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A KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN
LÉVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK BEMUTATÁSA TANKÖTELES KORÚ
GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE A 2019/2020-AS TANÉVRE.

BEMUTATÁSRA KERÜLNEK A TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁK. CÉLUNK A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A DÖNTÉSHOZATALBAN, HOGY
A LEGMEGFELELŐBB INTÉZMÉNYT SIKERÜLJÖN KIVÁLASZTANIUK A SZÜLŐKNEK GYERMEKEIK SZÁMÁRA.

TISZTELT SZÜLŐK!
Szeretettel üdvözlöm Önöket és a leendő első osztályos gyermekeiket!

Közeledik az általános iskolai beiratkozás időszaka. Az idei év az Önök számára hozta el az iskolaválasztás döntését, ami minden család életében fontos esemény. Tudom, hogy az iskolaválasztás nem könnyű feladat, ehhez kívánok segítséget nyújtani
Önöknek kollégáimmal, átfogó információt nyújtva az általános iskolai jelentkezéshez,
beiratkozáshoz szükséges tudnivalókról és bemutatjuk a Kelet-Pesti Tankerületi Központ
fenntartásában lévő X. és XVII. kerületi általános iskolákat.
Javaslom, hogy a döntésnél mindenek felett gyermekeik érdekét vegyék figyelembe.
Velük közösen keressék fel tankerületünk intézményeit, látogassanak el az Önök számára
szervezett nyílt napokra, ismerkedjenek meg, beszélgessenek az ott tanító pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, mert tőlük kaphatják a legtöbb segítséget ahhoz, hogy
gyermekük számára a legmegfelelőbb intézményt sikerüljön kiválasztaniuk.
Bízom benne, hogy kiadványunkkal hozzájárulunk a jó döntés meghozatalához, hogy 1 év múlva elégedetten elmondhassák, hogy gyermekük a legjobb helyre került, ahol kitudják bontakoztatni csodálatos képességeiket, tehetségüket és
örömmel járnak iskolába.
Sikerekkel és gyermekmosollyal teli csodás iskolai éveket kívánok!
						

					
dr. Fekete Ildikó
tankerületi igazgató

AZ INTÉZMÉNYEK FENNTARTÓJA:

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Telefon: + 36 1 795 8241
E-mail: ildiko.fekete@kk.gov.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA
JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben
tankötelessé válik. A tanköteles korú gyermekeket az iskola első évfolyamára a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A kormányhivatal hirdetményben közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, valamint az iskolai beiratkozás
idejét. A hirdetmény az általános iskolák honlapjára is felkerül, a plakátot a köznevelési intézmények kifüggesztik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés alapján történő felvétel
útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre.
2. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen
szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van.
3. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy
a kormányhivatal végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
4. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya), továbbá
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény vagy szakértői bizottság
szakértői véleménye)
- A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
- Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához
szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
- Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami
erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.
- Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, ezt a szülőnek igazolnia kell a lakóhely szerinti körzetes
iskolában (óvodai szakvélemény vagy szakértői bizottság szakértői vélemény bemutatásával)
5. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát.
6. Általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga. Nem számít felvételi vizsgának a sport- és művészeti emelt szintű
oktatás esetében az, ha az iskola pedagógiai programja szerint szervezhető alkalmassági vizsga.
7. Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába.
8. a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben
és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel (gondviselővel).
Jogszabályi háttér:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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KŐBÁNYAI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1101 Budapest Hungária krt. 5-7.
Telefon: +36 1 261 6786
Honlap: www.bem-iskola.hu
OM azonosító: 034968

Korszerűen felszerelt színes, barátságos, családias iskolánkban 210 diák tanul 22 pedagógus segítségével. Kiemelt szerepet
szánunk az alapkészségek fejlesztésének, az idegen nyelvek (angol, német) oktatásának, az informatikai, a környezet-,
természet- és egészségvédelmi nevelésnek. Diákjaink 1. osztálytól kezdve tanulhatják a német nyelvet heti egy, a negyedik
évfolyamtól pedig heti 3-4 órában. A nyelvgyakorlásra kitűnő lehetőség az ausztriai alpesi erdei iskola, ahová 18 éve
rendszeresen eljutnak németül tanuló diákjaink.
Környezetvédő tevékenységünk elismerése, hogy elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. Leendő első osztályosaink
gördülékeny iskolakezdését nagy tapasztalattal rendelkező tanítóink biztosítják, akik 1-4. osztályig foglalkoznak a gyermekekkel. A hagyományos frontális munkaformát színesítjük az egészséges személyiségfejlődést szolgáló differenciált rétegmunkával és kooperatív tanulással. A tanítási órákat a tevékenységközpontúság jellemzi. Fontosnak tartjuk a tanító - gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek alapja a tisztelet, szeretet, bizalom, elfogadás.
A délutáni foglalkozásokon a változatos programokon kívül lehetőséget biztosítunk a tanulás tanulására is. A kötelező
tanórai foglalkozások megtartására osztálykeretben kerül sor. A 4-8. évfolyamon az idegen nyelv és az informatika tantár
gyat kis létszámú csoportban tanítjuk. Az első négy évfolyamon a mindennapos testnevelés keretein belül tanítványaink
heti két órában a Törekvés Néptáncegyüttes hivatásos táncpedagógusainak irányításával a néptánccal, népi kultúrával, va
lamint táncpedagógusunk segítségével heti egy órában a társastánccal, a 2. évfolyamon az úszás alapjaival ismerkednek.

A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti. Délutánonként
napközis foglalkozás és tanulószoba biztosítja a tanórákra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését. A diákok
érdeklődése alapján tömegsport-foglalkozásokat, erdei iskolát, táborokat szervezünk. A művészeti nevelés fontos színtere
a Kőbányai Zeneiskola szolfézs, hegedű, fuvola, furulya és zongora tanszaka, mely iskolánk falain belül működik.
Rendszeresen látogatjuk a fővárosi színházak előadásait. Városismereti programunk lehetőséget biztosít diákjaink számára,
hogy megismerjék Budapest nevezetességeit, ellátogassanak múzeumokba. A diáksport egyesület tánc, futball, kosárlabda
sportcsoportjai várják a sportolni szerető diákokat. Alsó tagozatos tanulóink a Bozsik program keretein belül sportolhatnak.
A táncsport egyesület versenytáncosai rendszeresen dobogós helyen végeznek versenyeken. Ebben a tanévben már 29. alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát. Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít
ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több évre
visszatekintő mérések is alátámasztják.
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon. Gál Judit, Szarvasné Szombati Éva: 261-6786
BEMelegítő foglalkozások a 2018/19. tanévben:
2019. február 5., 2019. március 5., 2019. április 2. 17 órai kezdettel
Nyílt nap a szülőknek: 2019. április 4. 8.00-10.00
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BUDAPEST X. KERÜLETI ÉLTES MÁTYÁS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
E-mail cím: titkarsag@eltescentrum.hu
Telefon: +36 30 814 8208
Honlap: www.eltescentrum.hu
OM azonosító: 038415

Iskolánkban sajátos nevelési igényű, hiperaktivitással, figyelemzavarral küzdő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el. Az
általános iskolába a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézmény javaslata alapján kerülhetnek be
a gyerekek.
Pedagógiai célkitűzéseink közül kiemelt jelentőségűnek tekintjük, hogy diákjainkat hozzásegítsük mindazokhoz az ismeretekhez és készségekhez, képességekhez, amellyel megvalósulhat személyiségük sokoldalú kibontakozása, eredményes tovább
tanulásuk, sikeres társadalmi integrációjuk. Tanulóink számára egyénre szabott fejlesztést biztosítunk, erre tekintettel az
ismeretek elsajátítása során figyelembe vesszük a gyermekek eltérő haladási ütemét.
Az egyéni szükségetek alapján fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátásban, pszichológusi segítségben részesülnek ta
nulóink.
Kiemelt fejlesztési területként tekintünk a társadalmi normák elsajátítására. Ennek megfelelően munkánk központi eleme
az önellátásra és az egészséges életmódra nevelés, a megfelelő ön- és társismeret kialakítása. Különös gondot fordítunk
a kommunikációs készségek fejlesztésére, az erőszakmentes konfliktuskezelési technikák gyakoroltatására, a felelősségtudat erősítésére, az empatikus, toleráns viselkedés fejlesztésére.
Célunk, hogy a ránk bízott tanulóknak gyermek- és személyiség központú oktatást-nevelést biztosítsunk, figyelembe véve
sajátosságaikat. Az oktató-nevelő munkát az a távlati cél vezérli, hogy iskolánkból majdan kikerülve, diákjaink a felnőtt
társadalom sikeres, kreatív teljes értékű tagjaivá váljanak.
Mindennapos célunk, hogy gyermekeinket komplex személyiségfejlesztésben részesítsük, melynek eredményeképpen
egy önértékelésükben egészséges, társas kapcsolati rendszereikben, a normák- szabályok számukra bonyolultnak tűnő
világában ügyesen tájékozódó egyéniségeket neveljünk.
Személyi feltételeink és módszereink a fent említett célok megvalósítására épülnek.
Sikere az erőszakmentes kommunikációban, az azonnali helyzetelemzésekben, szerepfeltárásokban rejlik. Így barátságos
körülmények között tanulják meg diákjaink az egyéni felelősségvállalást.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli foglakozásokra is, ezzel is hozzájárulva gyermekeink komplex fej
lesztéséhez.
Tanórán kívüli foglalkozások:
- Egyéni fejlesztés
- Logopédia
- Pszichológiai megsegítés, foglalkozás
- Szakkörök
Kollégium
Intézményünk Kollégiuma az Iskolánkkal azonos épületben található. A lakókörülmények kialakítása és rendszeres meg
újítása során mindenekelőtt az otthonos, esztétikus, barátságos, családias légkör kialakítást tartjuk szem előtt. A kollégiumi
elhelyezésben részesülő gyermekek egyben iskolánk tanulói is.
Ebből kifolyólag a Kollégiumban megvalósuló pedagógiai-gyógypedagógiai tevékenység és napi életgyakorlat szorosan
illeszkedik az Iskolánkban folyó tanítási-tanulási folyamathoz, illetve az ott zajló aktuális eseményekhez, programokhoz.
A Kollégiumban (is) központi szerepet kapnak a művelődési, kulturális tevékenységek, a napi testedzés és sportfoglalkozások,
a közös játék, a gyakori séták, a heti rendszerességgel tartott kirándulások, valamint az életvezetési, technikai ismereteket
közvetítő programok.
Kiemelt fejlesztési terület a társadalmi normák elsajátítása, az önellátásra és az egészséges életmódra nevelés, a megfelelő
ön- és társismeret kialakítása, de ide sorolható a kommunikációs és konfliktuskezelési készségek és technikák fejlesztése,
az együttműködési készség, felelősségtudat fejlesztése, az empatikus, toleráns viselkedésre nevelés.
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KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Budapest, 1108 Harmat utca 196-198
E-mail cím: iskola@feketeistvan.sulinet.hu
Telefon: +36 1 260 2136
Honlap: www.feketeistvan.sulinet.hu
OM azonosító: 034955

Igyekszünk folyamatosan megújulni és a 21. század oktatásával és elvárásával lépést tartani. Célunk, hogy mindez rendezett
körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen.
Családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.
Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása,
kulcs-kompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása,
a tantervi tartalmakon túl számunkra kiemelkedően fontos az életre nevelés!
Éppen ezért már első osztálytól megkezdődik az idegen nyelv oktatása, előtérbe kerül a sakk, logika és a magyar nyelv és
irodalom tantárgy (Meixner módszer). Negyedik osztálytól pedig az informatika is beépül az órarendbe.
Profilunk alappillérei a sport, az idegen nyelvi képzés, matematika-logika és a digitális kompetenciafejlesztés.
Nevelésünk- oktatásunk specifikumai:
- A testnevelés órák keretében (emelt óraszámban), tanulóink az 1-6. évfolyamon úszásoktatáson - kolléganőnk vezetésével
pedig kézilabda utánpótlás, szivacskézilabda edzéseken vesznek részt. A kinti testnevelési órákat a műfüves futballpályán,
kézilabda pályán vagy új aszfaltos pályánkon szervezzük meg.
- Iskolánk elnyerte az Örökös Boldogiskola címet, így 2017. szeptembere óta tartunk Boldogságórákat.
Célja, hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben nézzünk szembe a kihívásokkal, képesek legyünk hatékonyan
megbirkózni a problémákkal.
- Az elmúlt tanévben regisztrált Tehetségponttá váltunk, ennek szellemében végezzük tevékenységünket.
Tudjuk, hogy minden gyerek valamiben jó és kiemelkedő, így igyekszünk ezt feltérképezni, megtalálni és szakköri kínálatunkkal erősíteni is.
Iskolánkban több délutáni foglalkozásra, számos szakköri tevékenységre van lehetőség pl. informatika szakkör, énekkar,
8. évfolyam előkészítő, versenyekre felkészítő matematika szakkör, kézműves-, mese-, hagyományápoló-, rajz -, újságíró -,
bútorfestő szakkörök,– szivacskézilabda, olvasókör, sakk stb. Ezek sikerét a résztvevő gyermekek magas létszáma igazolja.
Az iskola munkánkat hagyományaik, projekt napjaink széles tárháza gazdagítja, erősíti.
Iskolanyitogató alkalmaink
A három különféle programból álló rendezvény célja egy olyan személyes találkozás, mely során a szülők és a gyerekek
közelebbről megismerhetik az iskolánkban folyó munkát, a leendő elsős tanító néniket, a délutáni és egyéb szabadidős
foglalkozások tartalmát.
- 2018. novemberétől havonta több alkalommal játékos foglalkozások leendő elsősöknek. Célja az iskolai élettel, tanítóinkkal
való ismerkedés. A foglalkozásokon való részvétel nem jelenti az automatikus felvételt iskolánkba!
- Szakmai délutánjainkon a szülők megismerhetik a leendő tanítókat, tájékoztatást kapnak iskolánkról, és a beiratkozással
kapcsolatos tudnivalókról.
Ideje: 2019. február 26. 17:30
Helye: 1. emelet 33. terem
-”Ilyen a mi iskolánk!”- ízelítő iskolánk életéből
- Leendő elsős tanító nénik bemutatása- kötetlen beszélgetés
- Hogyan készüljünk az iskolára?- fejlesztőpedagógus és logopédus előadása az iskolakezdésről gyakorlati tanácsokkal.
Bemutató órák:
Ideje: 2019. március 18-a és 19-e.
A leendő elsős tanító nénik óráit negyedik osztályban láthatják a kedves szülők.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt programjainkra!
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KŐBÁNYAI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 89.
E-mail cím: titkarsag@kertvarosi.sulinet.hu
Telefon: +36 1 262 7252
Honlap: www.kertvarosi.sulinet.hu
OM azonozító: 201160

A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola a X. kerület Jászberényi út 89. szám alatt működik. Iskolánkban jó felszerelés, esztétikus környezet fogadja a tanulókat és a szülőket. Munkánk során családias, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk.
„Kis iskolánk” lehetővé teszi a gyermekközpontú nevelést. Pedagógiai Programunk célja, hogy a gyerekek - a tanulás mellett
- sokféle ismeret elsajátításával, korszerű tevékenységi formák alkalmazásával, élményekben gazdag diákéveket töltsenek
el iskolánkban.

Hagyományaink átszövik az iskolai életet. Sokféle programot szervezünk közösségeinknek. Együttműködünk a Nevesincs
alapítványunkkal.
Helyi tantervünk alapján angol vagy német nyelvet tanítunk játékos formában, majd 4. osztálytól heti 4 órában. Az informatika oktatás már az első osztályban megkezdődik. Szakköröket, kézműves foglalkozásokat, alkotókört, szervezünk. Több
területen tehetséggondozást végzünk és versenyekre készítjük fel tanulóinkat.
Az alsó tagozaton, a testnevelés órákba beépítve úszás és korcsolyaoktatást is szervezünk. A Kertvárosi Kupa rendezvényein a mozgást kedvelő gyerekek vehetnek részt. Sportköreinken tanulóink megismerkedhetnek a kosárlabda, floorball,
mediball és a szivacskézilabda alapjaival is.
Logopédiai foglalkozásra, differenciált képességfejlesztésre, iskolapszichológusi ellátásra is van lehetőség. A 2019/2020.
tanévben két első osztályt szeretnénk indítani.
Az első osztályban alkalmazzuk a Sakkpalota komplex módszerét. A sakk az egyik olyan képességfejlesztő eszköz, melynek
használatakor a gyerekek gondolkodása nemcsak a matematikában, logikában és problémamegoldásban erősödik, hanem
az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is.
Matematika órákon használjuk a szorobánt. Ezáltal jobb lesz a tanulók forma-, szám-, és szövegemlékezete, fejlődik gondolkodásuk, figyelmük, koncentrációs készségük. Az órai tananyagot színesebbé, érdekesebbé tesszük a Lego Matek eszközeivel is.
Az iskolaválasztás segítése érdekében 2019. február 18-án és február 25-én 16 órától a leendő tanító nénik játékos, ismerkedő foglalkozást szerveznek, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülők gyermekeit.
Március 4-én 16.30-tól bemutatjuk iskolánkat a szülőknek és gyerekeknek.
TanKer Infó 2019. III. évfolyam Különkiadás
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KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1104 Budapest, Harmat utca 88.
E-mail cím: titkarsag@harmat88.sulinet.hu
Telefon: +36 1 260 1817
Honlap: www.harmat88.sulinet.hu
OM azonosító: 034954

A Kőbányai Harmat Általános Iskola a kerület egyik legnagyobb intézménye, Óhegyen található. Jól felszerelt termeikben
jelenleg 514-en tanulnak. Nagy udvarunk, és a hamarosan átadásra kerülő új kosárcsarnok, kedvező feltételeket biztosítanak a sportélethez, a szabadidős tevékenységekhez. Sokat teszünk a külső és belső tereink esztétikus, barátságos
kialakításáért.
Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatában szerepel:
„Olyan iskolát szeretnénk, ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak
a diákok, ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás
motivációs alapja a sikerélmény, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket.”
A kompetencia alapú illetve a projektoktatás mellett a digitális írástudás fejlesztése is szilárd alapokat ad, melyekre biztonságosan építhet további tanulmányaiban. A gyermekek értelmi- érzelmi intelligenciájának fejlesztése is fontos számunkra, büszkék vagyunk a Boldog Iskola címünkre. Tehetségpontként kiemelten kezeljük az éneke-zenei, az idegen nyelvi
készségek, és a logikai gondolkodás fejlesztését. A művészeti nevelés területén a tánc központi szerepet kap iskolánkban.
(néptánc, társastánc, modern tánc) Induló kosárpalánta programunk a sport tehetségek kibontakoztatásának kedvez.
Törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat ápolására. A „Nyitott Kapuk” keretében megrendezett programjaink sikeresek és
népszerűek.
Kompetencia mérési eredményeink tavaly jóval az országos átlag fölött voltak. Nyolcadikosaink 93%-a érettségit adó
középiskolában tanult tovább, harmaduk tett sikeres Euroexam nyelvvizsgát.
Miért jó a Harmatban tanulni?
-

Emelt szintű énekes osztályainkban szívből dalolhatsz és hangszereken játszhatsz
Néptáncot rophatsz és 8. évfolyamosként keringőzhetsz
Hagyományőrző programjainkon játszhatsz, alkothatsz kedvedre
Tehetségpontként lehetőséget adunk a logikai táblajátékok kipróbálására
Első osztálytól tanulhatsz angolul, melyet Erasmus + programjaink során gyakorolhatsz
ÖKO iskolásként erdei táborokban, Föld napja programokban vehetsz részt
Digitális írástudásod fejlesztheted projekteken vagy a LEGO szakkörön is
Média klubunkban filmes ambícióidat is kipróbálhatod
Megtanulhatsz kosarazni, atletizálni, sakkozni, focizni, úszni
„Bajnokok útja” mentorprogramban olimpikonokkal dolgozhatsz együtt
Boldog tagja lehetsz a „Boldog iskola címet” elnyerő iskolánkban

Harmatos Iskolába lépegető program
Tervezett időpontok:
1. időpont - 2019. február 6. (szerda) 17 óra
2. időpont – 2019. március 13. (szerda) 17 óra
3. időpont – 2019. április 3. (szerda) 17 óra
Nyílt napok időpontjai:
2019. február 14. (csütörtök) – 1. és 4. osztályokban
2019. február 25. (hétfő) – Énekes nyílt nap
2019. február 25. (hétfő) 14.00-tól – Énekes meghallgatás
Programok a körzetünkben található óvodákkal:
2019. március 12. – Gergelyjárás az óvodában
2019. február 21-22. – Énekes-táncos bemutatkozás
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KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1105 Budapest, Kápolna tér 4.
E-mail cím: iskola@janikovszky.net
Telefon: +36 1 262 0087
Honlap: janikovszky.net
OM azonosító: 034952
Iskolánk a gyermekközpontú nevelési elveinknek, az igényes szakmai munkának, a kiváló mérési eredményeknek és továbbtanulási mutatóknak, valamint szakmai programjaink sikerességének köszönhetően igen népszerű. A tehetségek gondozása, a segítségre szorulók felismerése és támogatása iskolánkban kiemelt feladat. A gyerekek tanulmányi eredményeire
– amit az országos kompetenciamérések, versenyeredmények igazolnak – büszkék vagyunk. Ennek mindenkori biztosítéka
a pedagógusaink kimagasló szakmai munkája.
Nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú személyiség- és képességfejlesztésre, a tevékenykedtető tanulásra, a korszerű oktatási tartalmak és módszerek, eszközök alkalmazására annak érdekében, hogy a tanulóink képességeit minél teljesebben
kibontakoztassuk.
Nevelő-oktató munkánk specialitásai:
- MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS 1. ÉVFOLYAMTÓL
Heti 5 angol óra 1-8. évfolyamig (angol anyanyelvi tanár közreműködésével).
Angolul tanított tantárgyak: 1-2. évfolyam: ének, rajz, testnevelés; 3-4. évfolyam: környezetismeret, rajz, testnevelés; 5-6.
évfolyam: természetismeret, történelem, célnyelvi civilizáció; 5-6. évfolyam: földrajz, történelem, célnyelvi civilizáció.
A célnyelvi méréseken a tanulók 100%-a teljesíti a jogszabály által előírt szintet.

- ÁLTALÁNOS TANTERVŰ PROGRAM DRÁMA ÉS TÁNC SPECIALITÁSSAL
DRÁMA specialitás: Tanulóink az órák játékosan megelevenített világában megtanulják kifejezni érzelmeiket, gondolataikat,
levezetni indulataikat, megoldani konfliktusaikat. Közben fejlődik szókincsük, formálódik személyiségük.
TÁNC specialitás: A kisgyerek megtanulja irányítani a testét, fejlődik ritmusérzéke, hallása, finomul az ízlése, a csoporton
belüli összetartás erősödik.
- EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA ÉS ANGOL NYELV OKTATÁS
1.-8. évfolyamig heti 5 matematika óra. 1.-2. évfolyamon angol szakköri órát biztosítunk, 3. évfolyamtól angol nyelv oktatása órarendi keretben, magasabb óraszámban, csoportbontásban. SAKKPALOTA program tehetséggondozási céllal.
Nyílt napok:
2019. február 27. és március 6. (szerdai napok)
1-2. óra tanítási órák megtekintése (leendő osztálytanítóknál; valamint az iskola specialitásaink bemutatása); 3. órában
bemutatkoznak a leendő első osztályok tanítói.
Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket is az órákra, kérjük legkésőbb 7,45-re érkezzenek!
„Mosolyogni tessék!” – Bemutatkozik a Janikovszky programsorozatunkról iskolánk honlapján tájékozódhatnak: janikovszky.net
TanKer Infó 2019. III. évfolyam Különkiadás
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KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1103 Budapest, Kada utca 27-29.
E-mail cím: igazgato@kadasuli.hu
Telefon: +36 1 262 0177
Honlap: www.kadasuli.hu
OM azonosító: 034957

Intézményünk Kőbánya- Óhegyen, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyen található. A jelenlegi iskola elődjét
1896-ban alapították, 2016-ban ünnepeltük a fennállás 120. évfordulóját. Mára a kerület egyik legnépesebb oktatási intézményeként működünk, 16 osztályunkban 412 diák tanul.
Iskolánk egész napos iskolai rendszerben működik, első 3 évfolyamon osztályaink iskolaotthonos rendszerben tanulnak,
azaz a délelőtti és délutáni tanítási időszakok hosszabb-rövidebb irányított, illetve önálló szabadidős tevékenységekkel
egészülnek ki.
Negyedik évfolyamtól a tanítási órák a nap első szakaszában kerülnek megtartásra, a délutáni időszakban pedig szakszerű
segítséget nyújtunk a házi feladatok megoldásában, illetve a tanórákra való felkészülésben. Emellett tanulóinknak korrepetálásokon, szakkörön, illetve sportfoglalkozáson való részvételre is lehetősége van.
Negyedik évfolyamon a gyerekek bontott csoportban kezdik tanulni az angol nyelvet és az informatikát, majd a felső tagozaton ezek mellett a technika tantárgyat is.
Intézményünkben nem működtetünk tagozatos rendszert, minden osztályban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát.
A mindennapos testnevelés feltételei iskolánkban adottak. Intézményünk 3 éve a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájaként működik.
Tantestületünk évtizedek óta stabil, összetartó közösség, a fluktuáció minimális. A pedagógusok munkáját egy teljes állású
fejlesztő pedagógus segíti. Rajta kívül egyéb segítő szakemberek is részt vesznek a gyerekek fejlesztésében: logopédus,
iskolapszichológus, valamint ún. utazó gyógypedagógusok.
Intézményünk célja, hogy tanulóink személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához mind a tanórákon, mind
a tanórákon kívüli foglalkozásokon a lehető legnagyobb mértékben segítséget nyújtsunk.
Feladatunk, hogy tanulóinknak - a szülőkkel való szoros együttműködéssel - szilárd erkölcsi útmutatást adjunk, alapkészségeiket folyamatosan fejlesszük és ezáltal megalapozzuk számukra a sikeres továbbtanulást.
Célunk, hogy támogassuk tanulóink tehetségének kibontakoztatását, valamint segítsük a tanulási problémákkal küzdők
felzárkózását. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainkat támogassuk, ennek érdekében törekszünk az iskola csalá
dias légkörének megőrzésére.
A TÉBLÁB AMI kihelyezett tagozata keretében iskolánk tanulói hetente kétszer néptánc foglalkozáson vehetnek részt. Ezen
kívül szorosan együttműködünk a Kőbányai Zeneiskolával, amelynek pedagógusai a mi iskolánkban is tanítanak.
Nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink ápolására, a sok esetben évtizedek óta megrendezett iskolai programok színvonalas megvalósítására. Évente több, nagy érdeklődésre számot tartó, kerületi szinten is egyedülálló, sikeres rendezvényt
bonyolítunk le.
Minden tanévben képviseltetjük magunkat a kerületi tanulmányi- és sportversenyeken, amelyeken tanulóink előkelő helyezéseket érnek el. A kerületi versenyeken kívül is keressük azokat az alkalmakat, amikor diákjaink számot adhatnak
tudásukról.
Iskolánk tanulói a 2017. évi kompetenciamérésben kiemelkedő eredményt értek el.
Végzős diákjaink többsége sikeresen felvételizik az általa választott középiskolába. Tanulóink kb. 80 %-a érettségit adó
középiskolába nyer felvételt.
Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő szülőket és gyerekeket az alábbi játékos ismerkedési alkalmakon:
2019. február 12. 16 óra 30 perc
2019. március 5. 16 óra 30 perc
2019. április 2. 16 óra 30 perc
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KŐBÁNYAI KERESZTURY DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
E-mail cím: iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu
Telefon: +36 1 263 0367 / +36 1 262 6900
Honlap: www.kereszturysuli.shp.hu
Facebook: fb.com/kereszturydezsoaltalanosiskola
OM azonosító:034959

Iskolánk közel 70 éves múltra tekint vissza, de köszönhetően a friss felújításoknak, megújult külsővel várja szeretettel
leendő elsős tanulóit!
A korszerű oktatást két informatikaterem, és multimédiás tantermek segítik. A mindennapos testnevelést egyedülálló módon
3 tornaterem, 4 szabadtéri sportpálya szolgálja. Az épületek ölelésében játszótér, füves és aszfaltos játékudvar található.
Iskolánkban kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelv (angol, német), a matematika, az informatika, a sport és
a művészetek oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Minden tehetségterületen fejleszteni kívánjuk
tanulóinkat, ezért számos tehetségcsoport és szakkör (pl: dráma, furulya, kézműves, rajz, matematika-logika, futball, táblajáték) működik iskolánkban. A táblajátékok a matematika órák módszertanába épülnek be.
A jövő tanévben elsős osztályaink idegen nyelvi és emelt óraszámú matematika profillal indulnak.
- A nyelvi osztályban már első osztálytól, évente emelkedő óraszámban, szaktanár tanítja az angol illetve a német nyelvet.
- A matematika osztályok megismerkednek a szorobánnal. Munkájukat segíti a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota
program. Az informatika tantárgy második évfolyamtól kerül bevezetésre.

Büszkék vagyunk eredményeinkre:
- Tanulóink több mint 90%-a érettségit adó középfokú iskolában tanul tovább
- Nyelvoktatásunk mérési- és versenyeredményeire
- Tanulóink kiválóan szerepelnek a tanulmányi és sportversenyeken, valamint a művészeti seregszemléken
Büszkék vagyunk hagyományainkra:
Keresztury Gála, Iskola bál, Bogrács-nap, Karácsonyi koncert, DÖK nap (gyereknap), Keresztury-hét, nyári táborok, erdei
iskola
Szeretettel várjuk gyermekeiket és Önöket is alábbi programjainkra:
Iskolakóstolgató óvodásoknak:
2019. január 8., február 19., március 26. (A foglalkozások 17-18 óráig tartanak. )
Nyílt nap: 2019. február 14.
Örömmel állunk rendelkezésükre a beiskolázással kapcsolatos minden kérdésben!
TanKer Infó 2019. III. évfolyam Különkiadás
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KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Cím: 1107 Budapest, Gém u. 5-7.
E-mail cím: kobanyai@komplexegymi.hu
Telefon: +36 1 261 7691
Honlap: www.komplexegymi.hu
OM azonosító: 038418
Intézményünk többcélú, szegregált gyógypedagógiai intézmény, ahol 3-23 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók nevelést-oktatását látjuk el, a szakértői bizottságok szakértői véleménye alapján. Legfontosabb célunk a minél teljesebb társadalmi integrációt elősegítő képességek, készségek kialakítása, fejlesztése.
Olyan intézmény a miénk:
- ahol mindenkit fogadunk, befogadunk és elfogadunk; ahol elismerjük a sokféleséget, a különbözőséget;
- ahol a legfontosabb cél, hogy mindenki jól és biztonságban érezhesse magát;
- ahol jól felkészült, elhivatott, empatikus munkatársak, toleráns, családias légkörben, igyekeznek biztosítani az egyéni
sajátosságokhoz igazodó, differenciált nevelést, oktatást, fejlesztést, a gyermekekben/tanulókban rejlő lehetőségek,
képességek kibontakoztatását.
Általános iskola intézményegység
Ellátott tanulók köre:
- tanulásban és értelmileg akadályozottak általános iskolája: enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára
- autista csoport: értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók
- mozgásfejlesztő csoport: értelmi fogyatékos és mozgásfogyatékos tanulók számára
Óvoda, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelés-oktatás intézményegység

Ellátott gyermekek/tanulók köre:
- gyógypedagógiai óvoda: értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő és halmozottan fogyatékos gyermekek
számára
- fejlesztő nevelés-oktatás: súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók számára
- készségfejlesztő iskola 9-10.: középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára
- készségfejlesztő iskola 11-12.: középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára
3. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység
- a kerület többségi óvodáiban, általános iskoláiban működő logopédiai osztályok, logopédiai csoportok logopédiai ellátása
- a kerület többségi óvodáiban, általános iskoláiban a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelt, oktatott integrált SNI gyermekek, tanulók ellátásának támogatására.
Az általános iskolai nyílt napunk időpontja: 2019. március 5.
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KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1105 Budapest, Szent László tér 1.
Telefon: +36 1 260 6558
Fax: +36 1 431 7340
E-mail: iskola@szentlaszlo1.hu
Honlap: www.szentlaszlo1.hu
OM azonosító: 034962

Pedagógiai célkitűzésünk: olyan iskola legyünk, ahol megfelelő egészséges, kulturált környezetben, nyugodt, biztonságos
légkörben, szeretetteljes nevelésben részesülnek tanulóink.
Indítandó első osztályainkban az alábbi képzéseket kínáljuk: ének-zene, humán műveltségi képzés, testnevelés, matematika, logikai képességfejlesztés, LEGO matematikai program. Ugyanakkor minden osztályunkban tanulóink gyermekközpontú,
játékos és kipróbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, kooperatív munkaformák alkalmazásával a tanulók egyéni tempójához és képességeihez igazodva biztos olvasási, írási és számolási készségeket alakítanak ki.
Iskolánkban több mint 60 éve működik az emelt szintű ének-zene oktatás, melynek szerves része a népi gyermekjátékok,
néptánc és történelmi társastánc tanítása is. Ez fontos szerepet vállal a gyerekek értelmi- és jellemnevelésében.

Kórusaink hagyományos fellépései: karácsonyi jótékony célú templomi hangverseny, Iskolanap, Nyárköszöntő hangverseny
az iskola díszudvarán.
Az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés kiemelt fontosságú terület iskolánk pedagógiai programjában. Iskolánk
több tornateremmel, tornacsarnokkal, tornaudvarral rendelkezik.
A gyerekek a negyedik osztálytól heti 3, hatodik osztálytól heti 3,5 órában angol, illetve német nyelvet tanulhatnak. Képzett
nyelvtanáraink idegen nyelvi táboraikat anyanyelvi környezetbe tervezik.
Informatikából a felső tagozaton a felhasználói tudás megszerzését kínáljuk minden jelentkező diákunknak. Segítségünkkel
az ECDL jogosítványt a kerületben velünk együttműködő vizsgaközpontban szerezhetik meg.
Szabadidős programok szervezésével kívánjuk színessé tenni tanulóink iskolai életét.
Építünk a diákok önszerveződésére, kezdeményezéseiket támogatjuk. Számos sportcsoportban és tehetséggondozó
foglalkozáson van lehetősége tanulóinknak képességeik továbbfejlesztésére és tudásuk elmélyítésére.
Intézményünk figyelembe veszi a szülők munkarendjét, ezért alsó és felső tagozaton napközis csoportokat, tanulószobát
szervez, és reggeli, illetve délutáni ügyeletet biztosít.
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KŐBÁNYAI SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 38.
E-mail: intezmenyvezeto@szervatiusz.sulinet.hu
Telefon: +36 1 260 8457
Honlap: www.szervatiusz.net
OM azonosító: 034960

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola Kőbánya kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező részén, városközponthoz,
Népligethez, Óhegy-parkhoz közel, folyamatosan épülő lakóparki övezetben, közvetlen óvodai szomszédsággal, parkosított
környezetben helyezkedik el.
Az intézmény pedagógiai alapelve olyan emberközpontú iskola kialakítása, ahol a sokszínűségének teret adva, humanisztikus értékek mentén koncentrálódik az iskolai élet.
Sikerünk egyik alappillére a minőségi munka, magas követelmények, minőségi teljesítmény nem csak a felvételi tantár
gyakból. A továbbtanulási mutatók szerint diákjaink 99%-a, érettségit adó középiskolában folytatja sikeresen tanulmányait.
Miért a Szervátiusz?
- Minőségi és méltányos tanulási környezet
- Alapkészségek biztos alapozása
- Kutatás- és élményalapú, pozitív élményt teremtő oktatás
- Komplex személyiségfejlesztés
Angol nyelv
- Emelt óraszámban első osztálytól, csoportbontásban.
- Ifjúsági nyelvvizsga
- eTwinning: együttműködés európai országokkal.
- Tanulmányút angol nyelvterületre.
Digitális kompetenciák
- Digitális tananyagok, okos eszközök
- Felkészítés az ECDL vizsgára
Rekreáció, egészségfejlesztés
- Pozitív életérzés - egész életre szóló motiváció
- Mindennapos testnevelés keretében emelt óraszámú úszás.
- Sportcsoportok keretében többféle sportág.
- Egészségnevelés, fizikai jól-lét, a dinamikus, tapasztalatokban gazdag, egészséges mindennapok.
Tehetséggondozás
- Szakkörök: képzőművészet, báb, természettudomány, énekkar
- Felvételi felkészítés
- Egyéni tehetségtámogatás
- Zeneoktatás: előképzős, hangszeres kihelyezett tagozatok/ Kroó György Zeneiskola együttműködő partnerünk
Egyéni arculat
- Természettudományos kompetenciák, környezetvédelem
- A szociális kompetenciák fejlesztése
- Helyi identitásnevelés
- Kulturális sokszínűségre érzékeny pedagógia
Az óvodából iskolába való átlépés meghatározó időszak a gyermekek életében, számos változást, kihívást, élményt és nehézséget is hoz magával. A kisiskolás életszakasz kezdeti periódusában az óvodapedagógus, tanító és szülő felelőssége is
nagy, az átmeneti időszak megkönnyíti a folyamatot, jelentősen hozzájárul a harmonikus személyiségfejlődéshez.
Kulcsfontosságú a kapcsolat minden szereplő között. Az óvoda és az iskola, mint intézmény, közös célért, mégis elkülönülten
folytatja tevékenységét.
Személyes beszélgetés szülőknek a leendő tanítókkal és iskolavezetéssel, ismerkedő foglalkozás gyermekeknek a tanítókkal
(Kincses Sziget Játszóház)
Időpont: 2019. február 21-én és 22-én, 14-18 óra között.
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KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Telefon / Fax: +31 1 264 9846, +36 1 265 1375
E-mail: titkarsag@szechenyi-bp10.sulinet.hu
Honlap: www.szechenyi-bp10.sulinet.hu
OM azonosító: 034966
Beiskolázásért felelős: Dobrovitzky Ágnes igh.
Intézményünk 500 tanulóval és 23 tanulócsoporttal működő nyolcosztályos iskola az Újhegyi lakótelepen.
Alapvető pedagógiai céljaink:
Nyugodt, családias légkör teremtése, ahol az alapvető képességek, készségek elsajátítása mellett, fontos a tehetségek,
egyéni képességek kibontakoztatásának segítése, a hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatása, az idegen nyelvek megszerettetése, a logikai gondolkodás fejlesztése. Kompetencia alapú oktatás, felső tagozatos vizsgarendszer, tehetséggondozás
és fejlesztő foglalkozások egyensúlya jellemzi oktató-nevelő munkánkat.
Iskolánk célja, hogy tanulóink megállják helyüket a középiskolában és az élet számos területén. Intézményünkből ballagó
nyolcadikosok -tanulmányi eredményeiktől függően-, különböző középiskolákban folytatják tanulmányaikat. Diákjaink 6570%-a gimnáziumban és szakgimnáziumban tanul tovább.
Innovációink közül az Európai Uniós pályázatokat és a Microsoft Innovatív Iskola projektet szeretnénk kiemelni, amelynek
eredményeit iskolánk tanulóin keresztül a szülőkkel is megismertetjük.

Az iskolai életet a diákönkormányzat programjai és intézményünk hagyományai színesítik. Kedvelt diákprogramok az
iskolapolgárrá avatás, Kulturális Gála, Márton-nap, Széchenyi Diákköri Nap, angol-német nyelvi tábor… stb.
Induló eslö osztályok:
A 2019/20. tanévben az alsó tagozaton nyelvi (angol-német), logikai (sakk) és művészeti (ének, rajz, technika, dráma, tánc)
osztályokat indítunk. Ezen képzések a felső tagozaton is folytatódnak. A német két tanítási nyelvű csoport megfelelő számú
jelentkező esetén indul.
Első osztályban célunk az alapkészségek elsajátítása. Az olvasás tanításában a Meixner módszert támogatjuk. A mindennapos testnevelést szakos tanárok tanítják, a Diáksport Egyesület edzői színesítik a munkát.
Kiváló tehetségpont címmel rendelkezünk. Tanáraink felkészítésével tehetséges diákjaink kerületi, budapesti, országos és
nemzetközi versenyeken dobogós helyezéseket érnek el sakk, ének-zene, rajz, színjátszás és egyéb területeken. Hagyo
mánytisztelő és örökségkutató Széchenyi-programjaink alsó és felső tagozaton egyaránt elismertek.
Iskolakóstolgató foglalkozások:
Foglalkozások: 2019. február 7., 2019. március 7., 2019. március 28. /17 órától három csoportban/
Családi nap – szülői tájékoztatóval: 2019. február 16. 10 óra /Bábelőadás, kézműves foglalkozás/
Nyílt napok – nyílt órák: 2019. március 18- 22. /Bejelentkezés alapján/
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ÜLLŐI ÚTI MAGYAR-ANGOL
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1101 Budapest, Üllői út 118.
E-mail cím: altisk.ulloi118@gmail.com
Telefon: +36 1 263 0956
Honlap: www.ulloiiskola.hu
OM azonosító: 203332

Az Üllői Úti Iskola Kőbánya egyik legrégebbi, komoly múlttal és hagyományokkal rendelkező iskolája. Az intézmény 2004-ig
önálló iskolaként működött, majd a Janikovszky Éva Általános Iskola tagintézménye lett. A 2018/2019-es tanévtől kezdve
újra önálló intézménnyé váltunk. 1988-tól az iskola épülete mellett tanuszoda is működik.

Nevelő - oktató munkánk specialitásai:
- magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás 1. évfolyamtól
- általános tantervű osztály dráma specialitással (kifutó rendszerben)
- általános tantervű osztály informatika specialitással 2017/2018-as tanévtől
Alapelveink, célkitűzéseink:
Iskolánk, a gyermekközpontú nevelési elveinek, az igényes szakmai munkának, a kiváló mérési eredményeknek és tovább
tanulási mutatóknak, valamint szakmai programok sikerességének köszönhetően igen népszerű.
Nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú személyiség- és képességfejlesztésre, a tevékenykedtető tanulásra, a korszerű oktatási tartalmak és módszerek, eszközök alkalmazására annak érdekében, hogy a tanulóink képességeit minél teljesebben
kibontakoztassuk. A tehetségek gondozása, a segítségre szorulók felismerése és támogatása iskolánkban kiemelt feladat.
Továbbtanulási mutatók, eredményeink, hagyományaink:
Végzős diákjaink jelentős része gimnáziumokba és szakgimná
ziumokba nyert felvételt.
A két tanítási nyelvű programunkban tanuló gyerekek szinte kivétel nélkül eredményes államilag elismert, középfokú, komp
lex nyelvvizsgát szereznek nyolcadik osztály végére.
Tanulóink a különféle tanulmányi versenyeken, sport területén és az országos mérésekben is kimagasló eredményeket érnek
el évről évre. A tanulmányi munka mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására, ezzel
bővítve tanulóink látókörét. (Szüreti mulatság, Halloween, Egészségnap, Adventi vásár, Iskolanap, Föld napja, tánc- karateés focioktatás stb.) Iskolánk rendelkezik zárt műfüves pályával, játszótérrel és nagy területű, parkosított udvarral.
Nyílt napok, bemutató órák, tájékoztató szülői értekezletek:
- Leendő elsős szülők részére tájékoztató szülői értekezlet: 2019. 03. 27.
- Zsákbamacska foglalkozás (óvodás gyerekek ismerkedhetnek meg iskolánkkal): 2018.12.04 - 2019.03.12 havonta 2 alkalommal keddenként 1600 – 1645
- Nyílt nap, bemutató óra: 2019. 02. 12-én és 19-én 8:00 – 11:00
További részleteket találnak iskolánkról a www.ulloiiskola.hu weboldalon.
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BUDAPEST XVII. KERÜLETI
CZIMRA GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1174 Budapest, Kép u. 14.
E-mail cím: iskola@czimra.com
Telefon: +36 1 258 4205
Honlap: czimra.com
OM azonosító: 035109

Intézményünk Rákoshegyen található, 8 évfolyamos általános iskola, kertes családi házas környezetben. Feladatunk a 6-14
éves korosztály alapfokú nevelése, oktatása. Sajátosságunk, hogy az iskola a Kép utca nagy részét felöleli, hiszen több,
összesen 6 épületben működünk. A legrégebbi épületben 1927 óta folyik oktatómunka, ebből következik, hogy a rákoshe
gyiek több generációja ide járt iskolába, tanulóink szülei, nagyszülei is. Évfolyamonként 4 párhuzamos osztályunk van.
A magas, közel 800 fős létszám ellenére az iskola családias hangulatú.
A felső tagozat egy épületben található, míg az alsó tagozatos diákok 4, egymáshoz közel lévő kisebb épületben kapnak
otthont. Az alsó és a felső tagozatnak külön tornaterme van, és rendelkezésre áll egy tornaszoba és egy szabadtéri műfüves
pálya is. A szaktárgyak oktatásához szaktantermeket alakítottunk ki, melyek felszerelését az osztálytermekhez hasonlóan
folyamatosan fejlesztjük.
A 2019-2020-as tanévben is négy osztály indítását tervezzük. Célunk a személyiség- és közösségépítés mellett a képességfejlesztés, a kompetencia alapú tudás kialakítása, a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltség alapjainak
elsajátíttatása, hagyománytiszteletre nevelés, és az identitás megalapozása. Osztályainknak igyekszünk olyan sajátos profilt
kialakítani, melyek valamelyikében minden kisdiák megtalálja érdeklődési körét és megmutathatja egyéni képességeit.
Egyik osztályunk a logikai gondolkodás és a matematikai kompetenciák kibontakoztatására differenciáló matematikaórákkal színesíti a gyerekek tanulmányait. Az itt tanuló gyerekek közül többen sikeresen vesznek rész a témakörben rendezett
különböző megmérettetéseken.
A művészeti orientációs osztályban kiemelt szerepet kap az ének, a tánc és a rajz. Énekórákon és a 3. osztálytól induló
énekkaron a Kodály módszer szerint tanulnak. Számos zenei rendezvényt, bemutatót hozunk el számukra az iskolába, de
külső zenei és más művészeti rendezvényen is részt vesznek. A táncórákon alsó tagozatban főként a néptánc, felsőben
pedig a modern tánc különböző irányzatait ismerhetik meg. Rajzórákon több technikát is elsajátítanak, az érdeklődők szakköri keretek közt is alkothatnak.
Sok kisgyerek futballozik óvodás korától az iskola szomszédságában lévő GRUND 1986 SC-ben, A klubbal történt együttműködési megállapodás értelmében ezeket a gyerekeket elsőtől egy osztályba szervezzük, edzéseiket egyeztetett időpontban, az órarendbe beépítve valósítjuk meg, így biztosított számukra a tanulás és a sport összehangolása.
Vannak olyan gyerekek, akik nem vonzódnak annyira elkötelezetten a fenti témák iránt, ők is megtalálják helyüket az
iskolában. A tanórák mellett több féle délutáni foglalkozáson vehetnek részt, minden 1. és 2. osztályos tanuló ingyenes
nyelvi szakkörben játékos angol nyelvi képzést kap. Harmadik osztálytól a nyelvet csoportbontásban tanulják, felső tagozaton pedig lehetőség van intenzívebb haladásra az emelt óraszámnak köszönhetően. Napközi keretében rendszeresen
szervezünk tematikus előadással egybekötött foglalkozásokat, délutánonként több sportág edzésein vehetnek részt
a gyerekek, és tömegsport keretében is van mozgási lehetőség.
A differenciált készségfejlesztés során egyaránt gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A tanítók,
tanárok munkáját 3 fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógusok, és iskolapszichológus segíti.
Két jól felszerelt teremben biztosítjuk az informatika oktatását, lehetőség szerint bontott csoportokban.
Említésre méltó a 15 éves múlttal rendelkező színjátszó körünk, akik évről-évre lépnek fel különböző iskolai rendezvénye
ken és külső helyszíneken. Éves bemutatójukat mindig nagy sikerrel rendezzük meg a Csekovszky Művelődési Házban.
A művészeti osztályok bemutatója a hagyományos Czimra Gála minden év júniusában kerül a Vigyázó Művelődési Központ
műsorára, a szülők, és nagyszülők örömére.
Tanulóink sikerrel veszik az akadályokat a továbbtanulás során is, melyet a középiskolai visszajelzések is igazolnak. A 20172018-as tanév beiskolázása során a diákok 49%-a gimnáziumban, 48%-a szakgimnáziumban, 3%-a szakközépiskolába nyert
felvételt.
A leendő 1. osztályosaink szülei számára 2019. február 4-én 18.00 órakor tartunk tájékoztató értekezlet a Kép utca 14.
számú épületünkben. Iskolakóstoló foglalkozások a gyerekek számára 2019. február 5. 12. 19. 26. napokon lesznek, 17.00
órai kezdettel a Kép utca 4. szám alatti épületünkben, melyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1172 Bp. Diadal út 43-49.
E-mail cím: diadal43@gmail.com
Telefon: +36 1 257 65 14
Honlap: www.diadal.hu
OM azonosító:035103

Rákoscsaba-Újtelepen álló 40 éves iskolánk volt diákjai örömmel emlékeznek diákéveikre. Ennek magyarázatát
a nevelőtestületünk tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt törekvő pedagógiai munkájában látjuk. Emellett nagy
zöld terület, tágas sportpályák, esztétikus belső terek jellemzik környezetünket, amik szintén idevonzzák az iskolát választó
családokat, gyerekeket. 20-25 fős osztályainkban minden diáknak lehetősége van a fejlődésre.
Tudjuk, hogy a siker közös eredmény, amiért együtt kell munkálkodnunk. Legfontosabb közös értékünknek a tudást, az
odafigyelő szeretetet és az együttműködést tartjuk. Azért dolgozunk, hogy pozitív megerősítések és élmények által az iskola
a tudás és siker forrása legyen: olyan hely, ahová szívesen jön a gyermek.

Tehetséggondozó, emelt óraszámú, délután is osztálykeretben tevékenykedő, 2019/20. tanévben induló osztályaink következők:
a., osztály: zenei osztály (ének, furulya és táncoktatás emelt szinten) – angol nyelv;
b., osztály: vívásfakultációval színesített sportosztály – angol nyelv;
c., osztály: színjátszó és kiemelt vizuális nevelésben részesülő osztály – angol nyelv.
Iskolánkban már első osztálytól szakköri keretben, a felső tagozaton pedig emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk
az angol nyelvet; cél a junior nyelvvizsga letétele. Elsőseinket mozgásfejlesztés, TKP (tanuláskönnyítő program a kaposvári
Vadvirág Alapítványtól), valamint a Meixner-féle olvasástanulás segíti.
Diákjainkat a tanórán kívül is gazdag élmények várják: informatika szakkör, énekkar, torna, kosárlabda, vívás, labdarúgás,
táncoktatás, furulyaoktatás, legoszakkör működik a gyerekek örömére.
Első iskolahívogató foglalkozásunk időpontja leendő elsőseink számára: 02.02; nyílt óráinkat 02.06-án tartjuk.
Érdemes velünk kezdeni! Tájékozódjon, ismerkedjen meg iskolánkkal a honlapunkon!
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BUDAPEST XVII. KERÜLETI
GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1172 Budapest, Hősök tere 19-20.
E-mail cím: gregor@gregor.sulinet.hu
Telefon: +36 30 911 2336
Honlap: www.gregorsuli.hu
OM-azonosító: 035107

Intézményünk Rákosliget egyetlen általános iskolája, mely 2007 óta Gregor József Általános Iskola néven mű-ködik. Ének-zene
tagozatunk 1956-ban alakult meg. Évfolyamonként 3-3 osztályt oktatunk, melyből 1-1 ének-zene tagozatos. Ötödik osztálytól egy
matematika emelt szintű és egy humán irányultságú osztályban oktatjuk tanulóinkat. Tanulói létszámunk stabil - jelenleg 704 fő,
ami figyelemreméltó értékmérő számunkra.
Emelt szintű ének-zene osztályainkban magas szintű zenei nevelés folyik, kórusmunkánk hosszú évek óta ki-emelkedő. Ezt jelzik
a kulturális és minősítő versenyek arany fokozatai, rádiófelvételek, zeneakadémiai és orszá-gos zenei versenyeken való szereplések, külföldi utazások, kapcsolatok kiépítése, fellépések.
Angol vagy német nyelv tanulására a 4. évfolyamtól van lehetőség, bontott csoportban. 5. évfolyamtól emelt szintű matematika
osztályt indítunk. Ennek megalapozása már az alsó tagozat matematika tehetséggondozó szakköreiben megkezdődik. A Zrínyi
Ilona Matematika Verseny, a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen, a Bolyai Csapatversenyen évek óta nyújtott kiemelkedő
csapat és egyéni eredmények a színvonalas pedagógusi munkát tükrözik.
Sportolási lehetőségek adottak korszerű tornatermünkben és tornapályánkon különböző szak-körök formájában, ill. úszásoktatás keretében. Napköziben (melyre az igény egyre nő) és a délutáni szabadidős időszakban biztosítjuk gyermekeink tartalmas
időtöltését. Jelenleg 16 napközis csoportunk van.
Pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink és feladataink:
Az oktatás területén képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaik
kal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, tanulásukkal - minél teljesebben bon-takoztathassák ki személyi
ségüket. Képzésünk célja az alapkészségek magas fokú elsajátíttatása és a középfokú képzésre való felkészítés.
Nevelési módszerek: Iskolánkban a nevelési módszerek gyermek- és személyiségköz-pontúak és egyénre szabottak. Nevelési
célunk az önálló gondolkodásra képes, kreatív, problé-maérzékeny, problémamegoldó, toleráns, együttműködő, önálló véleményalkotásra képes személyiség kialakítása. Fontos szempont a szülőkkel való jó együttműködés kialakítása, aminek alapja a
kölcsönös tisztelet és segítőkészség.
Oktatási módszerek:
Kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai módszertani megújulást, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésünkre a hatékony oktató-nevelő munkához. Sokszínű, a gyerekek egyéni sajátosságaihoz iga-zodó módszerekkel, szervezési formákkal igyekszünk a
tanítványainkban rejlő képességeket, tehetséget minél optimálisabb mértékben kibontani.
Fejlesztő foglalkozások keretében gyermekeink fejlődését fejlesztőpedagógusok, ill. utazó gyógypedagógusok, iskolapszichológus segítik, ill. a tanórai munka során nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra.
Művészeti nevelés Kiemelt képzési terület a művészeti nevelés, melynek legfőbb eleme az emelt szintű ének-zenei oktatás.
Hangsúlyos a képzőművészeti képzés is. Az elmúlt tanévtől alsó tagozaton heti 1 órában néptáncoktatás folyik. Irodalmi és musical szakkör is működik iskolánkban. A kerületi és budapesti rajzversenyek, szavalóversenyek élvonalában teljesítenek diákjaink.
A zenetagozatosok karácsonyi és évzáró hangversenyei, a musical bemutatók, a rajzkiállítások és még számtalan más programunk sok száz ember számára felejthetetlen élményt jelent. Tehetséggondozás Számunkra minden gyermek egyformán fontos, de megkülönböztetett figyelemmel tekintünk a kiemelkedő képességűekre. A művészeti tehetséggondozás mellett minden
évfolyamon működnek tantárgyi szakkörök.A tehetséggondozás legfontosabb színtere a tanóra, ahol differenciált óraszervezéssel, képességeiknek megfelelő házi feladatokkal, kiselőadások lehetőségével, versenyeken való részvétellel fejlesztjük őket.
Versenyeredményeink bizonyítják az e téren folyó eredményes munkát. 2011-ben csatlakoztunk az országos „Tehetségpont”
hálózathoz, 2018-tól pedig akkreditált kiváló tehetségpontként működünk.
Februárban ismerkedő délutáni foglalkozásokat és nyílt tanítási órákat szervezünk, melyek keretében be-pillantást nyerhetnek
az iskola életébe. Zenei osztályunkba előzetes „zenei” képességvizsgálatot tartunk. Az ér-deklődő szülők mindezekről az iskolai
honlapunkon (www.gregorsuli.hu), illetve az óvodákba kiküldött tájékoz-tatónkon kapnak felvilágosítást.
Nyílt napok szülők és gyermekek részére: 2019. február 19. (kedd) és 20. (szerda) 16.30-18.30 óra között,
Nyílt bemutató órák csak szülők részére: 2019. február 22. (péntek) 10.05-11.45 között.
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GYURKOVICS TIBOR ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYMI
Cím: 1172 Budapest, Naplás út 60.
E-mail cím: gyurkovics@gyurkovics.hu
Telefon: +36 1 257 0562
Honlap: www.gyurkovics.hu
OM azonosító: 038431

Iskolánk a kerület kertvárosi részén található, tanulóink számára nagy mozgásteret biztosító zöld területen helyezkedik el.
Általános iskolai nevelést - oktatást végzünk alsó és felső tagozaton. Kerületünkben élő, sajátos nevelési igényű tanulókat
várunk, akik számára az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szegregált intézményünket jelölte ki. Alapvető célunk, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően, magas színvonalú képzést kapjanak, amely a későbbiekben lehetővé teszi számukra a továbbtanulás, továbbfejlődés lehetőségét, a lehető legmagasabb szintű
önállóságot.
Iskolánk tagozatai:
- Tanulásban akadályozottak tagozata 1-8. évfolyam
- Értelmileg akadályozottak tagozata 1-8. évfolyam
- Autizmussal élő gyerekek tagozata 1-8. évfolyam
- Halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelése - oktatása (otthoni ellátás keretében)

Amit kínálunk:
- Kis létszámú osztályok (általában 8- 10 fő)
- Gyógypedagógiai módszerek alkalmazása
- Egyéni haladási ütem biztosítása, differenciálás
- Gyógypedagógiai asszisztens jelenléte a gyógypedagógusok mellett egész nap folyamán
- Habilitációs, rehabilitációs órák
- Különböző terápiák biztosítása
- Színes programok, szakkörök
- Biztonságos környezet, családias légkör
Gyógypedagógusaink sokoldalúan képzett szakemberek. Többen közülük terápiás végzettséggel rendelkeznek, amelyeket
mindennapi munkájuk során, a tanórákba ágyazva alkalmaznak (Sindelar módszer, alapozó terápia, szenzoros- integrációs
terápia). Egyéb fejlesztő foglalkozásokkal is segítjük a tanulók optimális fejlődését, logopédusaink, terapeutáink, konduktoraink foglalkoznak a gyermekekkel. A munka során a képességek, adottságok fejlesztése, kiépítése kerül középpontba. A
kétszemélyes és kiscsoportos helyzet lehetőséget ad a tanulók egyéni igényeinek biztosítására. A foglalkozásokat jellemző
biztonságos, személyes légkört a gyerekek igénylik, és nagyon szeretik.
Tagozatainkon délutánonként napközit, felső tagozaton tanulószobát kínálunk. A tanítás után itt maradó gyerekek szer
vezett körülmények között tanulnak, majd különböző szabadidős tevékenységek közül választhatnak (könyvtár, sport, szakkör, napközis klubfoglalkozás).
Munkánkat külön fejlesztő helyiségek és változatos, sokszínű eszközök is támogatják, amelyek segítségével lehetőségünk
nyílik játékos, örömteli foglalkozásokon keresztül megvalósítani az iskolában eltöltött idő eredményességét.
Nyílt napjaink:
- A Gyurkovics napok programsorozat keretében tartunk bemutató órákat, melyek pontos időpontjáról a honlapon tájékozódhatnak (március vége, április eleje)
- Előzetes bejelentkezés esetén lehetőség van személyes megbeszélésre, szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező diákokat!
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BUDAPEST XVII. KERÜLETI
KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1171 Budapest, Erzsébet körút 56.
E-mail cím: kossuthiskolarakoskert@gmail.com
Telefon: +36 1 256 3981
Honlap: www.kossuthiskolarakoskert.hu
OM azonosító: 035104

Iskolánk kertvárosi környezetben fekszik, az utakat övező fasorok és a kicsiny rendezett terek sajátos hangulatot keltenek.
A jó levegő és a nyugodt hangulat ideális környezetet biztosít a gyermekeket nevelő családoknak. Az épületbe belépőket
családias légkör fogadja, a tanulók által készített dekorációk igényesek, esztétikusak.
Pedagógiai értékként a gyermekközpontúság jelenik meg, az oktató nevelő munkához szükséges személyi és tárgyi feltéte
lek biztosítottak.
A Pedagógiai programban kiemelten szerepel az alapkészségek fejlesztése, a testi és környezettudatos nevelés és az angol
nyelvoktatás.

Hangsúlyosan jelenik meg a mindennapokban a tehetséggondozó tevékenység az angol, matematika, torna sportág és az
anyanyelvi nevelés területén, melyek eredményességét tehetséggondozó órák és szakköri foglalkozások segítik.
A felzárkóztatást igénylő tanulók fejlesztő foglalkozáson és korrepetálásokon vehetnek rész, valamint a tanórai differenciálás
is segíti fejlődésüket.
A napköziben évek óta projektmódszerrel történik a hagyományápoló tevékenység. A napközis foglalkozásokon a tanagyag
elmélyítésén túl lehetőség nyílik a szabadidő tartalmas eltöltésére.
Versenyeredményeink a torna sportág területén kiemelkedőek. Évtizedek óta minden évben megrendezzük a Rákoskerti
Tornakupát, ahol tanulóink kiválóan teljesítenek.
Az intézmény Örökös Ökoiskola, melyhez több iskolai program kötődik; „Határtalan” program, nyári táborok, erdei iskola.
Keresettségünk évről évre emelkedő tendenciát mutat, a szülők az iskola szellemiségével, nevelési elveivel azonosulnak.
A nyolcadikos évfolyam beiskolázási mutatóiban meghatározó a gimnáziumba történő beiskolázás.
Az iskola megismerésének lehetőségei:
Időpontok :

2019. január 24. 16 óra Ovisuli
2019. február 7. 16 óra Ovisuli
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BUDAPEST XVII. KERÜLETI
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM
Cím: 1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
E-mail cím: kcss@kcss.hu
Telefon: +36 1 257 0020
Honlap: www.kcss.hu
OM azonosító: 035319
1982 óta működő intézményünk a XVII. kerület központjában található. Általános iskolai tagozatunk 1992-ben négy évfolya
mos gimnáziumi tagozattal is kiegészült. Elsődleges célunk a korszerű, magas szintű, a továbbtanulás során és az élet
különféle területein jól hasznosítható tudás és műveltség nyújtása. Minden általános iskolai évfolyamunkon az egyik osztály
ének-zene tagozatos. Kórusaink kimagasló eredményeket érnek el, sikeresen szerepelnek különböző rendezvényeken.
Két zenei CD-vel is büszkélkedhetnek. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvek oktatását is. A felső tagozaton és
a gimnáziumban nyelvi tagozatos osztályaink működnek. Általános iskolai tanulóink nagy része gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább.

Célunk az is, hogy a tanulókkal megismertessük az ökológiai szemléletet, a környezettudatos viselkedést. Örökös Ökoiskola
címmel büszkélkedhetünk. Iskolánk 2010 tavaszán kapta meg az engedélyt arra, hogy Tehetségpontként működhessen,
azóta már kétszeresen akkreditált kiválóan működő Tehetségpont címet is elnyertük.
Évek óta működtetünk tehetséggondozó műhelyeket, és rendezünk tehetséggondozással kapcsolatos programokat.
Iskolánkban a magas szintű délelőtti képzés mellett fontos szerepet kapnak a délutáni gazdagító programok. Rengeteg
szakkört, foglalkozást kínálunk a tanulók számára, amelyeken kedvük és tehetségük szerint vehetnek részt.
A 2019/2020. tanévben három osztályt indítunk. Az ,,a” osztályban hagyományainknak megfelelően emelt szintű ének-zene
(tagozatos) oktatásban részesülnek a tanulók. Ebbe az osztályba jó hangú, jó ritmusérzékű, szépen és szívesen éneklő
gyerekeket várunk. A ,,b” és ,,c” osztályunk általános tantervű osztály lesz. Ezekben az osztályokban választható tantárgyként lehetőség van angol ill. német nyelv tanulására heti 2 órában. Mindegyik osztályunkban a tanítási órák délelőtt
lesznek, délután hagyományos napközit biztosítunk.
A leendő elsőseinket ebben az évben is kedves, sokéves tapasztalattal rendelkező tanító nénik várják.
A szülők számára 2019. február 21-én délelőtt tartunk nyílt órákat és utána szülői tájékoztatót.
A gyerekeket 2019. február 8-án, 15-én, 22-én és március 1-jén délután várják a tanító nénik ismerkedésre, közös játékra.
Az ezekről szóló részletes tájékoztatás az iskola honlapján megtalálható.
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BUDAPEST XVII. KERÜLETI ZRÍNYI MIKLÓS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3.
E-mail: zrinyim@zrinyi.net
Telefon: +36 1 258 2784
Honlap: www.zrinyi.net
OM azonosító: 035113

Iskolánk 37. éve működik Rákoscsaba és Rákoskert határán, egy tágas, különlegesen szép zöld környezetben.
Nevelő-oktató munkánk két – egymáshoz közeli – épületben zajlik. A főépület felújítása 2016-ban fejeződött be. Iskolánk
Budapest első ökoiskoláinak egyike. Ma már az Örökös Ökoiskola cím viselője, ami az itt dolgozó munkatársaknak, szülőknek,
és természetesen a gyerekeknek köszönhető.
A mindennapos testnevelést és szabadidős sportfoglalkozásokat tornaterem, tornaszoba, sportpályák (füves és műfüves
focipályák, kézilabdapálya), játszótér, fitnesz park biztosítja. Ezen adottságoknak, és nagy szakértelemmel rendelkező testnevelőink munkájának köszönhetően, sportosztályaink tanulói évről évre sikeresen vesznek részt a kerületi és fővárosi

Diákolimpia versenyein. 2019 szeptemberétől induló „sportosztályunk” a kerületi RKSK szakmai támogatását hasznosítja a
kézilabda és a labdarúgás szakterületén.
A számítástechnikai szaktanterem 24 munkaállomással szolgálja a korszerű oktatást. Az állandó internetes hozzáférhetőség,
a minden tanteremben elhelyezett számítógép, a korszerű oktatástechnikai eszközök segítik pedagógusaink, diákjaink mindennapi munkáját. A legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk és továbbfejlesszük azt, amiben
tehetséges. Célunk, hogy sikerélményekhez juttassuk az iskolai foglalkozásokon, a tanulmányi és sportversenyeken.
Pedagógusaink nagy figyelmet fordítanak a differenciált foglalkoztatásra. A diákok a tanórákon kívül további, érdeklődésüknek
megfelelő foglalkozások, szakkörök közül választhatnak.
Iskolánkban hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nép kultúrájának, hagyományainak megismertetésére,
átadására. E célt szolgálják hagyományápoló rendezvényeink, illetve a jeles napokhoz kapcsolódó programjaink: az
előadások, a kiállítások, a kézműves foglalkozások.
Több diákunk szabadidős foglalkozás keretében ismerkedik meg a székely-magyar rovásírás rejtelmeivel. A kerületi Bartók
Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményünkben kihelyezett szolfézs és hangszeres órákat tart.
A Vigyázó Sándor Művelődési Házzal és tagintézményeivel, a Bartók Béla Zeneházzal és a Gózon Gyula Kamaraszínházzal
kiemelkedően jó a kapcsolatunk, az általuk szervezett programok is színesítik iskolai életünket.
Leendő elsősöknek és szüleiknek szervezett programjaink:
Nyílt órák
- Leendő elsős tanítók bemutató órái: 2019. február 28. (csütörtök)
- „Iskolakóstoló” 2019. március 6.,13.,20. szerdánként 14-15 óráig, 3 alkalom
- Képességmérés az emeltszintű testnevelés osztályhoz: 2019. március 27.(szerda) 17 óra és a Zrínyi-RKSK sportfoglalkozásán
- „Aranyecset” pályázat eredményhirdetése 2019. március 29. (péntek)14 óra
- Kézműves foglalkozás és ismerkedés a leendő elsős tanítókkal: 2019. március 29. (péntek) 14:15
- Tájékoztató szülői értekezlet leendő első osztályos szülőknek: 2019. május
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ÚJLAK UTCAI ÁLTALÁNOS, NÉMET NEMZETISÉGI ÉS
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA
Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 110.
E-mail cím: ujlak@ujlak.com
Telefon: +36 1 257 3998
Honlap: www.ujlak.com
OM azonosító: 035114

Iskolánk az 1983/84-es tanévben nyitotta meg kapuit az akkor még épülő lakótelepen. Jelenleg tanulólétszámunk megközelíti a 1000 főt. Fő célunk, ha szóba kerül az „Újlak”, mindenki elégedettséggel beszéljen iskolánkról. Kiemelkedő
hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink életkoruknak megfelelő, átfogó, magas színvonalú alapműveltséget szerezzenek.
A 2001/2002-es tanévtől intézményünkben kapott helyet a német nemzetiségi tagozat, mely a Rákosmentén és
vonzáskörzetében élők nemzetiségi oktatását segíti. A nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóinkkal meg kell ismertetnünk a magyarországi németek legfontosabb hagyományait, életmódját és kultúráját. Nevelő munkánk célja, hogy erősítsük
bennük az e népcsoporthoz tartozás érzését.

2006-tól iskolánkban elkezdődött a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. Ezzel kívánunk hozzájárulni, hogy a kerületben
élő családok minél több képzési lehetőségből választhassanak gyermekük számára.
Az egyetemes kultúra közvetítésében kiemelt eszközünknek tartjuk a két tanítási nyelvű és az angol nyelvoktatáshoz kötődő
nyelvi tehetséggondozást. Munkánkkal megteremtjük a majdani magas szintű nyelvtudás alapjait. Ezzel segítséget nyújtunk
a továbbtanuláshoz, a felnőttkori munkavállaláshoz.
Felelősséget vállalunk azért, hogy tanulóinkban fejlesztjük a harmonikus személyiség kialakulásához szükséges képességeket.
Erősítjük igazságtudatukat, szilárdítjuk és bővítjük kibontakozó erkölcsi értékrendjüket.
Nevelőtestületünk egységes abban, hogy tanulóink érdekében megőrzi az iskola kapuin túl lévő világra és a munkánkat
segítő újdonságokra való nyitottságát. Kiemelt figyelmet fektetünk a tehetséggondozásra, idegen nyelvi, sport és zenei
téren.
Nyílt napok, tájékoztató szülői értekezletek, bemutató órák időpontjai:
Nyílt nap:
2019. február 13.
8-12-ig nyílt órák alsó és felső tagozaton (leendő osztályfőnökök és nyelvtanárok bemutatkozása)
17 órától szülői tájékoztató fórum
Tavaszváró iskolahívogató:
2019. március 20. 16 órától – angol
2019. március 21. 16 órától – német

24.

TanKer Infó 2019. III. évfolyam Különkiadás

SZABADSÁG SUGÁRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
Telefon: +36 1 258 2751
OM azonosító: 035112
Igazgató: Jurecz Emil

Iskolánk Rákoscsabán található, közel 360 gyermek „második otthona.”
1910–ben alapította Rákoscsaba önkormányzata. Maga az iskola régi, patinás épület, ahol az osztálytermek falai korábbi
nemzedékek tradícióit sugározzák. Nevelő-oktató munkánk 3 épületben zajlik.
A központot a Szabadság sugárút 32. sz. alatti 11 tantermes régi és a 34-36. sz. alatti új épületek alkotják, ahol a négy
tantermen és a tornatermen kívül sportpálya, játszóudvar és szabadtéri színpad is a tanulók rendelkezésére áll. Ezen kívül
az iskolához tartozik még az Anna utcai kisépület, amelynek óvodát idéző 2 tantermében, első osztályosaink ismerkednek
a betűvetés tudományával. Az első osztályosoknak ugyanebben az épületben egy tornaszoba is található, így a gyermekeknek nem kell átmenniük testnevelés órára a másik iskolaépületbe.
Kiemelten fontos, hogy gyermekeink számára biztosított legyen a családias, nevelés centrikus légkör, ugyanakkor korszerű,
a felnőtt élet mindennapjaiban használható ismereteket oktassunk. Ezért kiemelt szerepet kap a magyar, a matematika, az
informatika és az angol nyelv oktatása, továbbá kiemelten fontos alapelv a szülőkkel együttműködő közös nevelés.
Tehetséges tanulóinknak alsó tagozaton, második osztálytól heti 1 órában, felső tagozaton heti 4 órában emeltszintű
(tagozat) informatika oktatást szervezünk, ezen csoportok szorgalmas tanulói 6-8. osztályban nemzetközileg elismert ECDL
vizsgát tesznek.
Szülői igény esetén 1 osztálytól heti 1, 3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól 3 + 2 órában orientációs angol csoportokat szervezünk. Az orientációs csoportokban tanuló tehetséges gyermekeknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy alapfokú
vizsgát tegyenek. A 2018/2019-es tanévtől felmenő rendszerben vezettük be az emelt szintű angol oktatását (tagozatot). 1.
osztályban minden gyermek tanul angolul, 2. osztálytól a legjobban teljesító tanulók kerülhetnek az emelt szintű (tagozatos)
osztályba. Természetesen emellett hagyományos nyelvoktatás is folyik iskolánkban.
Fontos pedagógiai szervezések az iskola projektjei. Szeptemberben tartjuk a Honvédelmi-katasztrófavédelm budapesti
bázisán.
Iskolánk minden tanterme interaktív táblával, központi szerver elérhetőséggel, Dolby hangrendszerrel felszerelt.
Iskolánk kiemelkedő eredményeket ér el a kompetenciaméréseken matematikából. Ez az eredmény a matematika kiemelt
foglalkozásain túl az informatika és a játékos módszertani lehetőségeknek köszönhető. Ilyen alap például a Polgár Judit-féle
sakkmódszertan, amely erős matematikai és informatikai alapozást nyújt a gyermekeknek.
A törvénynek megfelelően szervezett oktatás, szükség esetén korrepetálás, felzárkóztatás, reggel 7 órától ügyelet, napközis
ellátás, menza, gyógytestnevelés, logopédia, fejlesztés, tehetséggondozás, mindennapos testnevelés valamint sport.
Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveink:
Legfőbb célunk a nevelésközpontúság, az oktatásunkban, pedig nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek kibontakoztatására.
A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára különösen fontos feladata az iskolának az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás biztosítása, ezért a korrepetáláson kívül oktató-nevelő munkánkat szakképzett, gyakorlott logopédus és fejlesztő pe
dagógus is segíti.
Arra törekszünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk azt a területet, amelyen a legjobbak a képességei. „Minden gyermek tehetséges valamiben”
Tanórán kívül a következő lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak: angol nyelvtanfolyamok (kezdő és haladó szinten), tehetséggondozó (reál, humán) szakkörök, (rajz, színjátszó, környezetvédelmi, természetjáró), zenei előképző, hangszeres zene, énekkar,
református, katolikus, baptista hitoktatás, úszás, korcsolya, lovaglás, rendszeres színház és múzeumlátogatás.
1998 óta az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére –szülői, tanítói igényre – vezettük be az iskolaváró (korábban:
iskolakóstoló) elnevezésű foglalkozásunkat leendő tanítványaink számára, melyet minden tanévben elindítunk. Februártól
májusig heti egy alkalommal, kétszer 25 percben sok játékkal, bábozással, verssel, rajzolással, sporttal fűszerezve ismerkedhetnek meg a gyerekek az iskola pedagógusaival, a környezettel, az iskola szokásrendjével és nem utolsósorban
egymással, akik iskolánk jövendő diákjai lesznek.
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A 2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ ELSŐ OSZTÁLYOK SZÁMA
A X. KERÜLET ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN
OM azonosító

székhelyének címe

a 2019/2020. tanítási évben
indítható első osztályok
száma

034968

Kőbányai Bem József
Általános Iskola

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

034955

Kőbányai Fekete István
Általános Iskola

1108 Harmat utca 196-198

034954

Kőbányai Harmat Általános
Iskola

1104 Budapest, Harmat u. 88.

2 osztály

1 osztály

2 osztály,
+ 1 logopédiai osztály

034952

Kőbányai Janikovszky Éva
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola

1105 Budapest Kápolna tér 4.

3 osztály

034957

Kőbányai Kada Mihály
Általános Iskola

1103 Budapest Kada utca 27-29.

2 osztály

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.

2 osztály

1106 Bp. Jászberényi út 89.

2 osztály

034959

201160

26.

intézmény neve

Kőbányai Keresztury Dezső
Általános Iskola

Kőbányai Kertvárosi
Általános Iskola

034962

Kőbányai Szent László
Általános Iskola

1105 Budapest X. Szent László tér 1.

3 osztály

034960

Kőbányai Szervátiusz Jenő
Általános Iskola

1101 Budapest Kőbányai út 38.

2 osztály

034966

Széchenyi István Két Tanítási
1108. Budapest Újhegyi sétány 1-3.
Nyelvű Általános Iskola

2 osztály

203332

Üllői Úti Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

2 osztály

1101 Budapest, Üllői út 118.
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A 2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ ELSŐ OSZTÁLYOK SZÁMA
A XVII. KERÜLET ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN
intézmény neve

035109

Budapest XVII. Kerületi Czimra
Gyula Általános Iskola

1174 Budapest, Kép u. 14.

4 osztály

035103

Diadal Úti Általános Iskola

Budapest 1172 Diadal 43-49

3 osztály

035107

Budapest XVII. Kerületi Gregor
József Általános Iskola

1172 Budapest, Hősök tere 19-20.

3 osztály

035104

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola

1171 Budapest, Erzsébet körút 56.

3 osztály

035319

Budapest XVII. Kerületi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
és Gimnázium

1173 Budapest Akácvirág utca 49.

3 osztály

035112

Szabadság Sugárúti Általános
Iskola

1171 Budapest Szabadság sgt.32.

2 osztály

035114

Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Iskola

1173 Budapest, Újlak utca 110.

5 osztály

035113

Budapest XVII. Kerületi Zrínyi
Miklós Általános Iskola

1171 Budapest
Sisakos sáska utca 3.

3 osztály
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székhelyének címe

a 2019/2020. tanítási évben
indítható első osztályok
száma

OM azonosító
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A KELET-PESTI TANKERÜLET INTÉZMÉN
Intézmény
Kőbányai Bem József Általános Iskola
Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium
Kőbányai Fekete István Általános Iskola
Kőbányai Harmat Általános Iskola
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kőbányai Szent László Általános Iskola
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola
Diadal Úti Általános Iskola
Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola
Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium
Szabadság Sugárúti Általános Iskola
Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola
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OM szám

Irányító
szám

Cím

Telefonsz

034968

1101

Budapest, Hungária körút. 5-7.

1/261-6786

038415

1108

Budapest, Újhegyi sétány 9-11.

1/262-4313/

034955

1108

Budapest, Harmat utca 196-198.

1/260-2136

034954

1104

Budapest, Harmat utca 88.

1/260-1817

034952

1105

Budapest, Kápolna tér 4.

1/262-0087

034957

1103

Budapest, Kada utca 27-29.

1/262-0177

034959

1106

Budapest, Keresztúri út 7-9.

1/263-0367

201160

1106

Budapest, Jászberényi út 89.

1/262-7252

038418

1107

Budapest, Gém utca 5-7.

1/261-7691

034962

1105

Budapest, Szent László tér 1.

1/260-6558

034960

1101

Budapest, Kőbányai út 38.

1/260-8457

034966

1108

Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

1/265-1375

203332

1101

Budapest, Üllői út 118.

1/263-0956

035109

1174

Budapest, Kép utca 14.

1/258-4205

035103

1172

Budapest, Diadal utca 43-49.

1/257-6514

035107

1172

Budapest, Hősök tere 19-20.

1/258-0688

038431

1172

Budapest, Naplás út 60.

1/257-0562

035104

1171

Budapest, Erzsébet körút 56.

1/256-3981

035319

1173

Budapest, Akácvirág utca 49.

1/257-0020

035112

1171

Budapest, Szabadság sugárút 32.

1/258-2751

035113

1171

Sisakos sáska utca 3.

1/258-2784
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NYEINEK LISTÁJA ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK
E-mail cím

ám

/101

8

Webcím

Intézményvezető

bemiskola@index.hu

http://www.bem-iskola.hu/

Gál Judit

titkarsag@eltescentrum.hu

http://www.eltescentrum.hu/

Wéber Gyöngyi

titkarsag@feketeistvan.sulinet.hu

http://feketeistvan.sulinet.hu/site/

Szilágyiné Eichler Katalin

titkarsag@harmat88.sulinet.hu

http://www.harmat88.sulinet.hu/

Szabóné Valkony Mária

iskola@janikovszky.net

http://janikovszky.net/

Sós Zsuzsanna

titkarsag@kadasuli.hu

http://kadasuli.hu/kada/

Kohl Katalin

iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu

http://www.kereszturysuli.shp.hu/hpc/web.php?a=kereszturysuli

Kovács Ferenc

titkarsag@kertvarosi.sulinet.hu

http://www.kertvarosi.sulinet.hu/

Hauer Lászlóné

iskolatitkar@komplexegymi.hu

http://komplexiskola.blogspot.com/

Némethné Varga Ibolya

iskola@szentlaszlo1.hu

http://www.szentlaszlo1.hu/

Menyhárt Sándor

titkarsag@szervatiusz.sulinet.hu

http://www.szervatiusz.net/index.php/elerhetoseg

Nagy Ágnes

titkarsag@szechenyi-bp10.sulinet.hu

http://www.szechenyi-bp10.sulinet.hu/

Sándor Zoltán Attila

altisk.ulloi118@gmail.com

http://ulloiiskola.hu/

Körmendy Emese Nikolett

iskola@czimra.com

http://czimra.com/

Bondor Mária

diadal43@gmail.com

http://www.diadal.hu/

Raffay Gábor

gregor@gregor.sulinet.hu

www.gregorsuli.hu

Molnár Anna Mária

gyurkovics@gyurkovics.hu

www.gyurkovics.hu

Tabajdi Zsolt

kossuthiskolarakoskert@gmail.com

www.kossuthiskolarakoskert.hu

Csébi András

kcss@kcss.hu

www.kcss.hu

Dr. Hicz János

sugariskola@gmail.com

www.sugarsuli.hu

Jurecz Emil

zrinyim@zrinyi.net

www.zrinyi.net

Petrőczy Tibor
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