanítási módszert alkalmazzuk. A tanítók 1-4. évfolyamig tanítják 
osztályukat. 
Az egész napos oktatás-nevelés keretében guruló vagy hagyományos formában történik az alsó 
tagozatos tanulók nevelése, oktatása. A délelőtti tanulást követő napközis időszakban az udvaron 
játszanak a gyerekek, majd elkészítik a házi feladataikat 16.00 óráig. 16.30- 17.00-ig összevont 
ügyeletet tartunk.  Reggel 6.45-től felügyeljük a korán érkezőket. 
A gyerekek szabadidős tevékenységének köre változatos: korcsolyáznak, úsznak, eveznek, 
kirándulnak, cirkuszi-és színházi előadásokra jutnak el. Iskolánkban lehetőség van szolfézs és 
hangszerek tanulására is az Erkel Gyula Zeneiskola pedagógusai vezetésével. 
Az intézményvezető fogadóórája minden kedden14.00-17.00 óráig van. 
 

A 2021/2022-es tanév beiskolázási programja: 
 

A 2021/2022-es tanévben 3 osztály indítását tervezzük. 
 

A jelen helyzetre való tekintettel online formában ismerkedhetnek meg a kedves szülők az angol-kosár-; 
a matematika-informatika- és a művészeti osztály leendő tanítóival. 
A tanítói bemutatkozások mellett interaktív játékokat, órarészleteket és más jellegű, rövid, érdeklődést 
felkeltő foglalkozásokat havi rendszerességgel követhetnek majd figyelemmel az iskola honlapján ill. 
facebook oldalán. Így kaphatnak bepillantást ebben az évben az iskolánkban folyó nevelő-oktató 
munkáról. 
 

Tavasztól, a járványhelyzet javulása esetén, talán már személyesen is találkozhatunk az iskolánk 
iránt érdeklődőkkel. 
Terveink szerint: Nyílt tanítási órákat, foglalkozásokat szervezünk: 
2021. március 09. és március.10-én 8.00-11.00 óráig. 
Teadélután szülőkkel, gyerekekkel együtt:2021. március 19-én 17.00-18.30-ig. 
Szülői Fórum az iskolánkat választó leendő elsősöknek és szüleiknek:  
2021. április 6-án 17.00 órától. 
Színes iskolai életünket a honlapunkon követhetik az érdeklődők.  
 
  

 intézményvezető 
 

      
     Pál Lászlóné 

                intézményvezető 
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MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1044 Budapest, Megyeri út 20. Tel/Fax: 233-2370, 230-3071  

e-mail: igazgato.megyeri@ebtk.hu; titkarsag.megyeri@ebtk.hu;                              
www.megyerisuli.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
A Megyeri Úti Általános Iskola az ELTE TOK és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar 
hallgatóinak gyakorlóhelye, Örökös Ökoiskola.  
A 2020-2021. tanévben második alkalommal is elnyertük az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet.   
Intézményünk Megyeren, családias légkörben, megújult épületben várja a gyerekeket.  
A kicsinyek osztálytermei korszerű, barátságos környezetet biztosítanak a gyermekek egésznapos bent 
tartózkodásra. A játszósarkok az óvoda és az iskola közötti átmenetet igyekeznek zökkenőmentessé tenni. A 
felső tagozaton tanulók korszerű, jól felszerelt szaktantermekben tanulhatnak. Az iskola felújított tornaterme, 
tornaszobája és táncterme, az iskola udvarán sport- és játszótéri eszközök várják a sportolni vágyó gyerekeket.  
Tanulóink emelt szinten tanulhatják az informatikát, így természetes elvárás az informatikai eszközök 
alkalmazásának lehetősége. Minden tanteremben interaktív tábla és internet hozzáférés segíti a korszerű 
módszerek mindennapi alkalmazását. 3 informatika terem és egy okos tanterem segíti a korszerű oktató-nevelő 
munkát. Több tantárgy keretében is részt veszünk a készülő digitális tananyagok kipróbálásában. Iskolánk részt 
vesz a Microsoft Innovatív Iskola Programban. 
A 2021/2022-es tanévben három első osztály indul. A gyerekek hagyományos olvasási és írástanítási 
módszerekkel ismerkednek a betűk világával. Tapasztalt, az új és a jól bevált módszereket egyaránt alkalmazó 
pedagógusaink nem feltétlenül a gyors eredményt, hanem az alapos, elmélyült munkát részesítik előnyben. A 
módszer hangsúlyt fektet a gyerekek szókincsének, beszédének fejlesztésére és kiválóan megalapozza a 
nyelvtan és a helyesírás tanulását. A matematika tanítását okos játékokkal segítjük. Osztályaink a Pécsi 
Tudományegyetemmel és az Eszterházy Károly Egyetemmel való közös programunknak köszönhetően 
kooperatív matematikai kártyajátékokkal, illetve informatikai alkalmazásokkal sajátíthatják el a tananyagot.   
Különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra. A tanulók egyéni ütemben való 
haladását differenciált foglalkoztatás és sok gyakorló anyag biztosítja.  
2015. évben iskolánk tantestülete, 2020-ban az informatika munkaközösség vehette át a Sándor István 
Újpest Gyermekeiért Díjat. Tantestületünk nyitott a változásokra, szívesen vesz részt korszerű 
továbbképzéseken. Négy egyetemmel és támogató partnerekkel együttműködve látjuk el feladatainkat.  
1994-ben lelkes fiatal tantestületünk az elsők között ismerte fel az informatika oktatásában rejlő lehetőségeket.  
Kezdetben az alkalmazói ismeretekre helyeztük a hangsúlyt, később az algoritmizálás, ma már az 
infokommunikáció, programozás és a robotika is része a tananyagnak. Az informatikai eszközök, és az 
elektronikus oktatási segédanyagok használata új lehetőségeket teremtenek a tanulás folyamatában. Az 1-2. 
évfolyamon a diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerkednek az IKT eszközökkel. Az informatika 
oktatása harmadik osztálytól, bontott csoportban kezdődik. Tanulóink kiválóan megállják a helyüket mind a 
kerületi, mind a fővárosi a tanulmányi versenyeken. Programunk végén tagozatos növendékeink ECDL vizsgát 
tehetnek.  
 

mailto:igazgato.megyeri@ebtk.hu
mailto:titkarsag.megyeri@ebtk.hu
http://www.megyerisuli.hu/
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Az angol nyelv tanítása minden osztályunkban kiemelt feladat. Évfolyamonként egy-egy osztályban a tanulók 
költségtérítéses formában, a Bilingual Program óráin vehetnek részt. Az órákat a kétnyelvű modell szerint az 
osztálytanítók együttműködésével angol anyanyelvi tanárok tartják. A többi 1-2. osztályunkban órarend szerinti 
játékos angol nyelvórákon vehetnek részt a gyerekek. A 3. évfolyamtól bontott csoportokban, hatékony 
nyelvoktatást biztosítunk minden tanulónknak. Tanulóink a felső tagozat végére alapfokú állami nyelvvizsgát 
tehetnek.   
A mindennapos testnevelés programjába beépített népi gyermekjáték oktatása lehetővé teszi a 
hagyományőrzést és a népzene, valamint a néptánc segítségével történő zene és táncoktatást. Kodály 
országában fontos küldetésünk a népzenét megőrizni, továbbadni az utókornak. A Suholó néptánc 
foglalkozásokon a tanórákon kívül vehetnek részt a gyerekek. A választható sportfoglalkozások a hét minden 
munkanapján biztosítják az egészséges testmozgás, a játék, a feltöltődés, a versengés és a siker élményét 
diákjaink számára. Munkánkat segíti az UTE, a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Egyesület és a Magyar Kézilabda 
Szövetség. Sakkszakkörre járó tanulóink figyelemre méltó eredményeket érnek el.  
Az Ökoiskola címet 2008-ban nyertük el először, 2014-től már Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedünk. Az 
iskola munkaterve sok programot biztosít a környezettudatos neveléshez.  
A Megyeri Úti Általános Iskola tantestülete Helyi Pedagógiai Programjában a játék kiemelt szerepet kap. Az 
osztályok társasjátékokkal tölthetik a szabadidejüket. Az okos játékok alkalmazásához szükséges játék órákat 
pedagógusaink az iskola könyvtárában szervezhetik. 
A zene oktatását az Erkel Gyula Zeneiskola segíti. A gyerekek a választott hangszeres és szolfézsoktatást, 
órarendjükhöz igazítva, iskolánkban vehetik igénybe.  
Iskolánkban 24 éves hagyománya van a drámapedagógiának, mely egyaránt szerepet kap az iskolai tanórákon 
és ünnepeken is. A színjátszó kör programja kiemelkedő lehetőséget nyújt az iskolai szintű 
tehetséggondozáshoz.  
Iskolánk tanulói választható, az órarendbe beépített erkölcstan, illetve katolikus, református és evangélikus 
hitoktatáson vehetnek részt. 
A diákönkormányzat közreműködésével több hagyománnyá váló program alakult ki, melynek keretét a “Megyeri 
verseny” biztosítja.  
A gyermekek oktatása nevelése csak azonos elvek, azonos elvárások alapján lehet sikeres. Elvárjuk a szülői ház 
együttműködését. Igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a szülők, gyerekek, az iskola 
pedagógusaival minél több közös programon vehessenek részt. Minden ősszel családi napra és nyíltnapra várjuk 
a gyermekek szüleit, hogy betekintést kapjanak az osztályközösségbe és a tanulási-, tanítási folyamatba. Több 
osztályban szerveznek a pedagógusok a családokkal közös kirándulást. A szülők képviselőit meghívtuk az 
iskoláért létrehozott Megyer 2000 Alapítvány kuratóriumába.  
Az érvényben lévő járványügyi szabályok szerint személyes részvételt igénylő programokat egyelőre nem 
tervezhetünk, azonban lehetőséget nyújtunk intézményünk megismerésére online formában az alábbi 
időpontokban: 
 

 2020. december 2., 17:00 óra 
 2021. január 6., 17:00 óra 

 2021. február 3. 17:00 óra 
 2021. március 3. 17.00 óra 
 2021. április 7. 17:00 óra 

 
Kérjük, hogy a kövessék figyelemmel a weboldalunkat, illetve az iskola facebook oldalát, ahol pontos 
tájékoztatást kapnak a regisztráció és program lebonyolításának módjáról, illetve, ha a helyzet engedi a 
személyes találkozás lehetőségeiről! 
Telefonon minden érdeklődő családot szívesen tájékoztatunk. Kérjük azokat a szülőket, akik intézményünket 
választják, hogy írásban jelezzék beiratkozási szándékukat. A szándéknyilatkozat letölthető honlapunkról.     
 
   
 Hamzáné Szita Ilona 
 intézményvezető 
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 Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 
1041 Budapest Lőrinc utca 35-37. 

Telefon: 369-1826 Fax: 389- 2727 
e-mail: titkarsag.pecsis@ebtk.hu 

https://www.facebook.com/pecsisuli1883/ 
http://www.pecsisebestyen.hu 

 
Kedves Szülők! 
 
Újpest legrégebbi iskolája a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, amelyben 1883 óta folyik oktató-nevelő munka. Az iskola a városközpontban, a posta utcájában, 
a piac mögött található. A zenetagozat 1957-ben indult, azóta folyamatosan és töretlen sikerekkel folyik 
az oktatás a világhírű Kodály-módszerre alapozva, jelenleg évfolyamonként 2-2 osztályban. 1989-ben 
vált iskolánk igazi zenei műhellyé, amikor megalapítottuk a zeneiskolát, klasszikus zenei ágazatban 
(zongora, hegedű, cselló, fuvola tanszakokon). 
 

Munkánk elsődleges célja, hogy érző lelkű, a művészetekre és a tudományra nyitott, ámde a gyakorlati 
életben is helyüket megálló fiatalokat neveljünk, külön figyelmet szentelve az egyéni képességek 
kibontakoztatására.  
 

Pedagógusaink legfontosabb feladatuknak tartják, hogy 
 a gyerekek biztonságban érezzék magukat az iskolában,  
 a tanulók képességeiknek megfelelően fejlődjenek és tovább építhető műveltséggel kerüljenek 

a középiskolába,  
 a gyerekek értékrendje pozitív irányba fejlődjön,  
 megalapozzuk tanulóink zenei műveltségét. 

 

Ennek érdekében a tanítónők nagy gondot fordítanak az iskolai élet, az iskolai munka 
megszerettetésére. Türelmesen foglalkoznak a kicsikkel, tanórai differenciálással segítik a lassabban 
haladókat, és kapnak több és nehezebb megoldandó feladatot a gyorsabban haladók. Legfontosabb 
feladatuknak tekintik, hogy tanítványaik szépen, értelmesen tudjanak beszélni és olvasni, tetszetős 
legyen az írásuk és tudjanak okosan, logikusan gondolkodni. Iskolánkban a második osztálytól tanítjuk 
az angol és német nyelvet kiscsoportos formában. 
 

A művészeti nevelés – az iskola arculatának megfelelően – felöleli a délelőtti tanítási órák egy részét, és 
jelen van a délutáni elfoglaltságok között is. A gyerekek 1. 2. évfolyamon heti négy órában tanulnak 
énekelni és furulyázni. Harmadik évfolyamtól 6. évfolyamig heti 3 énekórájuk van a gyerekeknek, és heti 
2 kötelező kórus órán vesznek részt. Hetedik és nyolcadik évfolyamon 3 énekóra van, és kamara 
kórusra járhatnak a gyerekek. 
 

A délutáni órákban saját zeneiskolánk keretein belül hangszeres zeneoktatást biztosítunk (zongora, 
hegedű, gordonka és fuvola, zenekar, szolfézs, zeneirodalom/zenetörténet). Emellett dalos 
játékfoglalkozást szervezünk a nagycsoportos óvódásoknak. Idén a járvány miatt, iskolánk pedagógusai 
online foglalkozások keretében foglalkoznak a leendő első osztályos gyerekekkel. (További információk 
az iskola honlapján.) 
 

Kórusaink sikeresen szerepelnek a kerületi és a budapesti versenyeken, rendezvényeken. 
Kamarakórus többször vendégszerepelt Németországban, Dániában és Finnországban, 
Csehországban, Svédországban. Zeneiskolánk partnerkapcsolatot ápol az olaszországi Scuola di 
Musica La Maggiora di Perigia zeneiskolával.  
Évek óta folyik nálunk tanórai keretben néptánc oktatás, délután néptánc szakkör. Szoros kapcsolatban 
vagyunk a Bem néptánc együttessel. 
 

mailto:titkarsag.pecsis@ebtk.hu
https://www.facebook.com/pecsisuli1883/
http://www.pecsisebestyen.hu/
http://www.freeweb.hu/pecsisebestyen/pecsisebestyen/menu/korusok/korusok.htm
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Fontos feladatunk a gyerekek testi fejlődésének elősegítése is, ennek érdekében többfajta délutáni 
sportfoglalkozásra (foci, játékos torna, kosárlabda) van lehetőségük. Újpest Önkormányzatának 
jóvoltából a 2. osztályos gyerekek síoktatásban, a 3. osztályos gyerekek úszásoktatásban részesülnek, 
illetve lehetőségük van a téli időszakban, délelőtt ingyenesen korcsolyázni. 
 

Főállású fejlesztő pedagógus segíti kiscsoportos formában a lassabban haladók felzárkózását. A 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai munkáját utazó gyógypedagógusok segítik. Emellett 
védőnő, pszichológus és logopédus segíti az iskolai munkát. 
 

Jól felszerelt könyvtárunk van, ahol vetélkedőket és játszóházi foglalkozásokat is tartunk. 
 

Felső tagozatunkon képesség szerinti differenciált csoportokban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, a 
matematika, idegen nyelv, ének tantárgyakat. A 7. 8. évfolyamos tanulóknak angolból és németből 
beszéd centrikus nyelvórákat szervezünk heti 5 órában, 8. évfolyamos tanulóinknak középiskolai 
előkészítőt szervezünk. Az iskolában számítástechnikai szaktantermet alakítottunk ki tanulóinknak, 
szülői segítséggel felújítottuk az ének és természettudományos termet. Munkánk eredményességét 
bizonyítja, hogy tanítványaink a kerületi tanulmányi - és sportversenyeken eredményesen szerepelnek, 
és tovább jutva képviselik kerületünket fővárosi versenyeken is. Tovább tanuló diákjaink a 
középiskolákban igen jól megállják a helyüket. 
 

Jó eredményt csak a szülőkkel együttműködve érhetünk el, hiszen az iskolai nevelés mindenkor a 
családi nevelésre épül.  
 

Nagy gondot fordítunk a hagyományaink ápolására. 1996. óta megrendezzük a Pécsi-gálát, ahol 
tanítványaink szerepelnek. Emellett évközi és tanévzáró hangversenyeinken mutatkoznak be kórusaink. 
Hangszeres növendékeinknek szereplési lehetőséget biztosítunk az iskola dísztermében 
megrendezésre kerülő hangversenyeinken, legügyesebb növendékeink tavasszal a Régi 
Zeneakadémián díszhangversenyen léphetnek fel. Évtizedek óta templomi hangversennyel köszöntjük 
a karácsonyt. 
 

2001-ben, a kerületünkben elsőként, elnyertük az ÖKOISKOLA címet, és ennek szellemében külön 
hangsúlyt helyezünk a környezettudatos nevelésre. Büszkék vagyunk rá, hogy 2012 óta ÖRÖKÖS 
ÖKOISKOLA vagyunk. 
 

Nagy hagyománya van iskolánkban a nyári szünidős táboroztatásnak. Pedagógusaink évtizedek óta 
nyári táborokat szerveznek. Rendszeresen pályázunk Erzsébet tábor programokra, felsős tanulóink 
pedig a Határtalanul pályázat keretében Erdélyben és Szlovákiában keresték fel a magyar kulturális 
emlékhelyeket. 
 

Iskolánkban működik a Pécsi Sebestyén Alapítvány. Céljai között szerepel az emelt szintű ének-zene 
tanítás támogatásán túl a gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása. Az alapítványunk 
támogatásával 2020 szeptemberében csatlakoztunk a Kreatív Partnerség Magyarország Programhoz. 
 

Leendő első osztályosok számára szervezendő foglalkozások: 
Online dalos játékfoglalkozások a leendő elsős tanítókkal. 
Iskolakóstolgató (játékos zenei foglalkozás) 2021. január 23. 10-12 óráig. 
Nyílt nap óvódásoknak és szüleiknek 2021. március 8. 8-11 óráig. 
Zenei meghallgatás 2021.március 30.  9-12 óráig, április 8. 14- 16 óráig. 
Tavaszi iskolaelőkészítő foglalkozások gyerekeknek és szülőknek: 
2021. március 1. 8. 22. 29.  16. 30-tól 
 
 
 Horváth Erika 
 intézményvezető 
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Ú j p e s t i  S z i g e t i  J ó z s e f  U t c a i  Á l t a l á n o s  I s k o l a  

           1 0 4 1  B u d a p e s t ,  S z i g e t i  J ó z s e f  u .  1 - 3 .            

       T e l e f o n / f a x : + 3 6  1   3 6 9 - 6 7 0 6 ,   

E-mail: titkarsag.szigetij@ebtk.hu 

iskolavezetes@szigeti84.hu 

 

Iskolánk az Újpesti Szakrendelő közelében, az Árpád út, a Rózsa utca és a Görgey utca által határolt 

lakótelepen működik. Tágas játszó és sportudvar, elegendő tanterem, felszerelt szaktantermek, két 

informatika terem, nyelvi labor, csoportszobák, 540 m2-es izületkímélő borítású tornaterem, 

valamint egy szép színpad adja a hátteret az oktató-nevelő munka optimális megvalósításához. 

 

Célunk alapvető műveltségeket, korszerű ismereteket, használható tudást, erkölcsi-etikai értékeket 

közvetíteni diákjainknak. Törekszünk arra, hogy a tanulók szilárd, biztos alapkészségekkel 

rendelkezzenek,  tudjanak hatékonyan és önállóan tanulni és sajátítsák el az információs társadalom 

technológiáit, tudjanak információt keresni, szelektálni, rendszerezni. Kiemelten fontosnak érezzük, 

hogy minden diákunk képességeit szándékai szerint tudja kibontakoztatni. Valljuk, hogy valamiben 

mindenki tehetséges. Céljaink eléréséhez pedagógusaink a hagyományos technikák mellett nyitottak az 

új oktatási módszerek alkalmazására: adaptív tanulási utak biztosítása, kooperatív oktatás, projekt 

módszer, téma hetek, interaktív oktatás. Az iskola informatikai háttere Budapesten kiemelkedő 

színvonalú. A gyermekeink negyedik évfolyamtól csoportbontásban tanulják az informatikát. 

 

Fontosnak tartjuk az iskolai élet első évében a nyugodt képességfejlesztést, a kiegyensúlyozott 

ismertszerzést, a korrekt alapozást, ami a további előmenetel biztosítéka. Nagyon fontos számunkra a 

tehetségek felismerése, gondozása, sikeres versenyeztetése, támogatása. Ebben az időszakban 

különös gondot fordítunk az esetleges képességbeli hátrányok kompenzálására a fejlesztő 

pedagógus segítségével. 

Az angol nyelvet a harmadik évfolyamtól tanulják a diákjaink csoportbontásban, amikor már az 

anyanyelvi írás, olvasás megszilárdult. Ötödik évfolyamtól folyik az emelt szintű angol nyelvi képzés, 

heti 5 órában. A többiek 3 órában tanulják a nyelvet.  

 

Nagy gondot fordítunk a művészeti nevelésre. Az érdeklődő tanulók házon belül ismerhetik meg a rajz, 

a kézműveskedés, néptánc, zenetanulás a közös éneklés örömét. Iskolánkban tanulóink 

megismerkedhetnek a néphagyományainkkal, népi játékokat tanulhatnak. 

mailto:titkarsag.szigetij@ebtk.hu
mailto:iskolavezetes@szigeti84.hu
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Intézményünkben kihelyezett zeneoktatás is folyik. Részt lehet venni gyógytestnevelés 

foglalkozáson, délutáni különböző sportfoglalkozásokon (karate, kosár, röpi, foci). A gyerekek 1-3. 

évfolyamon heti rendszerességgel órarendbe építetten tanulnak úszni, 4. évfolyamon pedig kajak-, kenu 

oktatásban és korcsolya oktatásban részesülnek immáron már két évtizedes hagyományként. 

 

Számítógépekkel korszerűen felszerelt iskolai könyvtár várja gyerekeinket. Iskolánkban napközi és 

tanulószoba működik, gazdag programokat kínálva. 

Diákönkormányzatunk ápolja iskolánk hagyományait és aktívan részt vesz a közösségi élet 

alakításában, szervezésében például: FARE–nap, Ki mit tud?, Farsang, Sportnap, 

környezettudatosságra nevelés, karitatív tevékenységek. 

Két első osztályt indítunk, művészeti és sportosztályt. A sportosztályosoknak alkalmassági vizsgát 

szervezünk. A tanítók az írást és olvasást analizáló- szintetizáló módszerrel tanítják. A leendő tanítókat 

a következő alkalmakkor ismerhetik meg az érdeklődő szülők: 

Nyílt órákat élő közvetítéssel tervezzük.  (előzetes jelentkezés alapján titkarsag@szigeti84.hu) 

Sulikopogtató foglalkozások azokat a nagycsoportosokat várja, akik a játékon túl már szívesen 

tanulnak is, és örömmel vesznek részt képességfejlesztő foglalkozásokon, ahol az iskolába lépéshez 

szükséges nyelvi, mozgásos és művészeti készségeiket fejleszthetik. Ezeket a foglalkozásokat 

online térben szervezzük (előzetes jelentkezés alapján titkarsag@szigeti84.hu). 

Iskolánkban az alsós tanítók a Károli Gáspár Református Egyetem tanító szakos hallgatóinak tanítási 

gyakorlatait (bázisintézményként) vezetik.  

Az intézményvezető fogadóórája minden hétfőn 16.00-18.30 óráig, illetve előzetes időpont 

egyeztetésével a héten bármikor.  

Tanulói ügyeletet 6.30 – 17. 00 óráig tartunk intézményünkben. 

 

 Török Ibolya 
 intézményvezető 
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Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 
1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. 

Telefon: (1) 233-2978; 
fax: (1) 230 8864 / 

web-site: www.szucsiskola.hu 
Ügyintéző elérhetősége: Balázs Ágnes  

/ +36 1 233 2978/ titkarsag.szucss@ebtk.hu 
 

 
Iskolánk alapvető célkitűzése, hogy biztos alapismereteket adó, tanulói tevékenységre alapozott 
oktatást, tartalmas és sokszínű tanórán kívüli foglalkozást biztosítson a tanulóknak.  
Tartalmi munkánk három pillére: 1. Hatékony oktató-nevelő munka, 2. Elfogadó pedagógiai attitűd, 3. 
Tartalmas és változatos szabadidős tevékenységek biztosítása. 
 

A 2021/2022. tanévre három első osztály indítását tervezzük. Osztályaink azonos tanterv szerint 
tanulnak, osztályba soroláskor nincs semmilyen válogatási szempontunk. Alsó tagozaton a napi munkát 
"guruló" rendszerben szervezzük meg, aminek a lényege, hogy a két tanító felváltva ellátja a napközis 
tanító feladatait is. Felső tagozatos tanulóinknak délután napközis (csak 5. osztály) és tanulószobai (6-
8. évf.) foglalkozásokat biztosítunk. Az iskolában reggel 7.00 órától délután 17.30-ig biztosítunk 
ügyeletet. 
 

Pedagógiai alapelvünk, hogy a gyermek azon ismereteknek lesz igazán birtokosa, amelyek 
megszerzésének tevékeny és aktív részese. Ezért pedagógusaink legfontosabb feladata a tanulási 
tevékenység megszervezése és irányítása. Munkájuk szerves része a differenciált képességfejlesztés. 
E mellett differenciált követelmények támasztásával, következetes és folyamatos ellenőrzésekkel, 
számonkérésekkel kialakítjuk a gyerekek rendszeres, elmélyült tanulási szokásait. A hagyományos 
tanulás mellett az egyéni képességekhez jobban igazodó tudásépítésre törekszünk. Új elemei 
pedagógiai munkánknak a digitális alkalmazások és eszközök használata az ismeretszerzés 
folyamatában, illetve az együttműködésen alapuló kooperatív munkaformák alkalmazása a tanulói 
tevékenységekben. A 21. századi eljárások megvalósítást jól felszerelt okostanterem támogatja, tagja 
vagyunk a Microsoft Innovatív Iskolák hálózatának. 
 

Az elfogadó-gondoskodó pedagógiánk része, hogy nagy figyelmet fordítunk a tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulókra. Logopédus és fejlesztőpedagógusok segítik azokat a kisgyerekeket, akiknek még nem 
megfelelően kialakult képességeik akadályozzák az eredményes tanulásukat. Iskolánk körzetéhez 
tartozó SNI tanulóinkat az utazó gyógypedagógusok látják el. 
 

Szakköreinkben – rajz- és kézműves, képzőművészeti alkotó, drámajáték, pénzügyi és gazdálkodási 
ismerteket adó, sakk és énekkar (különlegességként a - Boomwhackers-ütőshangszer csoport) – 
tehetséges tanítványainknak van lehetőségük a fejlődésre. A tehetséggondozás részeként arra 
késztetjük tanítványainkat, hogy bátran vegyenek részt a különféle tanulmányi és egyéb versenyeken. A 
versenyekre felkészítés fontos része a pedagógusok munkájának. Az éves munkaterv részeként 
hagyományosan megrendezésre kerülő iskolai kulturális események keretében biztosítunk lehetőséget 
az előadói műfajokban tehetséges gyerekeknek a bemutatkozásra.  
 

Az oktató-nevelő munkánkban kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelv és a matematika tantárgyak mellett 
az idegen nyelv oktatása. 
 

Olvasástanításunk a hangoztató-elemző-összetevő módszeren alapul. A gyerekek meghatározott 
sorrendben tanulnak meg betűket, hangokat, majd azokból alkotnak szavakat, szövegeket, miközben 
elsajátítják a szótagolást is. 

http://www.szucsiskola.hu/
mailto:titkarsag.szucss@ebtk.hu
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Kétéve a matematikatanításban az OFI új matematika tankönyvcsaládja került bevezetésre. Jó 
tapasztalataink vannak; lassabb haladásra és több gyakorlásra ad lehetőséget, mint a korábban 
használt tankönyvcsalád.  
 

Idegennyelv és számítástechnika oktatása 
 

A hozzánk beiratkozó gyermekek nyolc éven keresztül, bontott – 12-13 fős – csoportokban tanulnak 
idegen nyelvként angolt. Az eredményes és hatékony nyelvtanítás támogatására nyelvi szaktantermet 
alakítottunk ki, ahol multimédiás számítógépek internetes eléréssel segítik az egyéni tempójú és 
tevékenységközpontú nyelvtanulást.  
 

Az informatikai és számítástechnikai alapismereteket két korszerűen 
felszerelt géptermünkben 4. évfolyamtól, csoportbontásban sajátítják el a 
gyerekek. 7-8. osztályra felhasználói ismereteket szereznek 
szövegszerkesztésből, táblázatkezelésből és prezentációk készítéséből. 
Célunk, hogy az „okos” eszközöket ismeretszerzésre használni tudó 
gyerekeket neveljünk.  

A közismereti tárgyak tanításához is használjuk a modern infokommunikációs eszközöket. 
 

Sport és testnevelés 
 

A mindennapos testnevelés mellett is komoly érdeklődés van a rendszeres sportolásra. Célunk a 
különféle sportágak megismertetése, az egészséges küzdő szellem kialakítása. Iskolai diáksport 
egyesületünk lehetőséget biztosít a szabadidő sportolással történő eltöltésére. A szakosztályokban 
görkorcsolyázni, dzsúdózni, karatézni, kosárlabdázni, futballozni, röplabdázni floorballozni lehet. A 
mozgásos tevékenységek sorát néptánc-oktatás gazdagítja, amit délelőtt, bontott csoportokban 
oktatunk. 
 

Egyedi sajátosság a környezeti nevelés és a Sulibank program. 
 

1994-től kezdve nevelési programunk szerves része a környezeti nevelés. A fenntarthatóság 
pedagógiája nemcsak a napi tanítási gyakorlatban, hanem az éves munkaterv kiemelt feladataiban is 
megjelenik. Minden tanévben az egyik legjelentősebb rendezvényünk a témahét, amelynek egyik 
napján külső helyszínre szervezett programon vesz részt az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa. 
2011 óta örökös ökoiskola vagyunk.  
Új eleme pedagógiai tevékenységünknek, hogy bekapcsolódtunk az OTP Bank Fáy Alapítványa által 
szervezett Sulibank programba. Ez az együttműködés ad keretet az iskolában a pénzügyi és 
gazdálkodási ismeretek elsajátítására, amit 7. évfolyamon tantárgyként is bevezettünk. 
 

Hagyományaink 
 

Hagyományaink közül kiemelendők az őszi múzeumi nap, a Halloween délután, a karácsonyi 
hangverseny, az iskolai ki mit tud, a Bokrétaként ismert év végi kulturális műsor, illetve a többnapos 
témahét. Tanév végén az egész felsőtagozatnak négy napos erdei iskolát szervezünk. 
Minden évben nagy népszerűsége van a januári sí tábornak. Nyáron 4-6 táborunk ad tartalmas és 
élményekben gazdag kikapcsolódást a vakáció idejére. 
 

Az óvodások szüleinek februárban és márciusban szervezünk nyílt napokat. Március elején a kerület 
nagycsoportosait kalauzoljuk végig az iskolán.  
A beiskolázási programokról részletes tájékoztatást találni az iskola honlapján, illetve információ kérhető 
az alsó tagozat munkaközösség-vezetőjétől, Kozma Anikótól. 
Az intézményvezető szerda délutánonként tart fogadó órát 
 Lévai András 
 intézményvezető 


