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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

Aquincum AngolMagyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
1031 Budapest
Arató Emil tér 1.

angol

8 évfolyam

Budapest
III. Kerületi
Bárczi Géza
Általános Iskola
1039 Budapest
Bárczi Géza u. 2.
8 évfolyam

angol

Szakkörök

Tanfolyamok

Hagyományok

néptánc, sportkör
alsó tagozaton,

Önköltséges
tanfolyamok: sakk,
kosárlabda, úszás,
vívás, taekwondo,
RSG, sí.
Zenei képzés,
hangszertanulás az
Aelia Sabina Zene-,
Képző és
Táncművészeti
Iskolával
együttműködve

Mesék délutánja,
Halloween,
adventi kézműveskedés,
mikulás, Luca napi vásár,
farsang, angol nyelvű
osztályok záróműsora,
gyermeknap

ECDL felkészítő,
angol nyelvvizsga
előkészítő,
matematika és
magyar felvételi
előkészítő, öko,
sportkör felső
tagozaton
angol, matematika,
természetismeret,
táblajátékok,
csillagász, túra,
énekkar, néptánc,
színjátszó, rajz,
sakk,
többféle kézműves,
ECDL (7-8. évf.),
felvételi
előkészítők,
sportkörök

úszás, sakk,
asztalitenisz,
akrobatikus rock and
roll, aerobic, néptánc,
aikido, judo,
kosárlabda,
zenei oktatás
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Honlap e-mail

www.aquincum01.hu
titkarsag.aquincum@ebtk.hu

Igazgató

Horváth-Bors
Nóra

www.facebook.com/aquincum01/

Telefon: +36 1 437- 8868

Bárczi Piknik,
szüreti bál,
Márton napi vigasságok,
Luca napi vásár,
karácsonyi műsor
(szülőknek, óvodásoknak),
Iskolanap, farsang,
Bárczi Gála,
témahét, intenzív hét,
tanulmányi kirándulás,
erdei iskola,
nyári napközis tábor

www.barczialtisk.hu
igazgato.barczi@ebtk.hu
Telefon: +36 1 243-1509

Sisa Péterné

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Csillaghegyi Általános
Iskola
1038 Budapest
Dózsa György u. 42.

angol

8 évfolyam

Budapest III. Kerületi
Óvoda, Általános Iskola,
EGYMI

angol

Szakkörök
rajzképzőművész,
történelem, fizika,
informatika
(ECDL),
kézműves,
énekkar, angol
nyelvi
versenyfelkészítés
, táblás játékok,
igény szerint
bármelyik
tantárgyból

Tanfolyamok

Hagyományok

úszás,
foci,
mazsorett,
küzdősport,
sakk,
akrobatikus rock and
roll,
fejlesztő torna,
zene oktatás (Aelia
Sabina AMI)

Mazsolahét, ásványkiállítás,
Mihály-napi vásár,
Csillagtanoda, szemét-szüret,
ünnepi megemlékezések,
játékos délutáni foglalkozások,
adventi és húsvéti kézműves
délután, öko programok,
Mikulás, Halloween party,
közös iskolai karácsony, téma
napok, meseszínház, nyílt nap,
Suli-gála, Suli-nap,
Tehetségnap, tanulmányi
kirándulás, erdei iskola, nyári
napközis és sóstói tábor.

1035 Budapest
Szellő utca 9-11.
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Igazgató

régi (lassan megszűnő)
www.csillaghegyialtisk.hu
hamarosan elinduló új:
www.csillaghegyiiskola.hu

Fülöp Áron

igazgato.csillaghegyi
@ebtk.hu
e-mail
titkarsag.csillaghegyi@ebtk.hu

Telefon: +36 1 368-6651
Állatkerti látogatás
Szüreti bál
Márton nap
Versmondó verseny
Karácsonyi vásár
Mikulás
Karácsonyi ünnepség
Farsang
Prózamondó verseny
Húsvétoló
Házi kulturális vetélkedő
Szellő nap
Gyereknap
Kihívás napja
Ballagás

fotó,
népi játékok,
szövő szakkör,
tömegsport,
zeneszakkör

Honlap, e-mail, telefon

www.szelloegymi.hu
titkarsag.szelloegymi@ebtk.h
u

Telefon:+36 1 388- 2144

Elek
Zsuzsanna

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Dr. Béres József Általános
Iskola

Szakkörök

Tanfolyamok

tehetséggondozás
,
rajz, agyagozás,
labdarúgás,
énekkar,
néptánc,
dráma,
kosárlabda,
gyerektorna,
sakk

Aelia Sabina AMI,
(szolfézs, hegedű,
zongora, fúvósok,
gitár),
angol,
akrobatikus rock and
roll,
ECDL előkészítő,
úszás,

Székhely
1031 Budapest
Keve u. 41.
8 évfolyam
Telephely
Kiserdő
1039 Budapest
Királyok útja 178/e.

angol
tehetséggondozás
,
labdarúgás,
kosárlabda,
szorobán,
görög,
sakk

judo,
művészi torna
úszás

Hagyományok
Betlehemezés,
Szülői Önkéntes Nap,
Vízi vándortábor, Erdei
iskola,
Határtalanul
Sítábor,
Múzeum napok,
Nemzeti ünnepek
interaktív módon, Nemzeti
Összefogás Napja,
Családi Nap

Honlap, e-mail, telefon

www.drberesjozsefiskola
igazgato.drberesj@ebtk.hu
igazgatohelyettes.drberesj@ebt
k.hu

Telefon: +36 1 368-9220

Luca napi vásár,
Színházlátogatások,
Szülők Bálja,
Gálaműsor,
Farsang,
Mikulás napja,
Karácsonyi műsor,
Anyák napja

Mártonné
András Mária

Telefon:+36 1 250-2039

4 évfolyam
(alsó tagozat)
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Igazgató

Iskola neve, címe,
évfolyam
Első Óbudai Német
Nyelvoktató
Nemzetiségi
Általános Iskola/
Erste Altofener
Deutsche
Nationalitätenschule
1033 Budapest
Vörösvári út 93.
8 évfolyam

Fodros Általános
Iskola
1039 Budapest
Fodros u.38-40.
8 évfolyam

Nyelvek

Szakkörök

Tanfolyamok

Hagyományok

Honlap e-mail

Tehetséggondozó
műhelyek: német
beszédkészségfejlesztő, DSD I.
ECDL 7-8.
Márton-napi ünnepség, művészeti
nyelvvizsgára
német
évfolyam részére; szemlék, nemzetiségi nap, Jeles
www.elsoobudai.hu
felkészítő szakkör,
nemzetiségi
képző- és
nap, Diákparlament, projekt-,
drámajáték,
nyelv:
zeneművészeti
témahetek, sportnap, tanulmányi titkarsag.elsoobudai@ebtk.hu
kobaktörő1-8.
órák az Aelia
és művészeti versenyek, iskolai
észpörgető
igazgato.elsoobudai@ebtk.hu
évfolyam;
Sabina Művészeti
kirándulások, nemzeti
matematika szakkör,
angol nyelv:
Iskola keretében;
ünnepekhez kapcsolódó
nyelvőr – anyanyelvi
Telefon: +36 1 388-6900;
7-8.
modern táncok, rendezvények; karácsonyi, anyák
szakkör; informatika
+36 1-367-2410
évfolyam
karate, sakk,
napi ünnepélyek; játszóházak;
szakkör, zöldőr gyeplabda.
erdei iskola, nyelvi tábor.
természettudományo
s szakkör, háztartási
szakkör;
énekkar, sportkörök.
évnyitó, Márton-nap, tökfesztivál,
sulibuli, Mikulás, jótékonysági
vásár és koncert, cserebere,
farsang, Alapítványi est, anyák
www.fodros.hu
úszás, vívás, judo,
napja, ÖKO napok, Fodros
futball, kosárlabda,
napok, akadályverseny,
angol,
titkarsag.fodros@ebtk.hu
rajz, angol, zenei
röplabda,
kirándulás, pódium, családi nap,
német
akrobatikus rock & évzáró, ballagás, nyári táborok,
Telefon: +36 1 240-1070
roll
programok leendő elsősök
részére, állatkerti séta, múzeumi
nap, erdei iskola jellegű
kirándulások
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Igazgató

Fetterné
Szőnyi Éva

Havas Thyra

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Óbudai Harrer Pál
Angol Nyelvet Emelt
Szinten Oktató
Általános Iskola
1033 Budapest
Harrer Pál u. 7.
8 évfolyam

angol

Szakkörök

Tanfolyamok

Hagyományok

Harrer
Tehetséggondozó
Műhely:
- Matokos
- „Harrer Hírek”
úszás, karate, foci,
- Kis Picasso
röplabda,
- Kicsinyek kórusa
akrobatikus rock
- Vegykonyha
and roll,
- Szivacs kézilabda
kosárlabda
- Színjáték
- Furulya
képzőművészeti és
- Otthonunk, a Föld
zeneoktatás az
- A siker titka
iskolán belül az
- Robotika EV3
Aelia Sabina
- KreatívKikapcs
Alapfokú
Művészeti
További
Iskolával
lehetőségek:
együttműködésben
-angol szakkör
:gitár, furulya,
alsósoknak
hegedű, oboa,
anyanyelvi tanárral,
zongora
- sakk,
- ECDL Start

Tehetséggondozás:
Tehetségnap
Tanulmányi és sportversenyek
Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság levelező
verseny,
ÖKO-hét,
„Témahetek”
Színvonalas ünnepségek
és szabadidős programok:
családi sportnap, tökfesztivál,
farsang,
Iskola nap, Harrer Gála,
színházlátogatások,
klubnapközi
erdei iskola,
nyári tehetséggondozó táborok
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Honlap e-mail

Igazgató

www.harrersuli.hu
Telefon: +36 1 250-0887
+36 1 454-1510

Mátrai Monika
Klára

Iskola neve, címe,
évfolyam
Budapest
III. Kerületi
Kerék Általános
Iskola és
Gimnázium

Nyelvek

angol,
német

8+4 (5) évfolyam
1035 Budapest
Kerék u. 18-20

Budapest III.
Kerületi Krúdy
Gyula AngolMagyar Két
Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
1037 Budapest
Gyógyszergyár utca
22-24.
8 évfolyam

angol

Szakkörök

labdás előkészítő
rajz, dráma
informatika
hangszeres zene
tanulása
színjátszó
énekkar
röplabda
néptánc

robotika,
multimédia,
gyöngyfűző,
színjátszó, énekkar,
ÖKO (alsó és felső
tagozaton),
nyelvvizsga
előkészítő,
matematika
tehetséggondozó
(alsó és felső
tagozaton),
Erasmus, angol
nyelvű újságíró

Tanfolyamok

Hagyományok
szüreti mulatság
klubnapközi
halloween
Márton nap
Mikulás
Karácsonyi koncert
24 órás sportnap
Pünkösdi király választás
Iskolanap
Szalagavató
Gólyabál
Kerék kuckó
táborok
Erdei iskola
színház, mozi

úszás
korcsolya
karate
röplabda
sakk
informatika zenei
előképző
hangszeres
zenetanulás

foci, röplabda,
kosárlabda,
akrobatikus rock
and roll, hegedű,
gitár, zongora,
szolfézs,
sakk

tökfaragó verseny, Halloween,
bolhapiac, karácsonyi ünnepváró
reggelek és műhelyfoglalkozások, karácsonyi
koncert, farsang, ÖKO napok,
project napok, családi napok,
Showtime chant dráma- és
színjátszó verseny,
olvasóverseny
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Honlap e-mail

Igazgató

www.kerekiskola.hu
Kovács Gábor
titkarsag.kerek@ebtk.hu
Telefon:+36 1 250-0831

www.krudyiskola.hu
titkarsag.krudygy@ebtk.hu
Telefon: +36 1 250-2724

Holdampf
Ágnes

Iskola neve, címe,
évfolyam

Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános Iskola
Ferenc Medgyessy
Deutsche
Nationalitätengrund
schule
1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc
u. 2-4.
8 évfolyam

Nyelvek

német,
angol nyelv
bontott
csoportokban

Szakkörök

szakkörök:
sakk, rajz, énekkar,
dráma
sportkörök:
floorball atlétika,
szertorna,
labdarúgás.
tehetséggondozó
műhelyek:
LÜK (logika,
ügyesség,
képességfejlesztés)
sakkpalota,
természettudományok: informatika,
matematika, kémia,
fizika,
természetismeret
Nyelv: magyar,
német, angol nyelv,
Sport: labdarúgás,
Művészetek: rajz,
dráma, ének,
furulya

Tanfolyamok

néptánc, szolfézs,
hangszeres
zenetanulás,
művészi-torna,
kosárlabda,
asztalitenisz,
kung-fu, sakkoktatás,
labdarúgás

Hagyományok

Népmese napja, Állatkerti
színházi és múzeumi látogatás,
Egészségnap, bolhapiac Állatok
világnapja, Márton nap
német kultúra napja,
Luca-napi kirakodó vásár,
Mikulás, iskolai karácsonyi
ünnepség, magyar kultúra napja,
farsang, „Magoncképző” a
leendő elsősök részére,
Madarak Fák Napja, családi nap
iskolaszépítés Gyermeknap,
Medgyessy-nap, Medgyessy
Gála.
Téma hetek (digitális,
fenntarthatóság, pénzügyi
tudatosság), Projekt napok
Kortárs Képzőművészeti
Kiállítás, Iskolai kirándulás
„Ki mit tud?” ásványkiállítás,
tökfaragó verseny Határtalanul
program, Nemzeti Összetartozás
Napja, német nyelvi tábor, nyári
és tehetséggondozó táborok
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Honlap e-mail

Igazgató

www.medgyessyf.sulinet.hu
www.facebook.com/medgye
ssyisk/
titkarsag.medgyessyf@ebtk.
hu
igazgato.medgyessyf@ebtk.
hu
Teefon:./Fax:
+36 1 388-4399
Telefon.: +36 1 454-0506

dr. Bertókné
Daróczi
Marianna

Iskola neve,
címe, évfolyam

Óbudai
Nagy László
Magyar -Angol
Két Tanítási
Nyelvű
Általános
Iskola
Székhely
1032 Zápor u.
90.
8 évfolyam +
angol kéttannyelvű
osztályok
Telephely:
1035 Váradi u.
15/b.
8 évfolyam +
felmenő
rendszerben
magyar-angol két
tanítási nyelvű és
kéttannyelvű angol
osztályok

Nyelvek

angol
(kéttannyel
vű is),
német

angol:
kétnyelvű,
kéttannyelv
ű és emelt
óraszámú
oktatási
formában

Szakkörök

kézműves, robotika

robotika,
ECDL START
szivacskézilabda
röplabda
felvételi előkészítők
(magyar,
matematika,
biológia)
művészeti képzés
(festészet, kerámia)

Tanfolyamok

drámapedagógia
(MUS-E),
Symphoniaprogram keretében
alapfokú művészeti
oktatás
(zeneművészeti ág)

úszás
korcsolya
röplabda
kosárlabda
asztalitenisz
sakk
középiskolai
előkészítő
(matematika,
magyar)
10

Hagyományok

Honlap e-mail

nyílt napok; erdei iskola;
kirándulások és túrák; téli, őszi
és tavaszi játszóház; szak- és
vándortáborok; ünnepélyek,
Nagy László-nap, Mikulás,
Luca napi vásár, farsangi bál,
szüreti mulatság, Halloween,
egészség- és sportnap,
sportdélutánok, anyák napja,
kerületi versenyek, DÖK-nap,
hősök napja, karácsonyi
kirakodó vásár,
karácsonyi ünnepély és
gálaműsor, mozi- és színházés kiállítás látogatások,
projektnapok,
iskolacsalogató programok,
önkéntes programok,
olvasó- és sportmaraton,
múzeumi nap, kulturális
bemutató, ballagás

http://obudainagylaszlo.hu/

Igazgató

zapor.obudainagylaszlo@ebt
k.hu
Telefon: +36 1 250-2710,
fax: +36 1 250-1088
Szilágyiné
Debreczeni
Mária

http://obudainagylaszlo.hu/
varadi.obudainagylaszlo@ebtk.h
u

Telefon: +36 1 388-7747,
+36 1 367-5845
fax: +36 1 388-7747

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Szakkörök

Tanfolyamok

Hagyományok

Honlap e-mail

Központi ünnepek
Pais-nap
Pais-gála

www.pais.hu

Igazgató

-

Pais Dezső
Általános Iskola
1038 Budapest
Pais Dezső u. 1-3.

angol

8 évfolyam

Demeter
József

titkarsag.paisd@ebtk.hu
Telefon/fax: +36 1 454-0516

.

angol nyelvi
tehetséggondozó
szakkör

Óbudai
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
1037 Budapest
Erdőalja u.5.

sakk-, vívás-,
futball-, kézilabda-,
kosárlabda-, tánc
és dzsúdóedzések
szövegértéssel,
szövegalkotással
kapcsolatos,
valamint logikát és
matematikai
képességet
fejlesztő szakkörök

angol

- rajz és
kézműves,
- énekkar,
- modern tánc,
- dzsúdó

- tanévnyitó,
- évnyitó suli-buli,
- nemzeti ünnepek tiszteletére
rendezett ünnepségek,
- Luca napi kirakodóvásár,
- adventi készülődés,
- iskolai karácsonyi ünnepség,
- farsang,
- Rákóczi-nap,
- közös, 2-3 napos iskolai
kirándulások,
- egynapos kirándulás az
Erdőaljás jutalmazási
rendszer legjobbjainak,
- vetélkedők, házi tanulmányi
versenyek,
- tanévzáró, ballagás.

- úszás,
- korcsolya

8 évfolyam
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www.erdoaljaiskola.hu
titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu
Telefon: +36 1 250-3269

Nagy Árpád

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Budapest III.
Kerületi Dr. SzentGyörgyi Albert
Általános Iskola
1033 Budapest
szérűskert u. 40.
8

évfolyam

Budapest III.
Kerületi
Zipernowsky
Károly
Általános Iskola
1039 Budapest
Zipernowsky
Károly u. 1-3.
8 évfolyam

angol
(Első három
évf.-on heti
2+1 órában; 4.
évf.-tól heti 4
órában)

angol

Szakkörök
-

Alsó
tagozaton:

-

angol
informatika

-

Felső
tagozaton:

-

rajzkézműves
kézilabda
tömegsport

-

énekkar

Talentum szakkör,
ECDL, mesevarázs
foglalkozás,
pénzügyi ismeretek,
angol, főző rajz,
drámajáték,
zenemánia, úszás,
szivacskézilabda
korfball, foci,
majorette,
túraszakkör
Sakkpalota,
Boldogságóra

Tanfolyamok

Hagyományok






úszás
vívás
kézilabda
kosárlabda
(Kaszások)
 Kung Fu
 judo
 akrobatikus
tánc
Az Aelia Sabina
Művészeti Iskola órái
helyben:
 zongora
 gitár
 szolfézs
kerámia-rajz-nemez

ECDL vizsgára
felkészítés, úszás
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Honlap e-mail

 Szent-Györgyi-nap (iskolanap)
 halloween (felső tagozaton)
 Luca-napi vásár
 adventi ill. húsvéti alkotódélután
 farsang
www.drszentgyorgyi.hu
 erdei iskola
titkarsag.drsztgyorgyia@
 évfolyami kirándulások
ebtk.hu
 kiállítások a gyerekek munkáiból
 Iskolagaléria
Telefon:
 Mindenki karácsonya
+36 1 367-1429/106-os
 suligyűlés
mellék
 mesedélután
gyereknap

Márton nap
Halloween
Mikulás
sütivásár Luca napi vásár,
karácsony,
pancake day
farsang
Ziper Est

Igazgató

Göndöcsné
Sárossi Rita

www.ziper.hu
titkarsag.zipernowskyk@
ebtk.hu
igazgato.zipernowskyk@
ebtk.hu
Telefon: +36 1 388 6556

Herth
Mariann

Iskola neve, címe,
évfolyam

Nyelvek

Budapest III. Kerületi
Csalogány Óvoda,
Általános Iskola,
Készségfejlesztő
Iskola, EGYMI,
Kollégium és
Gyermekotthon

Szakkörök

énekkar

Tanfolyamok

Hagyományok

Csalogány Kórus
Kölyöksportoló
Csalogány DSE
Meseterápia
Állatasszisztált terápia
túrázás, kirándulások
múzeumpedagógia
komplex művészetterápia
hagyomány őrző néptánccsoport

nincs

1034 Budapest
San Marco u. 48-50.

Honlap e-mail

Igazgató

www.csaloganyiskola.hu
igazgato.csalogany@ebtk.hu

csalisuli@gmail.com

Dr. Kántor
Gézáné

Telefon: +36 1 225-0450

12 évfolyam

Budapest III. Kerületi
Csillagház
Gyógypedagógiai
Általános Iskola
1038 Budapest
Ráby Mátyás út 16.

7.-8. évfolyam
angol

Élménypedagógiai napok
Ki mit tud?
Boccia-verseny
Manó Manufaktúra
Ünnepek
Családi Sportnap és ügyességi
verseny

zenekar
énekkar
boccia

8+1 évfolyam

.
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www.csillaghaz.com
titkarsag.csillaghaz@ebtk.h
u
igazgato.csillaghaz@ebtk.hu
Telefon:+36 1 240 -1622

Illés Barbara
Eszter

Iskola neve, címe
évfolyam

Nyelvek

Budapest III. Kerületi
angol nyelv
Szent Miklós Óvoda,
ép értelmű autista
Általános Iskola,
évfolyam 4.-től
EGYMI, Kollégium
és Gyermekotthon
angol nyelv
tanulásban
1035 Budapest
akadályozott
Miklós tér 5.
évfolyam 7-8.

Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti
Iskola
1033 Budapest
Harrer Pál u.7.

Óbudai Népzenei
Alapfokú Művészeti
Iskola

Szakkörök
informatika
nyelvművelő
színjátszó
sport
énekkar
zeneterápia
néptánc
művészetterápia
floorball

Zene
Képzőművészet
Néptánc

népzene

Tanfolyamok

Hagyományok

Fővárosi Gyógypedagógiai Intézmények
Szavalóversenye, Kulturális Fesztiválja, madarak fák
világnapja, egészségnap,
mikulás és karácsonyi ünnepváró, Adventi koncert,
farsang, nyílt nap, tavaszi hangverseny, Kulturális
délután névnapok, születésnapok ünneplése,
megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, DÖK nap,
színházlátogatások, otthongyűlés,
kulturális integrációt segítő országjárások, lovas tábor,
sporttábor,
Zenei
tanszakok
-Fúvós
-Billentyűs
-Vonós
-Akkordikus
-Zeneismeret
és vokális
Képzőművészet
-Grafika
-Festészet
-Kerámia

-hangversenyek
-zenei versenyek,
-fesztiválok
-kiállítások
-összművészeti nyílt nap
-nyári táborok

zenei
tanszakok

hangversenyek,
zenei versenyek,
fesztiválok,
kiállítások,
ünnepi gálaműsor

1036 Budapest
Mókus u.20.
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Honlap e-mail

Igazgató

http://szent-miklosiskola.webnode.hu/

titkarsag.sztmiklos@e
btk.hu

Szajlai
Adrienn

Telefon:+ 36 1 453 -4800

www.aeliasabina.hu
titkarsag.aelias@ebtk.
hu
www.facebook.com/ae
liasabina

Pápista
Andrea

Telefon:+36 1 388-8569

www.nepzeneiskola.hu
titkarsag.nepzenei@ebtk.h
u

Facebook:
Óbudai
Népzenei Iskola
Telefon:+36 1 388- 8569

Szerényi
Béla

Iskola neve, címe
évfolyam

Nyelvek

Andor Ilona
Ének-Zenei Általános
és Alapfokú Művészeti
Baptista Iskola
8 évfolyamos
általános iskola

angol,
német

Szakkörök

Tanfolyamok

Hagyományok

felvételi előkészítő
kilométergyűjtő
tehetséggondozás:
matematika
magyar
biológia
fizika
kémia

futball,
akrobatikus
rock and roll,
judo, vívás,
hiphop
röplabda,
kosárlabda,
angol

nyílt órák, nyílt napok,
Mókuscsalogató, zeneovi
kézműves foglalkozások,
farsang, iskolai gálahangverseny,
erdei iskola, kirándulás, „kék
Mókus”túrák és táborok,
akadályverseny,
ÖKO programok,
hangversenyek, kiállítások a
művészeti tagozaton
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Honlap e-mail

Igazgató

info@andorilonaiskola.hu
http://andorilona.baptistaoktatas.hu

Telefon:
+36 1 439-1280
Titkárság:
+36 1 388-8903

Ribáné
Horváth
Enikő

INTÉZMÉNYEK BEMUTATKOZÁSA

Észak-Budapesti Tankerületi Központhoz tartozó intézmények
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1031 Budapest, Arató Emil tér 1. Telefon/fax: (36-1) 368-7818, 430-0186
www.aquincum01.hu; titkarsag.aquincum@ebtk.hu
Iskolánk a Római úti lakótelepen, a Duna közelében, az aquincumi romkert szomszédságában található 8
évfolyamos általános iskola. Az iskola épületét övező árnyas fák, megújult, korszerű játszótér, a sportudvar, a
műfüves pálya kedvelt helye a gyerekeknek és a pedagógusoknak az óraközi szünetekben, szabadtéri órákon.
A kétszintes panel épületben tágas, világos folyosók fogadják a gyerekeket, ahol jól elkülönülve kapnak helyet
az alsó és felső tagozatosok.
Tanulóink tudását, személyiségét felelősséggel átgondolva, nyugodt és biztonságos légkörben, egyéni
bánásmód alkalmazásával gazdagítjuk. A nevelésben és oktatásban meghatározott céljainkat és feladatainkat
igényes, szakmailag jól felkészült, egységes szemléletű, együttműködő tantestület valósítja meg. Arra
törekszünk, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, szívesen vegyenek részt tudásuk gyarapításában.
Intézményünk 2011-től tagja a nemzetközi Ökoiskola Hálózatnak, 2018-ban elnyertük az
Örökös Ökoiskola címet. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei
nem csak a tanításban érvényesülnek, hanem az iskolai életünk minden területén.
2014-ben a British Council Magyarországon elindította „Kiválóság az angol nyelv
oktatásában” partneriskola programját, melyben országosan 11 iskola vesz részt. A
projekt célja az angol nyelv tanításával és tanulásával kapcsolatos szakmai fejlődés
támogatása az iskolákban. Intézményünk elsőként kapcsolódott be a programba.
Egyedi sajátosságaink
Tanulóink emelt óraszámú angol vagy angol-magyar két tanítási nyelvű osztályainkban sajátíthatják el a
tananyagot. Terveink szerint 3 első osztályt indítunk:
 1.a – emelt szintű angolos osztály,
 1.b – két tanítási nyelvű osztály,
 1.c – két tanítási nyelvű osztály.
Az olvasástanítást az ún. hangoztató-elemző-összetevő módszerrel végezzük. A betűtanításunk sorrendjét a
hangzók gyakorisága határozza meg, ezáltal minél előbb értelmes szavakat, rövid mondatokat alkothatunk.
Egyidejűleg tanítjuk a kis és nagy nyomtatott betűforma olvasását és a kisbetűk írását. A matematika
tanításunkban a hangsúlyt a logikai készség fejlesztésére, a biztos matematikai kompetenciák megalapozására
helyezzük.
Az emelt angol nyelvű osztályokban már első osztálytól kezdve tanítjuk az angol nyelvet csoportbontásban. 12. évfolyamon heti 3 órában, 3. osztálytól heti 5 órában.
A két tanítási nyelvű első osztályokban heti 5 órában, csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, ezen kívül
angol nyelven heti 3 órában a technika és a rajz, valamint heti 4 órában a testnevelés tantárgyat.
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Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melynek eredményei a továbbtanulási mutatókban és a
versenyeredményekben is tükröződnek. Növendékeink a kerületi versenyeken kimagaslóan szerepelnek.
Nyolcadikosaink szinte mindegyike bekerül az általa elsőként választott középiskolába. A két tanítási nyelvű
végzőseink mindegyike B1, de jelentős részük B2 nyelvvizsgával fejezi be tanulmányait.
A tanulási kudarc elkerülése érdekében a tanulók fejlesztését az alsó és felső tagozaton fejlesztő pedagógusok
végzik. Emellett a fő tárgyakból rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.
A 6. és 8. évfolyamosaink több éve kiváló eredményekkel szerepelnek az országos matematika és szövegértés
kompetencia méréseken.
16:00 óráig biztosítunk napközis foglalkozást tanulóinknak, melynek keretében lehetőségük van a másnapi
felkészülés mellett, a szabadidő értékes eltöltésére is. Felső tagozatosaink tanulószobán szakos tanárok
segítségét vehetik igénybe a tananyag elmélyítéséhez, a nehézségek leküzdésére.
Délutánonként felsőseinknek - az iskolai lehetőségeink figyelembevételével - szakköröket szervezünk: pl.,
sportkör, ECDL felkészítő, angol nyelvvizsga felkészítő, matematika és magyar felvételi előkészítő, rajz, öko.
Az alsó tagozaton néptánc szakkör és sportkör működik.
Önköltséges tanfolyamokon is részt vehetnek a gyerekek: drámajáték, sakk, kosárlabda, agyagozó, taekwondo,
úszás, RSG, sí. Zenei képzésre, hangszertanulásra - az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai
által – iskolánkban, helyben van lehetőség.
A tanulók reggeli felügyeletét 07.00-07.30, esti felügyeletét pedig 16.00-17.00 óra között biztosítjuk.
Nyáron táborok (napközi, sport, angol nyelvi, vízitúra, vándortábor, Sóstói szabadidőtábor) szervezésével
színesítjük tanítványaink pihenését.
Fontosnak tartjuk és őrizzük az évek alatt kialakult hagyományainkat: Mesék délutánja, Halloween, adventi
kézműveskedés, Mikulás, Luca napi vásár, farsang, angol nyelvű osztályok záróműsora, gyermeknap.
A szülők és a pedagógusok által létrehozott Aquincum Iskoláért Alapítvány segíti az oktatás-nevelés színvonalas
megvalósítását tárgyi eszközök biztosításával, illetve kulturális programok, táborok, osztálykirándulások
támogatásával.
Iskolánk honlapján - http://www.aquincum01.hu – és Facebook oldalán naponta frissített hírekkel,
dokumentumokkal, fényképekkel várjuk látogatóinkat.
A beiratkozással kapcsolatban felvilágosítást nyújt Horváth-Bors Nóra intézményvezető és Demeter Péter
intézményvezető-helyettes.
Nyílt nap
2022. március 23-24. - 08.00-11.00 óra.
A részvételhez online regisztráció szükséges. Az űrlap 2022. március első hetétől érhető el az iskola honlapján.
Tájékoztató fórum
2022. március 23. - 17.00 óra. A részvételhez nem szükséges regisztráció.
A programokat az aktuális járványügyi helyzet függvényében rendezzük meg.
Horváth-Bors Nóra
intézményvezető
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Budapest III. Kerületi Bárczi Géza
Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
Sisa Péterné intézményvezető
igazgato.barczi@ebtk.hu
Tel: 243-1509 Fax:453-2039 www.barczialtisk.hu
Kedves Szülők!
Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2022/2023-as tanévben tanköteles lesz.
Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Örökös ÖKO iskolaként, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként kiemelten
kezeljük az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra nevelést és a tehetséggondozást, több évtizedes jó
gyakorlatainkat osztjuk meg a tehetséggondozás és hátránykompenzálás, az inkluzív nevelés terén.
Iskolánkat a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a
gyerekek biztonságban érezzék magukat, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, öröm legyen számukra
a tanulás, a tudás megszerzése, szívesen járjanak iskolába.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos
gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Különösen fontos a tanuláshoz
való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A
tanítási órán differenciált fejlesztéssel egyaránt különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra és a
tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi
beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek a szabad idejüket - mind a napköziben, mind a szakkörökön - a
lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a
gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, ugyanakkor lényeges számukra, hogy az iskola a
felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.
Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja: eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási
környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendbe
szervezetten és szakkörökön.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek - a tehetségek és a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai
differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.
A legkisebbeknek igyekszünk megkönnyíteni az új közösséghez, az iskolás életmódhoz szoktatást a tanév első
hónapjában óvoda-iskola átmenet jelleggel.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk.
Olvasástanítási módszerünk a hangoztató – elemző - összetevő módszer. Ötödik osztálytól a matematikát és a
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportban oktatjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk a digitális kultúra
tantárgy és az angol nyelv oktatását képesség szerinti bontott csoportban.
Nyelvoktatás: Tanított idegen nyelvünk az angol. Ezt az első évfolyamtól, a heti óraszámot fokozatosan növelve
vezetjük be, majd 3. évfolyamtól már nívó csoportos bontásban oktatjuk.
Sport, mozgás: A negyedik évfolyamon a testnevelés tanítása keretében gyermekeink úszás oktatáson vesznek
részt.
Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kézilabda Szövetséggel, melynek értelmében a
testnevelésórák egy részében diákjaink a sportág alapjait is megtanulják, a tehetségeket hosszabb távon is
támogatják.
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Szabadidős tevékenységek: Nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a
napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális,
sportfoglalkozások, táblajátékok tanítása, könyvtár- és színházlátogatás, stb). Az igényekhez igazodva változatos
szakköröket és foglalkozásokat szervezünk: angol, matematika, néptánc, színjátszó, drámajáték, ECDL (7-8.
évf.), csillagász, túra, természetismeret, énekkar, kézműves, rajz, sakk, felvételi előkészítők, sportkörök,
pénteki cikk-cakk.
Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelésre.
Önköltséges lehetőségek: úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, aerobic, néptánc, aikido, judo,
kosárlabda, sakk.
Zeneoktatás: Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusaival együttműködve iskolánkban
lehetőség nyílik többféle hangszer és szolfézs tanulására.
Napközi, tanulószoba, ügyelet: Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis
ellátást 1630-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 1400-1600-ig.
A napközi 1-5. évfolyamon egy osztály – egy napközis csoport jelleggel működik.
Előzetes igényfelmérés alapján ügyeletet biztosítunk reggel: 7 00-745-ig és délután:1630-1730-ig.
Nevelő-oktató munkánk egészének igen fontos része a több évtizedes múltra támaszkodó, hagyománnyá vált színes
közösségi programjaink sora: Bárczi Piknik, Bárczi ZOO, szüreti bál, Márton napi vigasság, Luca napi vásár,
karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, egészségnap, DÖK nap, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi
kirándulások, Határtalanul programok, erdei iskola.
A 2022/2023-as tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:
1. a
1. b
1. m

anyanyelv – kommunikáció
tánc és mozgás
matematika – sakk

osztályfőnök: Demeter Lívia
osztályfőnök: Nagy Ivánné
osztályfőnök: Antal Mária

Szeretettel várjuk Önöket „Iskolanyitogató” programjainkra gyermekükkel együtt, ahol iskolánkkal és a
leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhetnek!
Tematikus ismerkedő foglalkozások:
Nyílt nap:

január 10. 1700-1800
február 21. 1700-1800
március 28. 1700-1800
április 07. 830-1200

Sisa Péterné intézményvezető fogadó órája: hétfő 1500-1600
A beiskolázásért felel: Bisztricsány Ágnes intézményvezető-helyettes alsosigh@barczialtisk.hu
Sisa Péterné
intézményvezető

20

Csillaghegyi Általános Iskola
Budapest, Dózsa György utca 42.
titkarsag.csillaghegyi@ebtk.hu
Tel/fax:368-6651

Iskolánk 1965-ban épült Csillaghegyen, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Rókahegy lábánál. Családi házas
környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak.
Ilyen természeti-környezeti adottságokkal nem véletlen, hogy több éves hagyománya van a környezeti nevelésnek
iskolánkban, melynek eredményeképpen Örökös ÖKO iskola vagyunk, 2018/2019-es tanévben a Boldog Iskola címet
nyertük el.
Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, évfolyamonként általában két
párhuzamos osztállyal, angol nyelvoktatás lehetőségével.
Célunk olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló és a
pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanítási folyamatnak.
Fontos, hogy minden gyerek megkaphassa a tehetségének, képességének, érdeklődésének megfelelő képzést.
Iskolánk minden gyermek számára nyitva áll, akiknek szülei elfogadják Pedagógiai Programunkban megfogalmazott
egységes nevelési elveinket.
Alsó tagozat: 1-4. osztály, alapozó szakasz
Olyan egységes módszert és tankönyvcsaládokat alkalmazunk, amellyel biztosíthatjuk az egyenletes, magas
színvonalat. Az oktató-nevelő munka egymásra épülése hatékonyan segíti az alapkészségek kialakulását,
folyamatos fejlesztését.
Az anyanyelvi tárgyakat a hangoztató – elemző - összetevő módszerrel – szótagolva tanítjuk, és alapozzuk a
helyesírási készséget.
A matematikatanításban a logikus gondolkodás fejlesztése kiemelt feladat, amelyre több időt biztosítunk.
Mivel a gyerekek képessége különböző, fontosnak tartjuk a differenciálást. Az egyéni ütemben való fejlődés
lehetőségének megteremtését fejlesztő foglalkozással és tehetség-gondozással oldjuk meg. Iskolapszichológus és
fejlesztőpedagógus segíti ezt a munkát.
Az angol nyelvet kötelezően a negyedik osztálytól tanítjuk, de tervezzük, hogy emelt szintű angol oktatás folyjon
heti plusz két órában felmenő rendszerben a 2022-23-as tanévtől. Így választható tárgyként már tanulóink 5o%-a
második osztálytól az angol nyelvet tanulhatja a Pedagógiai Programunkban szabályozott módon.
Az első és második osztályok külön épületben tanulnak, mely megkönnyíti az óvodából iskolába történő átmenetet.
A 2022-2023-as tanévben két első osztályt indítunk.
Tanítók, nevelők:

1.a
1.b

Dér Mária, Wölf Réka
Kerekesné Zsombor Annamária, Major Zsuzsanna

Mindegyik osztályban a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása, a gondolkodási készség fejlesztése, erősítése
a fő célunk, támaszkodva a gyermekek kreativitására.
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Felső tagozaton az oktatás színvonalának emelése és a továbbtanulás segítése érdekében a tehetséggondozás és
a felzárkóztatás fontos feladat. A tanórán kívüli tehetségfejlesztő foglalkozásaink (pl: felkészítés ECDL vizsgára, rajzés képzőművészet, angol nyelvi versenyfelkészítés, fizika, történelem, táblás játékok, mazsorett, focisuli) ezt a célt
szolgálják minden diákunknál.
Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola minden igényt kielégítő könyvtára és szakképzett
könyvtárosa.
A közös munka eredményességét tükrözi, hogy végzős tanulóink 99-100 %-a középiskolában tanul tovább, 65 %
gimnáziumban érettségizik. Sok tanuló nyer felvételt hat és nyolcosztályos gimnáziumba.
A tanítási időn kívül szervezett programok eredményesen segítik a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a
versenyeken elért eredményekben is jelentős szerepük van. A jól működő szakkörök, délutáni testnevelés
foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség sokoldalú fejlesztését, a szabadidő
hasznos eltöltését.
A gyermekeknek - igény szerint - délutáni foglalkozást és ellátást biztosítunk.
Reggeli ügyelet 645 –kor kezdődik, esti ügyelet 1700 –kor végződik.
A diákönkormányzat a programjait úgy szervezi, hogy minden gyerek találjon magának megfelelő szabadidős
tevékenységet, és segítségükkel erősítse az iskolához és egymáshoz tartozás érzésének kialakulását.
Iskolánkban az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett foglalkozásokat tart (szolfézs, zongora, furulya,
gitár).
Tanév végén a 4. évfolyamon legkiemelkedőbb eredményt elért két tanulót a „Bölcs bagoly” és” Kisokos” díjjal, a
végzős 8. osztályosok legkiválóbbját „Arany medál” díjjal jutalmazzuk. „Ifjú Szent Györgyök Rendje” emléklapot
adományozunk a legmagasabb érzelmi intelligenciával rendelkező 8. osztályos diáknak.
Mivel iskolánk közösségének fontos tagjai a szülők, szükségesnek érezzük elégedettségüket is, ezért véleményüket,
javaslataikat szívesen fogadjuk. Bevonjuk Őket az iskola életének minden részébe. Hagyományainkat úgy alakítottuk
ki, hogy rendezvényeinken a gyerekek szüleikkel együtt vehessenek részt.
A szülők többsége támogatja az iskola főbb célkitűzéseit, ugyanakkor a nevelőtestület is igyekszik megfelelni a szülők
jogos elvárásainak a nevelés-oktatás minden területén.
A szülők által létrehozott „A Csillaghegyi Általános Iskolát Támogató” alapítvány segíti az oktatást színvonalasabbá,
a tanulók szabad idejét színesebbé tenni.
Részletesebben is tájékozódhat a hamarosan induló új honlapunkról:
www.csillaghegyiiskola.hu
A pandémiás helyzet miatt a személyes megjelenéssel járó programjaink átszervezésre kerülnek, vagy
elmaradnak.
Kérjük kísérjék figyelemmel az iskola honlapját, ahol részletesen tájékoztatjuk Önöket a következő tanév
aktuális információiról.
Az intézményvezetőtől vagy helyetteseitől telefonon további információ kérhető.
(06 1 368-6651)
Fülöp Áron
megbízott intézményvezető
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DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
1031 Budapest Keve u. 4
Tel. fax: 3 689 220
E-mail: titkarsag.drberesj@ebtk.hu
Intézményvezető: Mártonné András Mária
Honlap: www.drberesjozsefiskola.hu

A Dr. Béres József Általános Iskola Rómaifürdő legszebb részén fekszik, családi házas övezetben, közel a
Duna-parthoz. Az oktatás két helyszínen zajlik: a patinás vöröstéglás főépületben, a Keve utcában, ahol 7 alsó
tagozatos és 10 felső tagozatos osztály tanul. A Kiserdei telephelyünk, csodálatos erdei környezetben, a Királyok
útján 8 alsós osztálynak ad otthont négy évfolyamon.
Iskolánk hagyományos, polgári értékrendet közvetít, a szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes, nyugodt
családias légkör jellemzi az intézményt. A szülőkre a nevelés és oktatás folyamatában partnerként tekintünk. Hisszük,
hogy csak közös erőfeszítéssel tudjuk azokat az értékeket átadni tanulóinknak, amelyeket célul tűztünk ki.
Munkánk középpontjában a gyermekek állnak. A pedagógusok és szülők aktív együttműködésének
eredményeként önálló gondolkodásra képes, egyértelmű erkölcsi normákkal, biztos tantárgyi tudással rendelkező,
szociálisan érzékeny, fizikailag és mentálisan is egészséges gyermekek nevelése a célunk. A nálunk eltöltött évek
alatt a gyermekek megtanulják, hogy jogaik mellett fontos kötelességeik is vannak. Szeretnénk őket tisztességes
munkára nevelni, hogy érezzék: a tanulás, az elvégzett munka a jövőben meghozza eredményét. Igyekszünk átadni
számukra az emberséget, egészséges önbizalmat, kitartást, tisztességet, szociális érzékenységet.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a magyarság kultúrájának és hagyományainak ápolására, az egészség- és
környezettudatos szemlélet kialakítására /előadások, tanulmányutak, kiállítások, üzemlátogatások szervezése/. 2018
óta Ökoiskola vagyunk.
Az olvasás tanítása első osztályban hangoztató – elemző - összetevő módszerrel történik, szótagolással.
Differenciált munkával, egyénre szabottan tanítanak pedagógusaink, amely munkát fejlesztő pedagógus, logopédus
és pszichológus is segíti.
A tehetséggondozás kiemelt szerepet kap az intézményben /2013-tól Kiváló Akkreditált Tehetségpont/,
különösen a matematika terén /szorobán/, de ezen kívül számos szakkör segíti a gyerekek képességeinek
kibontakozását. Tehetséges tanulóinkkal külön foglalkoznak az osztálytanítók, 4., 6., és 8. évfolyamon pedig felvételi
előkészítők tartásával igyekszünk segíteni a legkiválóbbak tovább tanulását.
Az angol nyelvoktatás első osztálytól kezdődik, testnevelés óra keretében pedig a néptánc, a sakk és az
úszás is, órarendbe építetten történik.
Iskolánk családias jellegét és a közösségi életet segíti a sok élményt adó program, amelyek egy részén a
szülők is aktív közreműködők lehetnek. / Önkéntes Nap; Luca-napi vásár; Karácsonyi koncert; Szülők bálja; Farsang;
Kiserdei családi nap; Szülői foci- és röplabda bajnokság; Családi sítábor; Családi vízitúra tábor és Erdélyi
vándortábor; Néptánc tábor/.
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Induló első osztályaink a Keve utcában:
(1031 Bp. Keve u. 41. Tel: 368-9220)

Induló első osztályaink a Kiserdőben:
(1039 Bp. Királyok útja 178/e. Tel: 250-2039)

1.a és 1.b osztály

1.c és 1. d osztály

Szakköreink, délutáni foglalkozásaink:
- néptánc
- furulya, zongora, hegedű, gitár
- szolfézs
- rajz, agyagozó
- énekkar
- dráma
- foci
- gyerektorna
- labdajátékok
- kosárlabda
- akrobatikus rock’and roll
- röplabda
- sakk
- tehetséggondozás
- alapozó terápia

Szakköreink, délutáni foglalkozásaink:
- szorobán
- néptánc
- sakk
- görög szakkör
- foci
- kosárlabda
- angol
- judo
- művészi torna
- tehetséggondozás

Tájékoztató szülői értekezlet:

Tájékoztató szülői értekezlet:

2022. január 19. szerda 17 óra /Keve u. 41/

2022. január 19. szerda 17 óra /Keve u. 41./

Suliváró foglalkozás a Kevében:

Suliváró foglalkozás a Kiserdőben:

2022. február 16. szerda 17 óra

2022. február 9. szerda 17 óra

Nyílt órák, tájékoztató a Kevében:

Nyílt órák, tájékoztató a Kiserdőben:

2022. március 9. szerda 8.00-9.45

2022. február 23. szerda 8.00-10.30

Elérhetőség:

Elérhetőség:

Bp. 1031 Keve u. 41.
igazgato.drberesj@ebtk.hu
Mártonné András Mária intézményvezető
Tel: 368-92

Bp. 1039 Királyok útja 178/e
igazgatohelyettes.drberesj@ebtk.hu
Szepesiné Józsa Judit
intézményvezetőhelyettes
Tel: 250-2039

Mártonné András Mária
intézményvezető
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Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
1033 Budapest, Vörösvári út 93.
Telefon: (06-1) 388-6900 (06-1) 367-2410
E-mail: titkarsag.elsoobudai@ebtk.hu
honlap: www.elsoobudai.hu
Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola több, mint 150 éves múltjával – a
főváros egyik legrégebben alapított, nagy hagyományokkal rendelkező, nyolc évfolyamos oktatási
intézménye, melynek fenntartója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ.
Pedagógiai programunkban meghatározott céljaink azt szolgálják, hogy a diákok adottságaikkal,
fejlődésükkel, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A tanulók nevelése-oktatása német nemzetiségi tanterv szerint folyik. Ez alapján valósítjuk meg az iskolai
nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és emellett biztosítjuk a német kisebbség nyelvének
tanulását, kultúrájának megismerését és a hagyományőrzést.
Az oktatás során alsó tagozaton nagy hangsúlyt kap az anyanyelvi és matematikai készségek fejlesztése.
Az olvasástanítási program megvalósításában elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése.
Iskolánk tanítói első évfolyamon alapos előkészítő időszak után a hagyományos, szótagoló módszert
alkalmazzák, mely hozzájárul a helyes olvasástechnika elsajátításához és a helyesírás
megalapozásához.
A tanítási órákhoz alsó tagozaton hagyományos napközis foglalkozás, felső tagozaton tanulószoba
kapcsolódik, ahol a pedagógusok segítségével készülnek fel a gyerekek a másnapi órákra. Tanulási
nehézséggel küzdő diákjaink számára felzárkóztatást, fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
Változatos tanítási módszereket alkalmazunk a tanulók aktív bevonásával, mint
önálló ismeretszerzés, önálló tanulási technikák módszereinek elsajátíttatása,
kooperatív tanulási technikák (csoportmunka, páros munka),
projektmódszerek, projekthetek egy-egy témában,
infokommunikációs eszközök használata, önálló prezentációkészítés,
digitális tananyag alkalmazása interaktív tábla használatával.
A német nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja: a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése.
A német nemzetiségi oktatást az alábbiak jellemzik:
első osztálytól heti hat óra német nyelven (öt német, egy népismeret óra),
egyes tantárgyak tananyagrészeit is németül tanítjuk,
a nyelvi órák csoportbontásban zajlanak,
nyelvoktatásunkra a beszédcentrikus módszer alkalmazása jellemző,
az óravezetésben már első évfolyamon is az egynyelvűségre törekszünk,
első évfolyamon nem írnak, nem olvasnak a gyerekek németül,
nyolcadik évfolyam végén tanulóink nemzetközileg elismert (DSD I.) nyelvvizsgát tehetnek (ez a közös
európai referenciakeret B1 szintjének felel meg),
nyelvgyakorlás céljából nyelvi táborokat szervezünk,
külföldi partnerkapcsolatok fenntartása érdekében folyamatosan részt veszünk nemzetközi
projektekben (Erasmus + program), melynek keretében több európai uniós ország németet tanító
iskolájával működünk együtt,második idegen nyelvként az angol nyelvet hetedik évfolyamtól vezetjük
be.
A nemzetiségi oktatásban alkalmazott sajátos módszerek sikeres átadása, terjesztése érdekében
iskolánk elnyerte a Mentoráló Intézmény címet.
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Tanulóink biztos háttérrel, stabil szülői támogatással rendelkeznek, mely hozzájárul
tanulási sikereikhez is. Zömében könnyen motiválható, pozitív attitűdökkel rendelkező diákok járnak
intézményünkbe. Szívesen vesznek részt projektmunkában, készítenek prezentációkat, pályamunkákat.
Kiemelkedő az iskola tehetséggondozó tevékenysége. Tehetséges tanulóink képességének, kitartó
szorgalmának, valamint a pedagógusok felkészítő munkájának köszönhetően, kiváló eredményeket
érnek el a tanulmányi és művészeti versenyeken kerületi, fővárosi és országos szinten egyaránt.
Évek óta élen állunk a III. kerületi tanulmányi versenyek eredményeinek összesítésében.
Hagyományos tanórán kívüli programjaink:
Márton-napi lampionos felvonulás és ünnepség; különböző megemlékezések,
projekthetek változatos témákban (Pénz7; Digitális, Fenntarthatósági témahét),
Mikulásünnepség, téli vásár, karácsonyi ünnepség,
Diákparlament, Jeles nap, iskolai farsang, sportnapok, játszóházak,
osztály- és közös iskolai kirándulások,
Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola foglalkozásai,
tornatermünkben délutánonként sportköri, játékos ügyességfejlesztő foglalkozások, valamint modern
táncok, gyeplabda és fociedzések zajlanak.
A tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a gyerekeket 7 órától fogadjuk. A délutáni napközi és tanulószoba 16
óráig tart, 17 óráig ügyeletet biztosítunk.
Az intézmény tárgyi/technikai feltételei: a fenntartó tankerület és az iskolai alapítvány támogatásával
folyamatosan bővítjük informatikai eszközparkunkat. Az iskolában korszerű oktatástechnikai eszközök
segítik a tanítást (nyelvi labor, minden osztályteremben interaktív tábla).
A különböző sporttevékenységekhez, valamint a mindennapos testnevelés órák megtartásához a
korszerű igényeknek megfelelő, multifunkciós sportpálya áll rendelkezésre.
Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, 2022. február 19-én nyílt napot, valamint a gyerekek részére
kettő alkalommal ún. Sulikuckó foglalkozást tartunk, melynek pontos időpontja honlapunkon lesz
megtekinthető.
Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségen nyújtunk:
Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
1033 Budapest Vörösvári út 93.
Telefon: 06 1 3886-900, 06 1 367-2410
E-mail: titkarsag.elsoobudai@ebtk.hu
Honlap: www.elsoobudai.hu
Beiskolázásért felel:
Kollárné Mázsi Krisztina intézményvezető-helyettes; fogadóórája: kedd, 15-1630-ig.
Intézményvezető fogadóórája: hétfő, 15-1630-ig.
Személyes megjelenéssel járó fogadóórát a járvány időszaka alatt nem tartunk.
Fetterné Szőnyi Éva
intézményvezető
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FODROS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1039 Budapest, Fodros u. 38-40.
 240-1070
E-mail:titkarsag.fodros@ebtk.hu
Honlap: www.fodros.hu
Köszöntjük Önöket az iskolaválasztás alkalmából.
Ehhez a nehéz, felelősségteljes döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani tájékoztatónkkal.
Iskolánk Csillaghegyen, a gyerekek számára ideális, nyugodt, családi házas környezetben található. Az
ötszintes épületben az alsó és felső tagozat osztályain kívül a tetőtérben szaktantermek, a földszinten
tornaterem, az alagsorban kistornaterem, technika terem, DÖK-szoba és tágas ebédlő fogadja az
ifjúságot.
A tanórák közötti szünetekben az udvar és a tágas folyosók adnak mozgásteret a gyerekeknek. Kicsik és
nagyok kedvelt tartózkodási helye a nagyméretű, többfunkciós kert. A kimeríthetetlen mozgásigényt
sportpálya, műfüves pálya, játszótér szolgálja. Romantikus romkert és park szépíti és teszi hangulatossá
a környezetet. A szabadtéri órák tartására ÖKO pavilon áll a pedagógusok és tanulók rendelkezésére.
Évfolyamonként három párhuzamos osztály a jellemző.
Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a minőségi és magas színvonalú oktatás iránt. A tehetség- és a
képességek kibontakoztatása mellett törekszünk tanítványaink minél teljesebb megismerésére, a
személyiségük fejlesztésére is. Ehhez a tanórai differenciált módszereken túl számos tanórán kívüli
programot is szervezünk. A pedagógusokra a gyermekszeretet, a jó együttműködő-képesség, a
segítőszándék a legjellemzőbb.
A képesség- és készségfejlesztést fejlesztőpedagógus és pszichológus is segíti.
Iskolánkban kiemelten kezeljük a környezettudatos életmód kialakítását. Örökös Ökoiskolaként – mely
címet 2014-től viseli iskolánk - ehhez több tevékenységünk kapcsolódik.
A 2022/2023. tanévben három első osztály indítását tervezzük.
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. Az 1-4. évfolyamon a mindennapos testnevelés keretében heti egy alkalommal néptánc oktatáson
vesznek rész tanulóink.
Írás- olvasás tanítási módszerünk
Hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk az olvasást. A hathetes előkészítő időszak alatt a
gyerekek ismerkednek a szótagolással, a hangokkal, a betűelemek írásával. Ezután következik a
betűtanítás időszaka. A betűk olvasásával párhuzamosan történik az adott kisbetű írástanulása. Az
összes kisbetű begyakorlása után kerül sor a nagybetűk írására. Csak a biztos szótagoló olvasás után
térünk rá a folyamatos olvasásra.
Idegen nyelvek
Diákjaink első évfolyamtól tanulnak angol vagy német nyelvet. A kezdő évfolyamokon a tanulás
játékossága van előtérben. A negyedik évfolyamon emelkedik az óraszám, a tanulás intenzívebb formát
ölt (csoportbontás).
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Délutáni elfoglaltságok
Alsó tagozaton 17 óráig, a felső tagozat 5-6. évfolyamán 16 óráig napközit, 7-8. évfolyamon igény szerint
16 óráig tanulószobát biztosítunk, mely látogatása alól az intézményvezető adhat felmentést.
Hagyományaink
A hagyományápolás keretében ünnepélyek, közösségi programok tesznek emlékezetessé egy-egy
tanévet (évnyitó, Márton-nap, tökfesztivál, sulibuli, Mikulás, jótékonysági vásár és koncert, cserebere,
farsang, Alapítványi est, anyák napja, olvasó-éj, ÖKO napok, Fodros napok, akadályverseny, pódium,
családi nap, évzáró-ballagás).
Tanulmányi kirándulások, kézműves- és sportprogramok színesítik a tanévet.
Tanévenként szinte minden tantárgyból versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, s
bekapcsolódhatnak a különféle feladatmegoldó levelező versenyekbe is. A felső tagozaton, a tanév végén
egy-egy tantárgyból kötelező vizsga van.
A Klebelsberg Központ támogatásával megújult iskolánk informatikai eszközparkja, korszerű
számítógépek, monitorok, laptopok, tabletek és projektorok segítik az oktatást, a differenciált
tanulásszervezést interaktív táblák is támogatják.
Az Alapítvány támogatásával, az informatika termekben elhelyezett számítógépekkel valósul meg az
informatikaoktatást. A szervezett tanórai oktatás a negyedik osztályban kezdődik, és csoportbontásban
folyik.
A kötelező tanítási órákat sokféle szabadidős tevékenység követi. Szakkörök, korrepetálások és
tehetségfejlesztő foglalkozások (dráma, rajz, angol, zenei, informatika, sakk), változatos
sportfoglalkozások (úszás, vívás, judo, futball, kosárlabda, röplabda, akrobatikus rock & roll) várják az
érdeklődő gyerekeket. Közösségeink rendszeresen részt vesznek kulturális programokon: színház és
mozi látogatásokon, állatkerti sétákon és interaktív múzeumpedagógiai órákon.
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Intézmény keretein belül iskolánkban művész tanár vezetésével
képzőművészeti oktatás folyik.
Az iskolaválasztást megkönnyítő programjainkra szeretettel várjuk a leendő elsősöket és
szüleiket, ahol részletes tájékoztatást kapnak iskolánkról, képzésünkről, a beíratás rendjéről és
megismerhetik a tanítókat.
A programokat csak abban az esetben rendezzük meg, amennyiben ezt az aktuális járványügyi
helyzet lehetővé teszi.
2022. március 23. szerda
2022. március 24. csütörtök
2022. április 01. péntek

Nyílt nap és szülői tájékoztató
Nyílt nap és szülői tájékoztató
Kézműves délután

7.45-10.30
7.45-10.30
16.30-18.00

További információk a titkárságon 7.30-16.00 óráig.

Havas Thyra
intézményvezető
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ÓBUDAI HARRER PÁL ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
az Országos Tehetségpont Hálózat
Akkreditált Kiváló Tehetségpontja
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál u.7.
Tel./Fax: 06-1-250-0887, 250-0807, 454-1510
E-mail: titkarsag.harrerp@ebtk.hu
Honlap: www.harrersuli.hu
Intézményvezető: Mátrai Monika Klára
Kedves Szülők!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekük a 2022/2023-as tanévben lesz iskoláskorú.
Iskolánk, az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten
Oktató Általános Iskola, Óbuda szívében, a Fő tér mellett
található.
Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 2021-ben ünnepeli
fennállásának 45. évfordulóját.
Diákjainkat a legjobb tudásunk szerint neveltük, tanítottuk, és a visszajelzések alapján elmondható, hogy
biztosítottuk számukra a boldog gyerekkort és megalapoztuk a felnőttkorhoz szükséges tudást.
Nevelőtestületünk minden tagja őszintén hisz ebben, és sokat tett az elmúlt években iskolánk sikeréért,
népszerűségéért.
A Harrer igazi közösség. Jó idetartozni diákként, szülőként, pedagógusként, és vezetőként is.
Oktatási célkitűzéseink:
1. Tanulóink számára a korszerű és magas színvonalú oktatás megvalósítása.
2. A „Tartalomalapú angolnyelv-oktatás emeltszintű rendszerének magas színvonalú működtetése
iskolánkban.
3. Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, 2018-tól térségi hatókörrel szeretnénk minél több
diákunknak biztosítani, hogy megtalálja azt, amivel szívesen foglalkozik, amiben igazán
tehetséges.
4. Iskolánk csatlakozott a Microsoft Innovatív Iskola programhoz. Igyekszünk digitális
alkalmazásokkal olyan interaktív tartalmakat közvetíteni, amelyek a gyerekek számára
hatékonyabbá teszik az ismeretek elsajátítását.
A 2022/2023-as tanévben első osztályainkat:
Jól felszerelt tantermekben, tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják. Gyermekközpontú,
kompetencia alapú oktatást-nevelést folytatunk, mely nagy hangsúlyt fektet a képességek és
készségek fejlesztésére. Ezt változatos módszerek segítségével, a tanulók aktív bevonásával érjük
el. (Projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, digitális tartalmak, témahetek)
Az olvasást hagyományos, hangoztató – elemző – összetevő módszerrel tanítjuk.
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Első osztályainkban magas színvonalú angol

nyelvi oktatást biztosítunk.

A „Tartalomalapú angolnyelv-oktatás” Program keretében valósítjuk meg az angol nyelv oktatását. Ez azt
jelenti, hogy törvény által biztosított angol nyelvi órákon felül tehetséggondozás keretében az alsó
tagozatos gyerekek rajz, környezet, a felső tagozatban természetismeret- tantárgyakat a tanóra 50%ában angol nyelven tanulhatják.
Iskolánk az Országos Tehetségpont Hálózat háromszorosan Akkreditált Kiváló Tehetségpontja.
Az Aelia Sabina Művészeti Iskola helyben biztosít zenei, művészeti képzést délutánonként, amiről külön
bizonyítványt kapnak a gyerekeink.
A Harrerban:
 Az élő idegen nyelvek közül az angolt tanulja mindenki. Tehetséges és szorgalmas tanulóink B1
szintű ismerettel rendelkeznek, amellyel az alapfokú nyelvvizsgát tudják teljesíteni.
 Az informatika oktatására nagy hangsúlyt fektetünk. 7-8.osztályos tanulóink ECDL vizsgát
tehetnek.
 A kor kihívásait figyelembe véve a digitális írástudás fontos szerepet kap az oktatásban.
 Kiemelt sportolási lehetőségeink vannak: foci, kosárlabda, röplabda, úszás, kézilabda,
szivacskézilabda.
 Rendkívül gazdag szabadidős tevékenységet biztosítunk tanulóinknak.
 A tehetséges gyerekeink számára a Harrer Tehetséggondozó Program számtalan lehetőséget
biztosít.
 Felzárkóztató foglalkozást igény szerint fejlesztő pedagógus végzi.
 Korszerű könyvtárunk 8000 kötetes.
 Táborozási lehetőségeink: nyáron hagyományos balatoni, természetjáró, angol nyelvi,
informatikai, önismereti tábor.
Iskolanyitogató programjaink:
1. 2022.01. 31. 16:30
Szülői Fórum: Az intézmény és a tanítók bemutatása
00
00
2. 2022.02. 22. 8 –10
Nyílt nap: bemutató órák a leendő elsősök szüleinek
előzetes regisztráció alapján
3. 2022. 03. 22. 800–1000
Nyílt nap: bemutató órák a leendő elsősök szüleinek
előzetes regisztráció alapján
Mátrai Monika Klára intézményvezető fogadóórája: szerda: 1400-1630
Oláhné Balogh Éva alsós igazgatóhelyettes fogadóórája: kedd 1400-1630
Ruzicska Judit felsős igazgatóhelyettes fogadóórája: csütörtök: 1400-1630
Mindenkit szeretettel várunk!
A Harrer nevelőtestülete
Mátrai Monika Klára
intézményvezető
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BUDAPEST III. KERÜLETI
KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
1035 BUDAPEST KERÉK UTCA 18-20.
Telefon: 250 08 31 és 388 91 22
Email : titkarsag.kerek@ebtk.hu
OM azonosító: 034836
www.kerekiskola.hu

Kedves Iskolát Választó Szülők!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2022/23-as
tanévben iskoláskorú lesz, és nagy szeretettel ajánljuk Önöknek iskolánkat!
A 2022/2023-as tanévben három első osztály indítását tervezzük.
Az „a” osztályban az angol nyelv mellett a gyerekeknek lehetőségük lesz megismerkedni a sakk
rejtelmeivel. Polgár Judit Sakkpalota programja alapján heti egy órában foglalkozunk az ehhez
kapcsolódó ismeretekkel, de szinte minden órán előkerülhetnek a táblák, a bábok. Ezzel a
képességfejlesztő programmal az eredményes tanuláshoz szükséges
készségeket szinte észrevétlenül sajátítják el a gyerekek. A különböző
feladatokat párban, csoportokban végezzük, így a jó osztályközösség alapjait
megteremtjük. Iskolánk a Polgár Judit féle „Sakkpalota
Képességfejlesztő Oktatási Program” Referencia Intézménye.
Az induló „b” osztály iskolánk régi sport múltját követve várja a mozgást
szerető gyermekeket, akiknek lehetősége nyílik arra, hogy a sokoldalú
képzésnek köszönhetően számos sportággal megismerkedhessenek. A főként labdás és játékos
foglalkozásoknak köszönhetően, testnevelő tanáraink szakmai felügyeletével és óbudai
sportegyesületekkel együttműködve fejlesztjük a gyerekek kondicionális és koordinációs képességét.
Szeretnénk, hogy sport tagozatunk a kisdiákok egészséges testi, szellemi és lelki fejlődését szolgálja.
Az osztályban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek.
A „c” osztályba várjuk a
digitális világ iránt érdeklődő
gyerekeket, akik angol vagy
német nyelvet tanulhatnak. Az
alsó tagozaton heti egy
alkalommal
szaktantermi
környezetben vesznek részt a
gyerekek az informatika foglalkozáson, melyeken a gyerekek által nagyon kedvelt CsodafaVarázshegy-Gyöngyforrás programon keresztül történik az alapkészségek és a digitális kompetencia
fejlesztése.
Alsós tanulmányaik során több programnyelvvel és online alkalmazással is
megismerkednek tanulóink, figyelembe véve életkori sajátosságaikat és a
csoport jellemzőit.
Iskolánk szervezője a népszerű kerületi alsós digitális rajzversenynek,
melynek keretében mese illusztrációt készítenek a versenyzők.
Az informatikaoktatás felső tagozaton és gimnáziumban is folytatódik.
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2022. február 8-án 16 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő elsősök szülei
részére. Márciusban nyílt napot is tartunk iskolánkban, ahol a leendő elsős tanító nénikkel is
megismerkedhetnek.
Ennek időpontja az Iskola honlapján lesz feltüntetve.
Az első osztályokba jelentkezni a megfelelő adatlap kitöltésével lehet.
Tudjuk, nehéz feladat olyan iskolát választani gyermeküknek, amelynek nevelési elvei, értékrendje
megfelel az Önök elvárásainak,
s ahol gyermekük testi és szellemi fejlődését is biztosítva látják.
Az iskolánkban tanuló diákoknak és családjaiknak egyaránt érték a műveltség, a tudás.
Az ismeretek megszerzése mellett a szülői házzal karöltve a fegyelmezett munka,
a kíváncsiság, a tanulni akarás folyamatos fenntartására törekszünk.
A „kerekes” szellem sok volt diákunk hozzánk járó gyermekében él tovább.
Intézményünkben a tehetséggondozás három pilléren nyugszik: az angol és a német
nyelv oktatása mellett az anyanyelv és a matematika kiemelt szerepén; valamint a testnevelés,
az informatika és a sakk oktatásán.
Nyelvoktatásunk elismerten eredményes: módszerünkkel a nyelvtanulás összhangban van a
gyermekek magyar nyelvi, nyelvtani tudásával. Ezáltal biztosabb alapokon állnak idegen nyelvi
ismereteik is. Minden osztályunkban az 1-3. évfolyamon heti 2, a 4. évfolyamon heti 4, felső tagozaton
heti 5 órában, csoportbontásban tanulják az idegen nyelveket.
Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést. Ezért minden tanuló számára
képességeihez és igényeihez mérten helyben biztosítunk sportolási lehetőségeket. Edzők segítségével,
egyesületekhez való irányítással biztosítjuk a mindennapos testnevelést, ennek keretein belül a
differenciált oktatás és a tehetséggondozás által a siker örömeit.
A Négy Muskétás SE tánccsoportjai, és a néptánccsoportok fellépési lehetőséget biztosítanak az alsó
tagozatosoknak.
1. osztálytól 4. osztályig úgynevezett nagyfelmenő rendszerben tanulnak a gyerekek, a 4 év egységet
képez.
A gyermekek sikeres fejlődését, tanulásban való előrejutásukat, a közösségbe való zökkenőmentes
beilleszkedésüket fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus is segíti, egyéni vagy
csoportfoglalkozás keretében.
Az iskolai étkezés minden tanuló számára biztosított. Alsó tagozaton az „egy osztály-egy napközi” elvét
követjük. Ügyeletet –a szülők időbeosztását, munkahelyi kötöttségeiket figyelembe véve- reggel 7 órától
este 18 óráig- tartunk az iskolában.
Tanórán kívül változatos programok várják diákjainkat:
Szakkörök – az igények és lehetőségek figyelembevételével; az Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett
tagozatai (zenei előképző, cselló, hegedű, cimbalom, zongora, gitár); rendszeres mozi- és
színházlátogatás, erdei iskola, nyári táborok, családi programok (Iskolanap, Karácsonyi Koncert,
24 órás sport-és egészségnap); hagyományőrző programok (szüreti mulatság, farsang, húsvéti
népszokások..)
Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést.
Három tornatermünk, két sportpályánk áll a gyerekek rendelkezésére, a Darnyi Úszóiskolával úszni
járhatnak, a Gepárdokkal korcsolyázhatnak, síelhetnek Ausztriában.
12000 kötetes könyvtárunkban szakképzett könyvtáros segíti a tanulást és a szabadidő kulturált
eltöltését.
Az intézményvezető, Kovács Gábor fogadóórája: csütörtök 14.00-15.30-ig
Az intézményvezető-helyettes, Kovács Éva fogadóórája: minden kedden 14.00-15.30-ig.
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Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula
Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24.
Tel.: 250-2724, fax: 454-1718
E-mail: titkarsag.krudygy@ebtk.hu
Honlap: www.krudyiskola.hu

Iskolánk 1988-ban épült Budapest III. kerületének családi házas, zöldövezeti környezetében, a Zay utcai
lakótelep szomszédságában. Az épülethez hatalmas udvar, kosárlabda- és műfüves focipálya, valamint
játszó udvar tartozik. Évről-évre igyekszünk tárgyi feltételeinken javítani. Tantermeinket folyamatosan
felújítjuk, törekszünk az esztétikus, gyermekbarát környezet kialakítására.
1989-ben vettük fel Krúdy Gyula író nevét, aki hozzánk hasonlóan szorosan kötődött Óbudához.
Pedagógiai alapelvünk, hogy minden diák tehetséges valamiben. E tehetség kibontakoztatásához
igyekszünk minden személyi és tárgyi feltételt biztosítani. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink örömmel
járjanak iskolába és mindenki megtalálja azt a tevékenységet, amiben sikeresnek, eredményesnek
érezheti önmagát, legyen az tanóra vagy tanórán kívüli szabadidős program.
2013-ban csatlakoztunk az Ökoiskolák országos- és ezen keresztül európai hálózatához. Ennek
szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig
megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. 2021. szeptember 1-jétől megkaptuk az „Örökös
Ökoiskola” címet.
Partneriskolai kapcsolatban állunk a Művészetek Palotájával. Rendszeresen látogatjuk a diákoknak szóló
előadásaikat.
Tizenegyedik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának
felmérés-sorozatában. A longitudinális mérésekben 2 évfolyammal támogatjuk a kutatást, matematika,
olvasás-szövegértés és természettudományos gondolkodás területein.
A magyartanítás során fontosnak tartjuk az olvasás megszerettetését. Alapos előkészítő szakasz után
a betűk felismerését, tanítását kezdjük, majd a betűk összeolvasását tanítjuk. Olvasástanítási
módszerünk a hangoztató-elemző-összetevő módszer.
A magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgy tanításához az OFI-s újgenerációs
tankönyveket használjuk.
A pedagógiai munkát könyvtáros, fejlesztőpedagógus, pszichológus és 3 pedagógiai asszisztens segíti.
Mindent megteszünk azért, hogy tanulóinknak egyenlő arányban biztosítsunk lehetőséget a tudományok
és művészetek megismerése mellett a sportolásra, játékra is.
Napköziotthonos ellátást és étkezési lehetőséget az alsó tagozatban a szülők igényei szerint biztosítunk.
Ügyelet: reggel 7:00-7:30 óráig, délután 17:00-17:30 óráig kérhető.
A szabadidő hasznos eltöltését az alábbi programokkal támogatjuk:
Szakköreink, tanfolyamaink: foci, akrobatikus rock and roll, kosárlabda, röplabda, sakk, ékszerkészítés,
Erasmus, énekkar, ÖKO (alsó és felső tagozaton), robotika, multimédia, színjátszó, angol nyelvű
újságírás, nyelvvizsga előkészítő, matematika tehetséggondozás (alsó és felső tagozaton), furulya.
Hagyományőrző programjaink: családi napok, tökfaragó verseny, Halloween, bolhapiac, karácsonyi
ünnepváró reggelek és műhely-foglalkozások, karácsonyi hangverseny, farsang, ÖKO-napok, projektnapok, olvasóverseny magyar és angol nyelven, Showtime chant dráma- és színjátszó verseny,
jótékonysági szülői bál.
Táboraink: erdei iskola, sport tábor, napközis tábor.
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Jó a kapcsolatunk az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolával. Több kihelyezett tagozatuk
működik iskolánkban: szolfézs, hegedű, gitár, zongora.
A 2022/2023 - as tanévben maximum 3 első osztály indítására van lehetőségünk.
Az „a” osztályban angol-magyar kétnyelvű programot valósítunk meg a Bilingual Kétnyelvű Oktatási
Nonprofit Kft.-vel (www.bilingual.hu) együttműködve. Az emelt óraszámú angol, mint idegen nyelv tanórák
mellett a magyar nyelv és irodalmon kívül minden tantárgyat két nyelven tanítjuk angol anyanyelvű
pedagógusok részvételével, a Bilingual Program akkreditált tanterve alapján.
A „b” két tanítási nyelvű osztályban heti 4 órában tanítjuk az angol nyelvet valamint angol nyelven a
testnevelés, a vizuális kultúra és az ének zene tantárgyakat.
A „c” osztályunkban a hagyományok ápolására fektetünk nagyobb hangsúlyt, tanítunk néptáncot,
bábozást. Emellett lehetőséget adunk az idegen nyelvvel való ismerkedésre is.
A kétnyelvű és két tanítási nyelvű osztályainkban tanító angol anyanyelvi pedagógusok aktívan részt
vesznek az iskolai élet valamennyi eseményén.
Tervezett programok:
Az első osztályaink iránt érdeklődő szülőknek 2022. február 14-én 17:00 órakor, szülői tájékoztatón
adunk bővebb felvilágosítást, illetve részletesebben megismerkedhetnek a nálunk folyó pedagógiai
munkával.
Nyílt órákat 2022. március 2-án és március 23-án, 9:00 órától tartunk.
Az osztályokba jelentkező gyermekek részére j á t é k o s f o g l a l k o z á s o k a t szervezünk.
A foglalkozások 2022-ben (2 alkalommal) 16:00 órától kezdődnek az alábbi napokon: március 2.,
március 23.
A beiskolázással kapcsolatos aktuális információkat megtalálhatják majd iskolánk honlapján.
(Időpont változás, tájékoztatás, nyílt órák és a játékos foglalkozások módja.)
A változtatás jogát fenntartjuk.
Kérdéseikre további tájékoztatást telefonon, vagy személyesen kaphatnak iskolánk vezetőitől.
Fogadóórák:

Holdampf Ágnes intézményvezető

előzetes telefonos egyeztetés alapján

Hajdúné Kiss Edit intézményvezető-helyettes

előzetes telefonos egyeztetés alapján

Dobos Beáta iskolatitkár

naponta 8.00-16.00-ig

Elérhetőségeink:
Tel.: 250-2724
E-mail: titkarsag.krudygy@ebtk.hu
Honlap: www.krudyiskola.hu
Holdampf Ágnes
intézményvezető
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Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule
Címe: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u.2-4.
Telefon/FAX3884-399
E-mail/Honlap:titkarsag.medgyessyf@ebtk.hu / www.medgyessyf.sulinet.hu

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves olvasót iskolánk pedagógusai és a magam
nevében. Szeretném néhány sorban bemutatni az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát.
Iskolánk pedagógiai programjának nevelési és oktatási céljai:
Iskolánk egyik legfontosabb célja, hogy tanulóink a 8. osztály végére rendelkezzenek azokkal a
kulcskompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket az önálló tanulásra, a megszerzett ismeretek
alkalmazására. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon az egész életen át tartó tanulás igénye és
képessége. Gondolkodásuk váljon rugalmassá, legyenek képesek az együttműködésre, a bizonytalanság
kezelésére, saját sorsuk és életpályájuk alakítására. Matematikai és logikai képességük, az
informatikai és idegennyelv tudásuk a munkaerőpiaci elvárásoknak megfeleljenek, melynek érdekében
tanulják a német nemzetiségi nyelvet és emelt szinten az angol nyelvet. Célunk a német nemzetiségi
hagyományok megőrzése, továbbvitele, tanulóink fizikai állóképességének biztosítása a sport szeretetén
keresztül életre szólóan, az egészséges életmódra és környezettudatosságra nevelés.
Pedagógiai programunk szerinti egyedi sajátosságunk, a párhuzamos osztályaink kínálata:
1.a német nemzetiségi nyelvoktató program, matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból
magasabb óraszámmal futó osztályunk
 heti 5+1 órában a német nemzetiségi nyelvoktató programmal bontott csoportban tanítjuk a német
nyelvet, tanulóink ismerkednek a német kultúrával, művészettel. 4. osztálytól nívócsoportos
bontásban tanulják tovább a német nyelvet, nemzetiségi nyelvi táborokban sajátítják el a német
nemzetiségi hagyományokat, 8. osztályra nyelvvizsgát tehetnek.
 3. osztálytól 7. osztályig heti 5 órában tanulják a matematikát, 5. osztálytól nívócsoportos
bontásban, 7. és 8. osztályban is magasabb óraszámban, 7.-ben heti 4, 8. –ban heti 3,5 órában.
 8. évfolyamon tanulják a gazdasági és pénzügyi kultúra modult, mely erősíti a matematikai
képességüket.
 a magyar nyelv és irodalom tantárgyat a 3. 4. évfolyamon tanulják magasabb óraszámban, heti 6
órában, és 7. 8. évfolyamon heti 4 órában.
 a 8. év befejezése után kéttannyelvű gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat.
 3. osztálytól informatika oktatásban részesülnek (programozási alapismeretek), bontott
csoportokban, 7-8. osztályban nívócsoportban tanulják a tantárgyat és ECDL vizsgát tesznek.
1.b emelt szintű angol nyelvoktató programmal és normál tanterv mellett matematika és magyar
nyelv és irodalom tantárgyból magasabb óraszámmal futó osztályunk
 heti 2 órában bontott csoportban angol nyelvet tanulnak 1-3. évfolyamon, 4. osztályban heti 4
órában, nívócsoportos bontásban, majd 5. évfolyamtól heti 5 órában, tanulják a nyelvet. 8.
évfolyam végén vizsgával zárul.
 1. osztálytól 6. osztályig heti 5 órában tanulják a matematikát, 5. osztálytól nívócsoportos
bontásban. 7 és 8 osztályban is magasabb óraszámban, heti 3,5 órában.
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8. évfolyamon tanulják a gazdasági és pénzügyi kultúra modult, mely erősíti a matematikai
képességüket.
 a magyar nyelv és irodalom tantárgyat a 3. 4. évfolyamon tanulják magasabb óraszámban, heti 6
órában, és 7. 8. évfolyamon heti 3,5 és 4 órában.
 3. osztálytól informatika oktatásban részesülnek (programozási alapismeretek), bontott
csoportokban, 7-8. osztályban ECDL vizsgát tesznek.
Nevelő-oktató munkánk során alkalmazott módszerek:
Az írás- és olvasástanításunkban a hangoztató- elemző- összetevő- szótagoló módszert használjuk. Az
oktatási módszerek közül iskolánkban fellelhető a projektoktatás, témahetek, differenciált
képességfejlesztés, digitális oktatás, távoktatás felzárkóztatás, tehetséggondozás céljából, tanulók önálló
tanulási képességének fejlesztése, a szociális képesség, vitakészség, gondolkodtatás magas szintű
fejlesztése. A készségek fejlesztése analizáló-szintetizáló módon történik - először a részmozzanatok
tanulására, majd ezek összekapcsolására (olvasás, matematika) kerül sor.
Magasabb óraszámban tanított tantárgyak: matematika, informatika.
Oktatott idegen nyelvek: német, angol.
Felzárkóztatás: Korrepetálás, differenciált képességfejlesztő foglalkozások keretében történik tanulóink
felzárkóztatása. Fejlesztőpedagógus foglalkozik a tanulási nehézséggel küzdő tanulóinkkal. Az iskola
tantermeiben biztosított a számítógép, projektor és internetelérés.
Tehetséggondozás: A tehetséggondozást jól szolgálja a nívócsoportos bontás idegen nyelvből,
matematikából, informatikából. Tanulóink készségeiket szakkörökön és a tehetséggondozó
foglalkozásokon fejleszthetik.
Tehetséggondozó műhelyek: sakkpalota, matematika, magyar, természettudományos, nyelvi, sport és
művészeti területen, LÜK (logika, ügyesség, képességfejlesztés). A tehetséggondozás a versenyekre,
pályázatokra való felkészülést is segíti. Ennek eredményei a kerületi, fővárosi versenyeken tükröződnek.
o Szakköreink, sportköreink: énekkar, furulya, dráma, sakk, rajz, angol és német nyelv, magyar nyelv,
matematika, informatika, fizika, kémia, természetismeret, szertorna, labdarúgás, atlétika, floorball.
o Tanfolyamok: Az Aelia Sabina Zeneiskola szervezésében hangszeres zeneoktatás, néptáncoktatás
folyik iskolánkban. Sportoktatás egyesületekben kosárlabda, labdarúgás, művészi torna, kung-fu,
asztalitenisz, sakk-oktatás).
Hagyományaink, táborok: Népmese napja, Színházi- Múzeumi és Állatkerti látogatás, Állatok
világnapja, Egészségnap, bolhapiac, Márton nap, német kultúra napja, Mikulás, Luca-napi kirakodóvásár,
iskolai karácsonyi ünnepély, magyar kultúra napja, farsang, „Magoncképző” a leendő elsősök részére,
madarak fák napja, Gyermeknap, Medgyessy-nap, Medgyessy Gála, Ki- mit tud? ,Kortárs
Képzőművészeti Kiállítás, iskolai kirándulások, Családi iskolaszépítő napok, Nemzeti Összetartozás
Napja, Határtalanul program, ásványkiállítás, tökfaragó verseny, nemzetiségi, nyelvi, nyári és
tehetséggondozó táborok, témahetek, projektnapok.
Napközi, iskolaotthon, tanulószoba: 1-4. évfolyamos tanulóink egésznapos rendszerben tanulnak,
5-6. évfolyamon napközit, 7-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk.
Ügyelet: Iskolánk tanulóinak 16 óráig biztosítjuk a sokoldalú képességfejlesztéshez szükséges
foglalkozásokat, tehetségműhelyekkel, sportkörökkel, felzárkóztató, fejlesztő órákkal. Minden rászoruló
tanuló számára ügyeletet biztosítunk 6:30-tól 17 óráig.
Nyílt napok: 2022. március 21.
800-1100 és 2022. március 22. 800-1100 –ig.
Fontos tudnivalók: A leendő elsősök részére idén is folytatódik a Magoncképző, amelynek időpontjai:
2022. január 7., 2022. február 4., 2022. március 4., 2022. április 8. 1630-18.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, és ellátogatnak hozzánk az Önök és gyermekeik
számára szervezett programjainkra. Bővebb felvilágosítást telefonon vagy személyesen kaphatnak,
vagy honlapunkon tájékozódhatnak (www.medgyessyf.sulinet.hu).
dr. Bertókné Daróczi Marianna intézményvezető fogadóórája: hétfőn 11 - 1145
Végh Istvánné intézményvezető- helyettes fogadóórája: kedd 10 - 1045
dr. Bertókné Daróczi Marianna
intézményvezető
36

Óbudai Nagy László Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

székhely:1032 Budapest, Zápor u. 90  250-2710,
telephely: 1035 Budapest, Váradi u.15/B  388-7747,
E-mail:titkarsag.obudainagylaszlo@ebtk.hu

Az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola több mint 40 éve működik
Budapest III. kerületében, a 2008/2009-es tanévtől két épületben 8 osztályos általános iskolaként.
Iskolánk székhelye a Zápor utca 90., telephelye a Váradi utca 15/b. szám alatt található. Célunk
olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában történő
helytálláshoz, az életben való eligazodáshoz.
A Zápor utcai székhely elsődleges profilja az alapképzés, amely kiegészül a sajátos nevelési
igényű tanulók ellátásával. Nagy hangsúlyt fordítunk az élményszerű nevelés-oktatásra, arra, hogy a
művészeti nevelés eszközével felkutassuk, majd gondozzuk a tehetségeket tanulóink közül. Mindennek
keretében immár pozitív hagyomány a Symphonia művészeti program és a MUS-E drámapedagógiai
foglalkozások sora. A 2015/2016. tanévtől magyar-angol két tannyelvű oktatásnak is helyet adunk
felmenő rendszerben. A 2021/2022. tanévtől a Bilingual program is helyet kapott képzési
rendszerünkben
A Váradi utcai épületünkben a tehetséggondozás számtalan formájával találkozhatnak tanulóink,
ezek közül kiemelkedik az angol nyelvi, a képzőművészeti és informatikai képzés. Az Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve a tanulóknak lehetőségük nyílik művészeti iskolai
bizonyítvány megszerzésére is.
A 2010/2011-es tanévtől kezdődően a Váradi utcai épületben a Bilingual program alapján
(https://bilingual.hu/) felmenő rendszerben angol-magyar kétnyelvű programot valósítunk meg. Az emelt
óraszámú angol idegen nyelv tanórák mellett, a magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden
tantárgyat angol anyanyelvű tanárok részvételével két nyelven tanítunk. Minden tanévben indítunk
kéttannyelvű első osztályt is, ahol az angol tanítás mellett három tárgy oktatása is a célnyelven folyik.
Harmadik évfolyamtól az angol nyelv emelt szintű kiscsoportos oktatására biztosítunk lehetőséget
azoknak az osztályoknak, akik az általános tanterv szerint haladnak. Informatikát órarendbe építetten,
a harmadiktól tanítunk. A vállalkozó hetedikesek, nyolcadikosok számára biztosítjuk az ECDL Start
tanúsítvány megszerzését. Élő kapcsolatot ápolunk az Óbudai Logiscool-lal, robotika és
programozás szakköreink népszerűek tanulóink körében.
Mindkét épületben az alsó tagozatos oktatás egész napos iskolai rendszerben történik, míg az 5-6.
évfolyamon napköziben, 7-8. évfolyamon tanulószobai formában zajlik a tanulók délutáni elfoglaltsága.
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Az olvasás-írás tanítás szótagoló módszer szerint történik. Tanórákon és a szabadidős
tevékenységek során gyakran használjuk a drámapedagógiát, projekt- és kooperatív oktatást,
kéttanítós modellt. A minél magasabb szintű tanítás és nevelés érdekében a pedagógiai munkát
gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, mozgásterapeuták, fejlesztő pedagógusok és
pedagógiai asszisztensek segítik.
Intézményeinkben kiemelt szerepet kap a sport, a mindennapos testedzés. Választhatnak diákjaink
olyan sportágak közül is, mint röplabda, kosárlabda, floorball, asztalitenisz, sakk, szivacs kézilabda. A
sportsikereket segíti a mindkét épület udvarán épült műfüves focipálya, amelyet az iskola tanulói
testnevelés órákon és a délután folyamán is használhatnak.
Az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusai gazdag és
változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró tanulóknak. Szakköreinkben diákjaink
kibontakoztathatják tehetségüket, felkészülhetnek kerületi, fővárosi, országos versenyekre, pályázatokra.
Közös rendezvényeink a múzeumi napok, Halloween, Mikulás, Karácsony, farsang, Nagy Lászlónap, kulturális bemutató, projektnapok, színház, múzeum- és mozi látogatások. Egyedi
programunk: ’Olvasd át az éjszakát!’ és a ’Sportold át az éjszakát!’’ Mindkét épületünkben sokat
segít az iskola életének változatossá tételében a diákönkormányzat.
Nagy gondot fordítunk a megfelelő környezeti kultúra kialakítására, az egészséges életmódra nevelésre
és a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletére.
Tanítványaink minden év tavaszán erdei iskolában, vagy több napos osztálykiránduláson töltenek el
néhány napot Magyarország különböző tájain. A sokféle nyári tábor (Siófok-Sóstó, alkotó, kézműves,
dráma, sport, egészséges életmód, angol, természettudományi és vándortábor) aktív pihenést és igazi
élményt kínál a kikapcsolódni vágyó diákok részére.
Nyílt napjainkon – ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi – az általános bemutatkozás után a szülők
és részt vehetnek magyar, matematika és angol tanórákon, bepillanthatnak hétköznapjainkba.
Iskolacsalogató programsorozatunkon is szeretettel várjuk Önöket, amelyhez előzetes regisztráció
szükséges.
Aktuális rendezvényeinkről, a nagycsoportos óvodásokat érintő programjainkról rendszeresen
tájékozódhatnak iskolánk honlapjáról, illetve telefonon keresztül.

Szilágyiné Debreczeni Mária
intézményvezető
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Pais Dezső Általános Iskola

1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.
Honlap: www.pais.hu,Telefon: +36-1-454-0516,E-mail: titkarsag.paisd@ebtk.hu

INFORMÁCIÓK
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÜLEINEK
1.

2.
a)
b)

c)

Pedagógiai programunkban meghatározott nevelési-oktatási céljaink
– A tanulók személyiségének formálása, készségeik, képességeik folyamatos fejlesztése.
– Integrált nevelés biztosítása fejlesztő- és gyógypedagógusokkal, pszichológussal.
– Az egyéni képességekhez alkalmazkodó oktatás: differenciálás a tanórákon, felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozások biztosítása. Az iskolai tanulási-tanítási folyamatba beépülő
témanapok, projektek megvalósítása; kompetenciafejlesztés.
– A tanuláshoz szükséges megfelelő környezet biztosítása: tornaterem és tornaszoba, bitumenes
és műfüves pálya, tágas zöld udvar, öko- és szaktantermek.
– ÖKO-programunk keretében tudatos környezetvédő magatartás formálása, valamin az
egészséges életmódra nevelés, testi-szellemi edzettség kialakítása.
– Iskolai hagyományaink ápolása, a szabadidő hasznos, aktív eltöltése.
Osztályok
Általános tantervű osztály
Ebben az osztályban a körzetes gyerekek számára biztosítjuk az automatikus felvételt. A központi
kerettantervek szerint zajlik a nevelés-oktatás, biztosítva az integrációt és az egyéni fejlesztést.
Bilingual Program
2022 szeptemberétől a tandíjas Bilingual Program már a Pais Dezső Általános Iskolában is elérhető,
ahol a gyerekek a hét minden napján angol-magyar kétnyelvű oktatásban vesznek részt. A
tanórákon egy magyar és egy angol anyanyelvű tanár párban tanít egyedülálló, váltott
nyelvű módszertan alapján, így a tanulók a magyar tananyag szerinti ismereteket két nyelven
sajátítják el. Ezáltal a Bilingual Programban résztvevő gyerekek az általános iskolai évek alatt
magabiztos nyelvtudásra tesznek szert.
Sportiskolai osztály
A sportiskolai osztályban a nevelés-oktatás a sportiskolai nevelés-oktatás kerettanterve szerint
zajlik. Ennek alapján a tanulók a mindennapos testnevelés mellett edzéseken vesznek részt.
Iskolánkban a következő sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek: vívás, sakk, kézilabda és
küzdősport. A sportágválasztást az ügyességi foglalkozások és a sportágválasztó tantárgy
támogatja. 1-8. évfolyamon a tanulók drámafoglalkozások keretében közösségépítő és
személyiségfejlesztő gyakorlatokat végezhetnek, a tanulásban pedig a tanulásmódszertan tantárgy
keretében nyújtunk segítséget. A tanulók a különböző sportágakban egyesületi keretek között
sportolhatnak.

3.

Az iskola pedagógiai sajátosságai

a)

Meixner-módszer alkalmazása
Az írás-olvasás tanításunk lényege a Meixner Ildikó-féle diszlexiaprevenciót segítő módszer,
amellyel olvasni és írni tanítjuk a gyerekeket.
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b)
c)

d)
e)

f)

g)

4.
a)
b)

c)
5.
a)
b)

6.
a)
b)

Tantárgycsoportos tanítás
Az iskola pedagógiai programja szerint az alsó tagozat iskolaotthonos rendszerben működik: a
gyerekeket két tanító neveli-tanítja, a tantárgyakat megosztják egymás között.
Komplex művészeti nevelés
Alsó tagozaton a készségtárgyakat (rajz, technika, ének) komplex művészeti nevelés
megnevezéssel projektjelleggel tanítjuk lehetőséget adva a gyerekeknek a művészetek átfogóbb
megismerésére, értelmezésére.
Angol mint idegen nyelv
Az angol nyelv tanítása 1. osztálytól kezdve bontott csoportban zajlik.
Sakk, vívás és úszás
A mindennapos testnevelés keretén belül heti egy alkalommal sakkot tanítunk az 1–2. évfolyamon,
míg a 3. és 5. évfolyamon heti egy alkalommal vívást. A mindennapos testnevelés keretén belül heti
egy alkalommal úszásoktatásban részesülnek a 4. évfolyamos tanulók.
Bejárható Magyarország
Felső tagozaton a Bejárható Magyarország elnevezésű tantárgy
projektszerű megvalósulásával igyekszünk tanulóinkkal
megismertetni és megszerettetni az országjárást, hazánk
természeti és épített értékeit.
Zöld program
1–2. évfolyamon egy olyan környezetvédő óratípust vezettünk
be, melynek célja a környezettudatos nevelés, a fenntarthatóság
eszméjének nyomatékosítása. Ebben nagy segítségünkre lesz
az elkészült ÖKO-központ projektünk.
Szakkörök
Sportfoglalkozások
Az egész napos iskola keretén belül, illetve a tanórán kívüli időszakban sakk-, vívás-, futball-,
kézilabda-, kosárlabda-, tánc és dzsúdóedzésekre van lehetőség.
Humán és reál tematikájú szakkörök
Elsősorban szövegértéssel, szövegalkotással kapcsolatos, valamint logikát és matematikai
képességet fejlesztő szakköröket szervezünk. Emellett felső tagozaton angol nyelvi
tehetséggondozó szakkört is biztosítunk.
Művészeti szakkörök
Alsóban és felsőben kézműves, illetve rajzszakköröket biztosítunk.
Programjaink, bemutatóink:
Pais-hívogatók
Minden évben három alkalommal vendégül látjuk az óvodás gyerekeket és szüleiket játékos
foglalkozásokon. A foglalkozásokról és nyílt napról a honlapunkon (www.pais.hu) lehet tájékozódni.
Nyílt órák
Nyílt órákat a járványhelyzet függvényében tudunk tartani tavasszal. Amennyiben ez tavasszal nem
lehetséges, online módon szeretnénk közvetíteni egy-egy tanórát, amelyről a tájékoztatás szintén
az iskola honlapján fog megjelenni.
Fogadóórák
Intézményvezetői fogadóóra
Demeter József: hétfőnként 14.00—17.00 óráig.
Alsós intézményvezető-helyettesi fogadóóra
Zsoldos Erika: szerdánként 14.00—17.00 óráig.
Demeter József
intézményvezető
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Óbudai II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

1037 Budapest, Erdőalja út 5.
Tel./fax: 250-3269
e-mail: titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu
www.erdoaljaiskola.hu
Iskolánk Budapest legszebb természeti környezetében, a Táborhegy város felőli oldalán található.
Építése 1942-ben kezdődött szülői kezdeményezésre, a tanítás 1949-ben indult meg. Az elmúlt 72 év
alatt fokozatos hozzáépítések következtében vált 8 évfolyamos, magas színvonalú alapképzést nyújtó,
korszerű intézménnyé.
„Kis iskolánk” minden gyermek számára, hagyományainkra épülő szellemiségével megfelelő
alapismereteket nyújt a továbbtanuláshoz, példát nyújt a helyes magatartásformák elsajátítására és
gyakoroltatására.
Belépve a virágos udvarra, azonnal megérinti a látogatót az iskola varázsa, mely a családias légkörből, a
jó hangulatból, a gyermekközpontú szemléletből adódik.
Az írás és olvasás tanítása az 1. osztályban a legeredményesebb hangoztató, elemző, összetevő
módszerrel, szótagolva történik. Ez elősegíti a helyes olvasástechnika elsajátítását és a jó helyesírást. A
munkát digitális táblák is segítik. Tanítóink nagy hangsúlyt fektetnek a kompetenciák fejlesztésére, a
tehetség felismerésére és gondozására, a szabadidő hasznos eltöltésére. Közel egy évtizede
iskolánkban judo alapú testnevelés is folyik, jó kapcsolatot ápolunk az Óbudai Judo Clubbal. Bizonyos
osztályokban a heti 5 testnevelés órából két tanórán a klub szakképzett testnevelő edzője foglalkozik a
gyerekekkel.
Pedagógiai munkánkat fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus, valamint szociális segítő is támogatja.
Augusztus utolsó hetében „gólyatáborba” hívjuk a kicsiket iskolánkba, ezzel is megkönnyítve számukra
az iskolakezdés nehéz napjait.
Tanulóink az angol nyelvet az első három évfolyamon választható formában, heti 2 órában, 4. osztályban
heti 2 órában kötelező, és további 2 órában választható formában, míg a felső tagozaton emelt szinten,
heti 5 órában sajátítják el.
Számítógépparkunk folyamatosan újul és bővül, hálózatba kötött, korlátlan interneteléréssel rendelkező
számítógépeken gyarapítják tudásukat a gyerekek. A szervezett tanórai oktatás 3. osztályban kezdődik,
és csoportbontásban folyik.
Az alsó és felső tagozatos diákoknak a tanítási nap délután 16 óráig tart, mely számos elfoglaltságot
biztosít számukra, többek között tanulószobai foglalkozások nyújtanak segítséget a tanulásban és
sokféle, változatos tevékenységi forma választható a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Reggel 7:00 és 7:30 és délután 16:00 és 17:00 között összevont ügyeletet biztosítunk.
Tanórán kívül választható tevékenységek délutánonként (szakkörök):
-

rajz és kézműves,
énekkar,
modern tánc,
úszás,
korcsolya,
dzsúdó.
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Az élénk sporttevékenység helyszíne tornatermünk és sportudvarunk. A gumitéglával borított focipályát
füves részek, örökzöld növények veszik körül. A viacolorral borított területek játékra, sportolásra egyaránt
alkalmassá teszik tiszta, virágos udvarunkat.
Hagyományőrző programjaink:
-

tanévnyitó,
évnyitó suli-buli,
nemzeti ünnepek tiszteletére rendezett ünnepségek,
Luca napi kirakodóvásár,
adventi készülődés,
iskolai karácsonyi ünnepség,
farsang,
Rákóczi-nap,
közös, 2-3 napos iskolai kirándulások,
jutalomkirándulás a tanulmányi ösztönző verseny legjobbjainak,
vetélkedők, házi tanulmányi versenyek,
tanévzáró, ballagás.

Rendszeresek a színház-, mozi-, hangverseny- és múzeumi látogatások is.
A kirándulni, táborozni vágyók részére túrákat, erdei iskolát, külföldi tanulmányutat, télen sítábort, nyáron
sóstói kikapcsolódást szervezünk.
A szülők által létrehozott Erdőalja Alapítvány segíti az oktatás-nevelés színvonalas megvalósítását, illetve
kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is támogatást nyújt.
Iskolahívogató programokat tartunk a leendő első osztályosoknak:
2022. február 15. 16:00 – 17:00
2022. március 8. 16:00 – 17:00
A szülők részére bemutatót tartunk 2022. április 7-én 8 órától.
Az érdeklődő szülőknek 2022. április 7-én 17:00 órától szülői fórumot tartunk.
További információt szerezhetnek az érdeklődők a www.erdoaljaiskola.hu honlapon. Itt tájékozódhatnak
az alapdokumentumainkban megfogalmazottakról, és kellő betekintést nyerhetnek az iskola
mindennapjaiba.
Kérdéseikre tájékoztatást telefonon a 250-3269 számon, vagy személyesen kaphatnak iskolánk
vezetőitől.

Nagy Árpád
intézményvezető
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Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
Cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 40-42.
Telefon: 367-1429; 430-1907; Fax: 367-3399
e-mail: titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu
Honlap: www.drszentgyorgyi.hu

Iskolánk névadója Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas professzor, filozófus.
Sokoldalú személyiség volt, aki művészként, sportolóként, sőt íróként is méltán lehet
példaképünk. Tőle származik jelmondatunk:
„AHOGY MA TANÍTUNK, OLYAN LESZ A HOLNAP!”
Céljaink:
A sokoldalú személyiségfejlesztés, az alapvető készségek biztos kialakítása, képességek fejlesztése,
tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A tanulók humánus viselkedésre, tisztességes munkavégzésre és önismeretre nevelése, valamint a
kulturált és egészséges életvitel fejlesztése.
A tanulási folyamatok belső motiváció által váljanak a gyermekek természetes szükségletévé.
A közös emberi értékrend kialakításának érdekében a lokálpatriotizmus, magyarság- és nemzettudat,
világkép formálása.
Egyedi sajátosságaink:
VÁLTOZÁS! Idegen nyelv (angol) tanítása: a 2022/2023-as tanévtől az 1, 2. és 3. évfolyamon emelt
szintű angol nyelvoktatást biztosítunk szaktanárok vezetésével.
4. osztálytól heti 4 tanítási óra keretében oktatjuk az angol nyelvet.
Az információs kultúra megalapozása: az informatika tantárgy tanítása 5. osztálytól kezdve jól felszerelt
szaktanteremben történik, ill. szakkör formájában már 3. osztálytól lehetőség nyílik az informatika
világával való ismerkedésre.
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola partneriskolája vagyunk. Tanítványaink helyben vehetnek
részt kerámia-rajz-nemezelés, szolfézs, hangszeres (zongora, gitár) foglalkozásokon.
A nívós testnevelést (szülői választás és alkalmasság esetén) szakos tanárok tanítják már az alsó
tagozaton is, illetve a másik csoportnak heti 5 testnevelésből 1 óra néptánc a 3. évfolyam végéig.
Az olvasás és írás tanításában alkalmazott módszerek:
- olvasás: hangoztató-elemző-összetevő módszer
- írás: hagyományos (vázolás, betűírás, betűkapcsolás, szövegírás).
Tehetséggondozás és felzárkóztatás:
Szakkörök, sportkörök, sportversenyek, tanulmányi versenyek, vetélkedők, egyéni foglalkozások, óra
alatti differenciálás, kiállítások, erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése (nívócsoportos oktatás
angolból, matematikából; felvételi előkészítő matematikából és magyarból a 8. évf. 1. félévében),
személyiségfejlesztő tréningek.
A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulók felzárkóztatását fejlesztő
pedagógusok, utazó gyógypedagógusok, logopédus és iskolapszichológus segíti személyre szabott
egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében.
Iskolai specialitások:
- csoportbontás: technika, informatika tantárgyaknál
- nívócsoportos oktatás: angol, matematika, testnevelés tantárgyak esetén.
Tanórán kívüli nevelés keretében választható iskolai foglalkozások:
- napközi, tanulószoba
- sportköri foglalkozások (kézilabda, labdarúgás, tömegsport, mozgásfejlesztés)
- szakkörök (angol, rajz, informatika, ének)
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Külső
sportegyesületek
által
szervezett tanfolyamok: úszás, vívás, kézilabda (ÓKSI, Bp.
Honvéd), kosárlabda (Kaszások), Kung Fu, judo, akrobatikus tánc.
Hagyományos iskolai programok:
Nemzeti ünnepeinkről és a jeles napokról való megemlékezések mellett Szent-Györgyi-nap (iskolanap),
adventi és húsvéti alkotódélután, Luca-napi kirakodóvásár, mindenki karácsonya, farsang, mesedélután,
évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése, suligyűlés, angol nyelvű országok vetélkedője,
halloween-i töklámpás faragó verseny.
Közösségfejlesztés iskolán kívül:
 erdei iskola
 évfolyami kirándulások
 nyári táborok
 állatkerti és vadasparki kirándulások
 múzeumi, színházi látogatások
A diákok úgy ballagnak el az iskolából, hogy jártak a Parlamentben, Ópusztaszeren, az Aquincumi
Múzeumban, Egerben, a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Recski Nemzeti Emlékparkban.
Ügyeletek:
Reggel 7.00-től 7.30-ig reggeli ügyeletet, 17 óráig délutáni ügyeletet tartunk.
Iskolai díjak:
Iskoladíjaink összeállításánál arra törekedtünk, hogy reál és humán téren egyaránt értékelhessük
diákjaink munkáját.
Vikukel Krisztián „Jó Tanuló, Jó Sportoló” Iskoladíj: kitűnő tanulmányi eredményt és kiváló
sporteredményeket elért diákjainknak
Napraforgó Iskoladíj: kiváló tanulmányi eredményt és az iskolai rendezvényeken való aktív és
eredményes részvételt elért diákjainknak
Szent-Györgyi Emlékplakett: olyan diákunknak, aki legalább 6 éven keresztül iskolánk tanulója,
kiemelkedő a tanulmányi eredménye, példás a magatartása,
példamutató a közösségi munkája, eredményesen szerepel a
tanulmányi versenyeken.
Iskolánkat segíti a Szérűskerti Napraforgók Alapítvány, mely a szülők, pedagógusok adójának 1%-os
felajánlásából és egyéb támogatásokból, pályázatokból gyarapodik. A befolyt összeget a rászoruló
gyerekek, családok támogatására, iskolai rendezvények lebonyolításának segítésére fordítja a kuratórium
(pl. táboroztatás, tanulmányi versenyek nevezési díja, kulturális belépők, erdei iskola, gyereknap, stb.),
ill. kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is segítséget nyújt (pl. iskoladíjak).
Nyílt napok (foglalkozások) óvodások és szüleik részére: (A járványügyi helyzet miatt az időpontok
változhatnak.)
Tervezve:
 Téli szöszmötölő: 2022. február 16. 1700
 Apróka tornapróba: 2022. március 7. 1700
 Tavaszi zsongás: 2022. március 22. 1700
Ovis szülőknek szóló programjaink:
 Szülői értekezlet: 2022. január 24. 1700
 Nyílt nap: 2022. február 24. 800-945 (1-2. óra)
Információk:
Az intézményvezető fogadóórája: előzetes telefonos egyeztetés után keddenként 14. 00–16. 00 óráig
Az iskolatitkár telefonszáma: 367-1429/111-es mellék vagy 430-1907/111-es mellék

Göndöcsné Sárossi Rita
intézményvezető
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Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Bp. Zipernowsky u.1-3.
T: 3886-556
Honlapcím: www.ziper.hu
E-mail cím: igazgato.zipernowskyk@ebtk.hu
A Zipernowsky Károly Általános Iskola 2022. február 13-án ünnepli alapításának 44. évfordulóját. Nyolc
évfolyamos általános iskolaként működünk. 2010-ben megnyertük az ÖKO iskola elnevezést, és 2017ben iskolánk átvehette az Örökös Ökoiskola címet. Ez a minősítés intézményünket még tudatosabb
oktató-nevelő munkára kötelezi, kiemelten a tanulók egészséges életmódra történő nevelésében és a
környezettudatos szemlélet kialakításában.
2019- től Boldogiskola program is működik intézményünkben, a tavalyi tanévben a Boldogiskola címet is
elnyertük.
Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója:
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az
iskolában tanítunk, annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amit egy jó oktatási
rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.”
(Eötvös József)
Iskolánk, modern nevelési célokkal kiegészített pedagógiai programjának lényege:
- az alapfokú tanulási készségek kialakítása
- a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása
- az önálló tanulás és az önművelés megalapozása
- az ismeretek tapasztalati elsajátítása, a kreativitás fejlesztése
- a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és felzárkóztatás
- a test és lélek igényeinek harmonikus erősítése
- egészséget és környezetet védő szemlélet kialakítása
Fő pedagógiai elvünk minden tanulási szakaszban a közismereti, gyakorlati, testi és művészeti készségek
fejlesztésének egyensúlya, melyet egységes szemléletű, lendületes pedagógus csapatunk valósít meg.
Intézményünk a 2022/2023. tanévben két első osztály indítását tervezi, melyek közül
Az 1.a osztály angol orientációval várja a leendő elsősöket.
Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása
– hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából. Az informatika
oktatása is kiemelt szerepet kap, melyet életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel, korszerű
oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg.
Albert Éva osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.
Az 1. b osztály angol-digitális kultúra orientációval várja a leendő elsősöket.
Fontosnak tartjuk már első osztályban az információs kultúra megalapozását, jól felszerelt
szaktantermünkben, differenciált módszerekkel valósítjuk meg. Logikus és kreatív gondolkodás
elősegítésére ebben az osztályban Sakkpalota program várja a gyermekeket.
Kovácsné Novák Krisztina osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.
A hagyományos szótagolással történő olvasás elsajátítása a legfőbb célunk, ehhez kapcsolódó
taneszközök kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele.
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A tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében
gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink és utazó logopédusunk segítségével látjuk el.
Amennyiben a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor
igénybe vehető a reggeli 6.30 órától délután 17.00 óráig tartó ügyeletünk. Délutánonként napközis
foglalkozások, a felső tagozaton tanulószoba várja a gyerekeket.
Szakköreink, tanfolyamaink: Talentum szakkör, ECDL vizsgára felkészítés, Mesevarázs foglalkozás,
Pénzügyi ismeretek, Angol, Rajz, Drámajáték, Főzőszakkör, Zenemánia, Filmklub Szivacskézilabda,
Korfball, Foci, Majorette, Túra, Sakkpalota, Boldogságóra.
Hagyományőrző programjaink: Magyar népmese napja, Idősek
világ napja, Danubia-koncertek, Márton napi lámpás felvonulás,
Halloween, Pancake day, Irodalmi teaház, olvasókuckó, Mikulás
műsor óvodások meghívásával, Karácsonyi vásár és ünnepély, Zipi
hívogató óvodásoknak, Farsangi karnevál, Iskolánk születésnapja, Nyílt tanítási hét, Ki
miben tudós?, Családi Nap, Ziper Est, Ziperkupa- labdarúgás, Tanár –Diák mérkőzések,
Luca napi vásár
Táboraink: Erdei iskola, ÖKO tábor, Napközis tábor, Sóstói tematikus táboraink:
nyelvi és sport
Iskolahívogató programokat tartunk a leendő első osztályosoknak:
2022. január
Sport délután
2022. február
Betekintés iskolánk életébe

2022.március
Szülői fórum
2022. április
Angol- és kézműves foglalkozás

További információkat a fenti elérhetőségen vagy előzetes bejelentkezés után személyesen kaphatnak.
Intézményvezető fogadóórája:
Herth Mariann mb. igazgató: hétfőn 900-1000
Ügyintéző elérhetősége:
Pásztor Zsuzsanna iskolatitkár: 3886-556
Herth Mariann
megbízott.igazgató
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Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kollégium és Gyermekotthon
Cím: 1034, Budapest, San Marco u. 48-50.
telefon:225-0450
E-mail: titkarsag.csalogany@ebtk.hu,

Budapest III. kerületében, jól megközelíthető helyen, családias környezettel és légkörrel várjuk a
gyermekeket. Intézményünk többcélú: óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola, kollégium és
gyermekotthon is működik benne.
Óvodánk 4 csoportja 3 éves kortól fogadja a sajátos nevelési igényű, értelmi fejlődésükben eltérő
gyermekeket, akik nem életkoruk, hanem egyéni képességeik szerint kerülnek vegyes összetételű
csoportjainkba. Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok miatt a fejlesztés-nevelés
egyéni és kiscsoportos formában történik, a gyermekek fejlődési ritmusához alkalmazkodó lépésekben,
játékos formában.
A komplex gyógypedagógiai nevelés hatékonyságához logopédus és mozgásfejlesztő szakember járul
hozzá, a nem vagy alig beszélő gyermekek kommunikációját Alternatív Augmentatív Kommunikáció
alkalmazásával segítjük.
Az óvodánkban dolgozó gyógypedagógusokra és a pedagógiai munkát segítőkre jellemző a pozitív
nevelői attitűd és az elfogadó, gyermekközpontú szellemiség. Legfontosabb célunk, hogy tudással és
szeretettel neveljük a gondjainkra bízott gyermekeket, csökkentsük az eltérő fejlődésből eredő
hátrányaikat, biztosítsuk számukra az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt.
Az óvodai nevelés hatékonysága érdekében célunk a szülőkkel való szoros együttműködés
megvalósítása, mely alapja a kölcsönös bizalom és őszinteség kialakítása. Továbbá fontosnak tartjuk a
szülők egymás közötti, egymást segítő kapcsolatát is, ennek érdekében az óvodában szülő klub működik.
Az óvodába járó gyermekeknek lehetőségük nyílik részt venni a Magyar Speciális Olimpia Kölyök
Sportoló Programjában is, mely során óvodásaink az alapmozgások gyakorlása közben játékos formában
ismerkedhetnek meg a különböző sportokkal, és részt vehetnek a szövetség által szervezett
versenyeken.
A mozgásfejlesztés az óvodánkban azonban nemcsak a hagyományos, szárazföldi keretek között
megvalósuló, fejlesztő eszközökkel gazdagított tornát foglalja magában, hanem a vízben való mozgásos
tevékenységet is, melyre az intézmény saját uszodájában kerül sor, az ún. vízhez szoktatás foglalkozások
keretein belül.
Óvodai életünket ünnepeink és sajátos hagyományaink teszik családiassá, meghitté és színesebbé. A
megszokott ünnepek és jeles napok mellett hagyománnyá vált, hogy apák napi játszódélutánt, valamint
„tesós napot” is tartunk, karácsony előtt pedig a szülőkkel közösen adventi kézműves délelőttön
hangolódunk az ünnepre. A hétköznapokból természetesen nem hiányoznak a kulturális programok sem
(pl. bábelőadás, zenés koncert), melyekkel igyekszünk a gyermekeket értékes élményekkel gazdagítani.
Az általános iskola - az óvodában megfogalmazott nevelési és oktatási célok, feladatok mentén - a helyi
tantervnek megfelelően alapképzést folytat a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára.
Évenként az első évfolyamon két első osztályt indítunk, az egyiket nyújtott képzési idővel szervezzük.
Az autizmus spektrumzavarral küzdő középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink számára két összevont
csoportot működtetünk: autista a csoport 1-4, autista b csoport 5-8 évfolyamon.
Az általános iskolában a törvény által előírt habilitációs – rehabilitációs órákat különböző irányú
fejlesztésekre használjuk.
Délutánonként napközi otthonos foglalkozásokat tartunk.
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A készségfejlesztő iskolai képzés négy évfolyamos: 9-10 évfolyam előkészítő osztály középsúlyos
értelmi fogyatékos és autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára. A 11-12 évfolyam modulrendszerű
képzés (háztartástan-életvitel, kisegítő takarító-, konyhai kisegítő-, mézeskalács-sütő modul) folyik
középsúlyos értelmi fogyatékos és autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára. A készségfejlesztő
iskolában a törvény által előírt habilitációs – rehabilitációs órákat különböző irányú fejlesztésekre
használjuk.
Reggeli és délutáni ügyelet:
7 órától 8 óráig, délután a napközis foglalkozások után 17:30 óráig.
Nyílt nap:
2022. május 02.
Intézményünk kollégiumi férőhelyet, ellátását biztosít az intézmény iskolájába járó gyermekek számára.
Három hónapos megfigyelési szakasz után – amely alatt meggyőződhetünk a gyermek szociabilitásáról,
beilleszkedő képességéről – történhet a végleges felvétel a kollégiumba. Tervezett pedagógiai munkával
a gyermekek személyiség fejlődésének biztosítása, nevelésük, gondozásuk a cél, melynek
eredményeként a gyermekek, fiatalok szocializációs, emocionális és morális fejlődése lehetőség szerint
eléri azt a szintet, hogy felnőtt korukra az önálló életvitelt minél jobban meg tudják közelíteni.
A gyermekotthon az értelmileg akadályozott gyermekek ideiglenes hatályú befogadását, nevelésbe vett
értelileg akadályozott gyermekek otthont nyújtó ellátását biztosítja. Az ott élők számára családias légkört
és teljeskörű ellátást biztosít, tudatosan tervezett és szervezett pedagógiai munkával.
Intézményvezető, intézményegység-vezetők fogadóórái előzetes egyeztetés alapján folyamatosak.
A nyári szünetben a lehetőségek szerint táborokat szervezünk.
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket!
Dr. Kántor Gézáné
intézményvezető
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Budapest III. Kerületi Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 16. Tel: 240-1622, 240-16-23,
Fax: 240-2675
titkarsag.csillaghaz@ebtk.hu, www.csillaghaz.com
Intézményvezető: Illés Barbara Eszter
illes@csillaghaz.com, igazgato.csillaghaz@ebtk.hu
A Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola nappali rendszerű, egész napos, általános iskolai
nevelést-oktatást biztosít a Budapest területén élő mozgáskorlátozott, halmozottan fogyatékos
gyermekek számára. A tanulók a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Tagintézménye
által kiállított szakvélemény alapján kerülnek be az iskolába. Leendő diákjainkkal és családjukkal a
Barátkozó Találkozó alkalmával ismerkedünk meg.
Tanulóinkat a mozgáskorlátozottság különböző súlyosságú megjelenési formáihoz társuló enyhe vagy
középsúlyos értelmi fogyatékosság (F70/F71), a beszédfogyatékosság, esetlegesen a látás-, hallás- és
magatartászavar jellemzi. A felsoroltak miatt diákjaink speciális iskolai feltételrendszert igényelnek ahhoz,
hogy a köznevelés szolgáltatásaihoz hozzáférjenek. A sérülés-specifikus oktatás, valamint a mozgás- és
kommunikációfejlesztés mellett - a sokoldalú megsegítés érdekében – a pedagógiai programban
megtalálhatók olyan terápiák is, melyek iskolai körülmények között megvalósíthatók.
Az intézmény külső gyakorló helye az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kar gyógytornász szakra járó hallgatóinak.
Képzési specialitások:
1. Speciális tantárgyak megjelenése az általános iskolai tantárgyak mellett
A mozgásnevelés segíti a tartási és mozgásfunkciók helyreállítását, feladata továbbá az
egészségnevelés, a motoros készségek fejlesztése és a mindennapos tevékenységre nevelés is.
A munkatevékenység az ergoterápia egyik fontos színtere. Kiemelt célja a manipuláció fejlesztése, a
percepciós zavarok korrekciója és az önkiszolgálásra, önállóságra nevelés.
A komplex művészeti nevelés esztétikai, humán értékeket közvetít. A sérült szenzoros,
pszichomotoros, kommunikációs és kognitív képességeket komplex módon fejleszti. Területei a vizuális
nyelv, kifejezés, képzőművészet, vizuális kommunikáció, drámajátékok, tárgy- és környezetkultúra, ének,
játék és zene hangszerekkel, zenehallgatás, zenetörténet, tánc- és mozgáskultúra.
A gépírás és informatika nemcsak a számítógép-kezelés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés
alapelemeinek elsajátítását jelenti. Az IKT eszközök használata lehetőséget ad a kézi írás kiváltására, a
betűtanulás elsajátításának megsegítésére, valamint a súlyosan beszédfogyatékos, beszédképtelen
gyermekek kezében a kommunikáció feltételeinek megteremtésére.
2. Speciális foglalkozások
Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK)
Az AAK olyan kiegészítő, vagy kisegítő kommunikációs módszerek, eszközök, technikák összessége,
melyek segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő személy kommunikációjának lehetősége
megteremthető, illetve a meglévő eszköztár bővíthető. A Csillagházba bekerülő, kommunikációjukban is
akadályozott, vagy beszédképtelen gyermekek esetében az iskolai AAK oktatás célja, hogy az érintett
diákok is megtanulják, hogyan tudják szükségleteiknek megfelelően, aktívan kifejezni magukat.
A beszédterápia a mozgásterápia és logopédia eszközrendszerével korrigálja a sérült beszédet, ezzel
elősegíti a gyermek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetébe.
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Az evésterápia szorosan kapcsolódik a beszéd- és mozgásneveléshez. Az evésterápia az egészséges
fejlődésmenet lépésein vezeti végig a gyermekeket, megtanítja a szabályos harapást, rágást, nyelést, és
a száj izmainak tréningjén keresztül elősegíti a beszédfejlődést is.
Állat-asszisztált oktatás: a kutya segítő jelenlétét tanórákon, és mozgásnevelés órákon is igénybe
vesszük.
Az élménypedagógiai napok változatos témakörökben szervezett multiszenzoros tanítást jelentenek. A
tanulók felfedezéseket tesznek, és a tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások
tapasztalatait vennék át.
Párhuzamos óratervezéssel válik lehetővé a képesség szerinti csoportosítás, a különböző
évfolyamokra járó, de hasonló képességű tanulók azonos csoportba kerülése bizonyos tanórákon, ami
lehetővé teszi a képességekhez igazított oktatást.
3. Speciális évfolyamszerkezet:
A legkisebb gyermekek az első évfolyamban a Készség-képességfejlesztő, valamint az Iskolai
Életmódra Felkészítő program alapján haladnak, melyek célja, hogy az iskolai élethez szükséges alapok
minél biztosabban kiépüljenek. Ezután kezdhetik meg az első évfolyam tananyagának elsajátítását.
Felzárkóztató évfolyam
A felzárkóztató év beiktatásával lehetővé válik, hogy az első két évfolyam anyagát az iskola tanulói 3 év
alatt végezzék el. A felzárkóztató évfolyam beiktatása (a második évfolyam után) a halmozottan
fogyatékos gyermekek korlátozott ismeretszerzési lehetőségeinek és lelassult haladási ütemének
kompenzációját teszi lehetővé.
Terápiás fejlesztő csoport
A Csillagházban tanulmányaikat megkezdő azon gyermekek számára létesült csoport, akik sérülésük
összetettsége miatt nem tudják elsajátítani az iskolai tananyagot, a komplex megsegítés ellenére sem.
Az ebben a csoportban tanuló gyermekek a Terápiás Fejlesztő Program, és egyéni fejlesztési terv szerint
haladnak.
Személyi és tárgyi feltételek
A diákok 12 osztályban tanulnak, az átlagos osztálylétszám 5 fő. Az oktató-nevelő munkát 39
gyógypedagógus kolléga látja el, 14 gyógypedagógiai asszisztens és egy részmunkaidős pszichológus
közreműködésével. Gyermek-neurológus és rehabilitációs szakorvos áll rendelkezésünkre.
A Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola az 1998-ban felépült „Csillagház” épületben működik. Az
épület a mozgáskorlátozott gyermekek igényeinek megfelelően kialakított, teljes mértékben
akadálymentes.
További információ kérhető: az intézmény elérhetőségein.
Nyílt nap, ismerkedés az iskolával: az intézményvezetővel történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Ügyintézés az iskolatitkár elérhetőségein keresztül lehetséges: titkarsag.csillaghaz@ebtk.hu,
csillaghaz@csillaghaz.com.
Illés Barbara Eszter
intézményvezető
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Budapest III. Kerületi Óvoda Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1035 Budapest, Szellő utca 9-11.
Tel.: 061 3882144
Web: http://szelloegymi.hu/
E-mail: titkarsag.szelloegymi@ebtk.hu

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek/tanulóknak nyújtott szolgáltatásokat ott biztosítja, ahol az számukra a legoptimálisabb. Ez
azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek szükségleteinek maximális figyelembe vételével
történik az ellátás biztosítása, akár a Szellő utcai bázisintézményben, akár utazó gyógypedagógiai
hálózat támogatásával az együttműködő intézményekben. A szolgáltatást a gyermek számára mindkét
esetben ugyanaz a szolgáltató
(a Szellő EGYMI) biztosítja, csak a szervezeti keretek mások.
1.
2.
3.
4.

A többcélú intézmény négy területe:
gyógypedagógiai óvodai ellátás,
általános iskolai nevelés/oktatás: tanulásban akadályozott tanulók tagozata,
általános iskolai nevelés/oktatás: speciális fejlesztő tagozat,
utazó gyógypedagógusi hálózat.

1. Gyógypedagógiai óvodai ellátás:
Gyógypedagógiai óvodánk intézményen belül, különálló csoportként 43. éve működik. Jelenleg
két óvodai csoportban látunk el nyolc-nyolc gyermeket. A Mókus csoport értelmi fogyatékos és/vagy
autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, illetve halmozottan fogyatékos gyermekeket fogad; a Süni
csoport autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, különböző értelmi képességű gyermekek ellátására
specializálódott.
2. Általános iskolai nevelés/oktatás: tanulásban akadályozott tanulók tagozata:
Tagozatunkra többségében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági
Tagintézményei által enyhén értelmi fogyatékossággal diagnosztizált tanulók járnak. Azért tartottuk
fontosnak mégis a gyógypedagógia terminológiájával elnevezni tagozatunkat, mert itt tanulnak – részben
külön engedéllyel – olyan tanulók is, akik nem enyhén értelmi fogyatékosnak minősülnek, de valamilyen
tartósan fennálló tanulási/szociális/beilleszkedési zavar miatt, jobban megfelel ez a speciális intézmény;
esetenként nagyon jó tanulási képességekkel rendelkező középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók
integrációját is vállaljuk. Ezen kívül ép értelmű autizmus spektrum zavarral élő tanulók összevont osztálya
is a tagozat része. Ezért tartjuk indokoltnak a „tanulásban akadályozott” elnevezést.
3. Általános iskolai nevelés/oktatás: speciális fejlesztő tagozat:
Osztályainkban (összevont két alsós és két felsős), autizmus spektrum zavarral diagnosztizált és
értelmi fogyatékos tanulók oktatásával, nevelésével foglalkozunk. Pedagógiai munkánk olyan speciális
megközelítést igényel, amely az egyén aktuális szükségleteire, állapotára épít, tartalmazza azokat a
specifikus módszertani elemeket, amelyek bizonyítottan hatékonyak az autizmus spektrumzavarral élő
gyermekek esetében. Célunk a szociális, kommunikációs és kognitív készségek hiányainak
kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a praktikus készségek
alakítása, az adaptív viselkedés alakítása, az egyén számára elérhető legjobb felnőttkori szociális
adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.
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4. Utazó gyógypedagógusi hálózat:
Az utazó gyógypedagógusi hálózat feladata, hogy a III. kerületi oktatási intézményekben a
sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját segítse. A gyermekek képességeit, készségeit saját
intézményükben egyéni és kiscsoportos formában fejlesztik a szakértői bizottság javaslata és saját
felméréseik alapján Támogatják a pedagógusokat abban, hogy az egyéni eltérésekből fakadó
problémákat csökkenteni tudják. Segítjik az intézményeket az esélyegyenlőség megteremtésében. A
hálózat célja, hogy a különleges bánásmódot a rendelkezésre álló erőforrások mozgósításával a lehető
legnagyobb mértékben biztosítsák, a tanulók beilleszkedését megkönnyítsék és az iskolai kudarcok
elszenvedését megakadályozzák.
+ Egyéb foglalkozások:
A bázis intézményben az egyéb foglalkozásaink olyan tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos,
pedagógiai tartalmú foglalkozások, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják. A Szellő EGYMI kiemelten
kezeli ezeket az órákat, a napközit és a rehabilitációs foglalkozásokat. A napköziben a pedagógiai munka
empatikus légkörben, széleskörű motivációs eszköz-tárra építve a sajátos nevelési szükségleteket
figyelembe véve történik. A rehabilitációs munkaközösség kiemelkedő célja, hogy az iskolai fejlesztés
során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat,
viselkedésproblémákat, elősegítse a szociális érést.



















+ Terápiás foglalkozások:
alapozó terápia
állatasszisztált terápia
drámapedagógia
euritmia
fotószakkör
komplex gyógypedagógiai fejlesztés
logopédia
mozgásnevelő órák
néptánc/népi játék szakkör
pszichomotoros fejlesztés
szövő szakkör
tömegsport
vizuális nevelés
zeneszakkör
zeneterápiás foglalkozások
gyermekvédelem
pszichológiai segítségnyújtás
tehetséggondozás
Intézményünk több elismerést és címet is elnyert, többek között:
 Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 Családbarát munkahely
 Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
 Örökös Ökoiskola
Elek Zsuzsanna
intézményvezető
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Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola,
EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

1035 Budapest, Miklós tér 5.
tel.:453-4800 {kp.} tel./fax:388-9538
email: szajlai.adrienn@sztmik.hu honlap: www.sztmik.hu
intézményvezető: Szajlai Adrienn
Intézményünk Óbuda szívében, lakótelepi környezetben, zöld területek közelében (Hajógyári-sziget,
Margitsziget) helyezkedik el. Környezetében iskolák, játszóterek, könyvtárak, sportlétesítmények
nyújtanak rekreációs, fejlődési lehetőséget az itt nevelkedőknek.
A Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon sajátos nevelési igényű
(tanulásban akadályozott, integráltan nevelhető értelmileg akadályozott és autista) gyermekek óvodai
nevelését és alapiskoláztatását végzi 1-8. évfolyamszinteken.
Valljuk, hogy intézményünk létének és munkálkodásának az adja meg az alapját, és jelentőségét, hogy
a sokszorosan sérült intellektusú és személyiségű, különlegesen nehéz sorsú növendékeink nálunk
kapják meg azt az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást és gondoskodást, nevelést és oktatást,
egyénre szabott sérülésspecifikus fejlesztést, amely felkészíti őket a kiegyensúlyozott, szociálisan
értékes többnyire önálló életvitelre.
Férőhelyek megoszlása
óvoda: 8 fő iskola: 90 fő
kollégium: 15 fő
gyermekotthon: 40 fő
Felvétel a következők szerint:
Az iskolába:
- Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján
- Szülő kérésére
A kollégiumba:
- Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján
- Szülő kérésére
A gyermekotthonba:
- Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján
- Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslatára, valamint az illetékes Gyámhivatal
határozata alapján
A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít azon gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
gyermekek számára, akik: jelenleg iskolánk tanulói, vagy iskolánk tanulói voltak.
Alapvető céljaink:
 a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek megfelelő gyógypedagógiai oktatása,
nevelése, fejlesztése
 a gyermekek harmonikus személyiségének kialakítása
 az általános emberi értékek és normák befogadására és betartására nevelés
 a kiegyensúlyozott, tartalmas életre felkészítés az iskola 1-8. évfolyamán
 a továbbépíthető alapműveltség és kulturális eszköztudás kialakítása a lehetséges szintig
 továbbtanulás, pályairányítás, tehetség- és képességfejlesztés, környezettudatosságra nevelés,
szociális hátrányok enyhítése.
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Alapszolgáltatásaink
Az iskolában, óvodában:
 ingyenes alapiskoláztatás, olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és helyzetéből adódó
speciális tanulási szükségletekre épül, gyermekeink képességeihez illeszkedő és sajátos
nevelési igényüket figyelembe vevő Meixner – módszerrel dolgozunk.
 gyógytestnevelés, alapozó terápia, szenzomotoros fejlesztés
 iskolapszichológiai ellátás
 környezettudatos magatartásra nevelés és egészségnevelés
 logopédia, habilitáció és rehabilitáció, dyslexia prevenció és reedukáció
 felzárkóztatás és tehetséggondozás, családi életre nevelés, felkészítés önálló életvitelre
A kollégiumban:
 kollégiumi ellátás és nevelés étkezési térítési díj fejében, olyan gyermekek számára, akiknek
családi helyzete ezt indokolttá teszi.
 szociális hátrányok enyhítése
 kulturális integrációt segítő programokon való részvétel
 a Kollégiumi Pedagógiai Programban foglaltak megvalósítása
A gyermekotthonban:
 ingyenes, a gyermek életkorához, állapotához és helyzetéhez igazodó teljes ellátás, gondozás,
nevelés
 állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó légkör
 felkészítés az önálló életvezetésre és társadalmi beilleszkedésre
 családgondozás, esetkezelés, nevelési szempontú és rekreációs életgyakorlat biztosítása
 a gyermekek érdekeinek jogi képviselete
Speciális szolgáltatásaink:
Az iskolában, óvodában:
 kliensorientált,
speciális,
differenciált,
individualizált,
tevékenységközpontú,
gyakorlatirányultságú, eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, készség, képesség és
kulcskompetencia fejlesztés
A kollégiumban, gyermekotthonban:
 egyéni szükségletekhez igazodó, terápiás, szocializációs, mentálhigiénés, magatartás és
személyiségfejlesztés, sérülésspecifikus ellátás
 korrektív, kompenzáló, integratív, rehabilitációs, habilitációs nevelés
Nyílt napot évente egy alkalommal februárban tartunk, melyre szeretettel várjuk a leendő elsősöket és
szüleiket, de egyéni érdeklődés szerint lehetőséget biztosítunk bepillantást nyerni iskolai életünkbe.
Intézményvezető fogadó órája: előzetes telefonos egyeztetés után szerdánként 1400-1600
Iskolatitkár elérhetősége: 06/1 453 48 00, e-mail cím: gal.edit@sztmik.hu

Szajlai Adrienn
intézményvezető
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Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest Harrer Pál u. 7.
Telefon, fax: 3 888 569
Honlap: www.aeliasabina.hu
email cím: iskola@aeliasabina.hu
Intézményvezető: Pápista Andrea
Iskolánk öt évtizede látja el a kerület iskoláiban tanuló diákok zenei oktatását. A 2000-es évektől a zene
kiegészült néptánc és a képzőművészeti oktatással. Kerületszerte 13 kihelyezett tagozaton, helyi
általános iskolában tanítunk. Ennek célja, hogy -a helyi lehetőségek figyelembe vételével- a kisdiákok ott
végezhessék művészeti tanulmányaikat is, ahol a közismeretit is teljesítik. Így nem kell külön más
intézménybe vinni a szülőknek gyermekeiket, hanem helyben, alkalmanként a délutáni iskolai
foglalkozások idején járhatnak a művészeti iskolai órákra. A tanulmányok a zenei tanszakokon
előképzővel indulnak, ahol képességfejlesztés, a tehetség kibontakoztatása kezdődik. Ez szolgál arra is,
hogy az adottságok ismeretében a megfelelő hangszer kiválasztását segítsük. Ezután kerül sor a tanév
májusának elején a hangszeres felvételire, melyet hangszerbemutató előz meg, mely segít a hangszer
megismerésében és kiválasztásában. A néptánc és a képzőművészeti tárgyak felvételije a tanév elején
azokban az iskolákban történik, ahol ezek oktatása lehetséges. Itt főként azok a gyerekek tanulnak, akik
az általános iskolai tanulmányaikat is ebben az intézményben folytatják. Az órák látogatása szinte
kizárólag így oldható meg.
Művészeti oktatást az alábbi kerületi iskolákban folytatjuk:
Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola Harrer Pál u. 7.
Zenei lehetőségek: fagott, furulya, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, kamarazene, klarinét, oboa,
szaxofon, zongora, zeneismeret (szolfézs), gitárzenekar, vonószenekar
Képzőművészet: festészet, kerámia.
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Arató Emil tér 1.
Zenei lehetőségek: fagott, furulya, gitár, gordonka, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs).
Bárczi Géza Általános Iskola – Bárczi Géza u. 2.
Zenei lehetőségek: zongora, furulya, hegedű, zeneismeret (szolfézs)
Csillaghegyi Általános Iskola - Dózsa György u. 42.
Zenei lehetőségek: furulya, gitár, zongora, hegedű, zeneismeret (szolfézs).
Fodros Általános Iskola - Fodros u. 38-40.
Képzőművészet: grafika.
Kerék Általános Iskola és Gimnázium - Kerék u. 18-20.
Zenei lehetőségek: gitár, gordonka, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs),
Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Gyógyszergyár u. 22-24.
Zenei lehetőségek: gitár, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs).
Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola – Vörösvári út 93.
Zenei lehetőségek: gitár, zongora, zeneismeret (szolfézs),
Képzőművészet: festészet.
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Szérűskert u. 40.
Zenei lehetőségek: zongora, gitár, zeneismeret (szolfézs).
Képzőművészet: kerámia.
Dr. Béres József Általános Iskola – Keve u. 41.
Zenei lehetőségek: zongora, zeneismeret (szolfézs)
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Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Medgyessy F. u. 2-4.
Zenei lehetőségek: hegedű, zongora, trombita, zeneismeret (szolfézs).
Néptánc.
Szent József Általános Iskola és Gimnázium – Templom u. 5.
Zenei lehetőségek: furulya, hegedű, gitár, zongora, zeneismeret (szolfézs).
Óbudai Nagy László Általános Iskola –Váradi u. 15/b.
Zenei lehetőségek: gordonka, zongora, zeneismeret (szolfézs).
Képzőművészet: grafika, kerámia
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda – Fényes Adolf u. 10.
Zenei lehetőségek: furulya, fuvola, fagott, trombita, harsona, kürt, gitár, gordonka, hárfa, hegedű,
kamarazene, magánének, ütő, zongora, zeneismeret (szolfézs, zenetörténet) ütős-, fúvós nagyzenekar
A hangszereseknek az egyéni órák mellett ún. kötelező tárgyat is tanulniuk kell. Így nekik hetente 2x30
perc hangszeres óra van, valamint a kicsiknek 2x45 perc, a nagyoknak 1x90 perc zeneismeretre
(szolfézsra) kell járniuk.Iskolánkban 70 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát.
Hagyományaink:
A diákok minden évben, decemberben és május első napjaiban hangversenyen szerepelnek, a
néptáncosok egy ünnepi gálaműsoron lépnek fel karácsony előtt (sok egyéb fellépés mellett), a
képzőművészek tanév végén kiállításon mutatják be alkotásaikat, továbbá a Vörösvári úti
Szakrendelőben rendszeresen kiállítást tartanak. Ugyancsak a diákok szerepelnek a Társaskörben az
októberi Szabina-napi és a májusi évzáró hangversenyen. 2019-től évente megrendezzük az Aelia
Sabina Összművészeti Nyílt Napot. Az esemény március utolsó szombatján kerül megrendezésre, ahol
hangszerbemutató, hangszerkipróbálási lehetőség, képzőművészeti foglalkozások, játékos szolfézs órák,
táncház és tanáraink által előadott záróprodukció biztosítja az élményteli családi délelőttöt.
Művésztanáraink legalább egy alkalommal adnak hangversenyt az Óbudai Társaskörben. A társasköri
hangverseny idején a képzőművész tanárok kiállítást tartanak a ház aulájában. Azok a diákok, akik jól
felkészültek, zenei versenyeken, fesztiválokon vesznek részt tanáraik javaslata alapján. Eredményeik
iskolánk jó hírnevét öregbítik.
Nyaranta zenei és néptánc táborokat szervezünk. Ezek az egyhetes alkalmak kiváló lehetőséget adnak
a diákoknak a nyári gyakorlásra tanáraik vezetésével, valamint a közösség építés nagyszerű lehetősége
is.
Hangszerbemutató 2022. április 29 16:30 órakor az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola
tornatermében.
Hangszeres felvételik: 2022. május 3-4-5-én 14:00-18:00 óráig az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 2.
emeletén. Részletek áprilistól az iskola honlapján (www.aeliasabina.hu) érhetők el.

Pápista Andrea
intézményvezető
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Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola
1036 Budapest Mókus u. 20.
Tel.: 1-388-63-81
e-mail: titkarsag.nepzenei@ebtk.hu; web: www.nepzeneiskola.hu

AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA - a magyar zenei anyanyelv iskolája

A 25 éve alapított Óbudai Népzenei Iskola a népzeneoktatás legrégebbi hazai műhelye, Európában máig
az egyetlen olyan állami fenntartású alapfokú zeneiskola, ahol kizárólag énekes és hangszeres népzenét
tanítanak.
Története a hetvenes évek közepére nyúlik vissza. Ekkor jött létre a legendás zeneiskola igazgató, Till
Ottó kezdeményezésére, Béres János furulyaművész vezetésével a Mókus utcai Állami Zeneiskola
Népzenei Tanszaka. A kezdeti három hangszer után – a Táncházmozgalom olyan emblematikus
egyéniségeinek bekapcsolódásával, mint ifj. Csoóri Sándor, Jánosi András, Havasréti Pál és Lányi
György, illetve a népi ének tanár Bodza Klára – tanította az egyre népszerűbb erdélyi vonószenét, de
olyan hangszereket is, mint a tekerő vagy a duda.
A tanszak kezdetben a Fő téri Zichy kastélyban működött, majd 1983-ban került a Nagyszombat utca 27
alatti lakóházba, egy óvoda helyére. Az iskola működése nélkülözhetetlen feltétele volt a
Táncházmozgalom kiteljesedésének, és a nyolcvanas évek közepétől mintát adott más zeneiskoláknak
is a népzene tanítására (ma már több, mint ötezer diák tanul népzenét Magyarországon művészeti
iskolákban). Olyan egyéniségek fordultak meg itt, mint például Sebestyén Márta, vagy Fábián Éva és
Juhász Zoltán. Utóbbiak ma az iskola tanárai. Szinte mindegyik mai fővárosi népzenei együttesben
vannak olyan fiatalok, akik itt végezték népzenei tanulmányaikat.

57

Az iskola történetében fordulópontot jelentett az 1991-es év, amikor a tanári kar kezdeményezte a
III. kerületi Zeneiskolából való kiválást, egy önálló intézmény megalakítását, amelyet az akkori
kerületvezetés maximálisan támogatott. Így jött létre 1991 január elsején az Óbudai Népzenei Iskola,
amelynek első igazgatója Kobzos Kiss Tamás lett, aki 2015-nyaráig vezette az intézményt. Halála után
Szerényi Béla lett először megbízott, majd kinevezett igazgató.
Az Óbudai Népzenei Iskola 2014 óta a Mókus utca 20 szám alatti épületben működik, melyben végre
minden szempontból kimagasló színvonalon biztosítható a népzeneoktatás.
Az elmúlt évtizedekben az iskola számos országos és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt,
nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek. Kiemelkedő az együttműködés a fenntartó Észak-Budapesti
Tankerületi Központtal, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával, a Magyar Művészeti Akadémiával, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei Tanszékével és a népzenei szakma országos
szervezeteivel.
Az intézmény 2008-ban Príma-díjban részesült, 2017-ben a Magyar Művészeti Akadémia
művészetoktatási Elismerő Oklevelét nyerte el.
A 2020-21-es tanévben az Óbudai Népzenei Iskolában 219 növendékkel 22 tanár foglalkozik.
Egykori és jelenlegi tanári karunkban négyen Kossuth-díjasok, egy kollégánk a Nemzet Művésze, hárman
a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, négyen nyerték el a Junior Príma díjat és számtalan egyéb, magas
állami kitüntetést.
A pedagógiai munka részét képezik – az egyéni fejlesztésen túl – a zenekari foglalkozások, csoportos
művészeti programok, a tehetséggondozás, melynek eredményei jól látszanak az országos népzenei
versenyek helyezésein. Az iskola gyakorlati és elméleti képzésének színvonalát mutatja, hogy
növendékeinket közvetlenül is felveszik a Zeneakadémia népzene szakára.
Az Óbudai Népzenei Iskola oktatási tevékenységének szerves része az anyanyelvű kultúra széleskörű
megismertetése, a közösségi, családi események szervezése. Évek óta közreműködünk a Krúdy-negyed
programsorozatában és 2016 óta a III. kerület összes óvodájában élőzenés néphagyomány-központú
foglalkozásokat vezetünk, pedagógus továbbképzéssel kiegészítve.

Az iskola május elején tart felvételi meghallgatást, a pontos időpont egyéb információkkal együtt az
iskola honlapján (www.nepzeneiskola.hu) és facebook oldalán megtalálható.

Szerényi Béla
intézményvezető
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EGYHÁZI, ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY
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Andor Ilona Ének-Zenei Általános
és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u. 2.
Tel./fax: 06/1/388-89-03
E-mail: info@andorilonaiskola.hu
Honlap:http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu
Igazgató: Ribáné Horváth Enikő

Az általános iskolai oktatás és az alapfokú művészeti képzés egy intézményben folyik a Flórián tértől pár
percre, a Mókus utcában. Az iskola története több mint 100 éves múltra tekint vissza, s mintegy fél
évszázada folyik ének-zene tagozatos oktatás. Ez idő alatt zenét szerető, zenét értő és azt magas szinten
művelő gyermekek százai nőttek fel itt.
Iskolánk fenntartója 2013 óta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy.
„A baptista iskola több mint iskola” - Fenntartónk küldetése, hogy az általa fenntartott oktatási
intézményekben a tanulók teljes körű támogatást kapjanak személyiségük és képességeik
kibontakoztatásához.
Elsődleges célunk a gyermekek személyiségének és kompetenciáinak sokoldalú fejlesztése a tanterv
hatékony és sikeres teljesítésével. A tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk diákjaink számára,
figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Személyiséget is fejlesztő
művészetközpontú programunk által a gyermekek közelebb kerülnek önmaguk megismeréséhez,
fejlődik érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk.
Az általános iskola tanulói heti 3-5 órában a kodályi zenei örökség szellemében tanulják az ének-zene
tárgyat. Az iskolában több kórus is működik.
A zenei nevelés mellett fontos feladatnak tartjuk az angol és német nyelvek oktatását, a korszerű
digitális kompetenciák fejlesztését, a sokoldalúan művelt, humán és természettudományos ismeretekkel
rendelkező diákok képzését. Az idegen nyelv (angol, német) tanítása csak az anyanyelvi ismeretek (írásolvasás-helyesírás) megfelelő szintű elsajátítása után, 4. osztályban kezdődik. Az elsősök hangoztatóelemző-összetevő (hagyományos) módszerrel tanulnak olvasni.
A „Mókus” iskola 21. századi intelligens iskola, amely megfelel az új kihívásoknak, képes hatékonyan
reagálni a változásokra, fejlesztő, gazdagító szellemi közeg, ahol a tudás megszerzése egy közös
alkotófolyamat eredménye.
Mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének, képességeinek megfelelően a legtöbbet
kihozza magából. Célunk, hogy minden gyermek ráismerjen saját erősségére, kialakítsa önmagában az
önálló tanuláshoz szükséges alapkészségeket, sikerélményt szerezzen, továbbtanuláskor
képességeinek és érdeklődésének megfelelő irányt válasszon. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód
alkalmazását mind a tehetséges, mind a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozásban. Ez
utóbbiban fejlesztő pedagógus is segítséget nyújt.
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként széleskörű tehetséggondozó programot működtetünk, amelynek
segítségével azonosítjuk, hogy tanulóink miben tehetségesek, elkészítjük tehetségprofiljukat,
fejlődésükben támogatjuk őket.
A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás,
felzárkóztatás stb.) a gyermekek életkorához és az iskolai munkarendhez igazodnak.
A kerületi és a budapesti tantárgyi vetélkedőkön kimagasló helyezéseket érnek el tanulóink. Beiskolázási
mutatónk kiemelkedő, diákjaink érettségit adó középiskolában, legtöbbjük gimnáziumban folytatja
tanulmányait.
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Elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Több éve sikeresen működik iskolánkban mind a 8 évfolyamon az
ÖKOmókus mozgalom, mely színes programjaival innovatív, gazdagító és közösségteremtő erő. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, tiszteletét; formáljuk és megszilárdítsuk
környezettudatos magatartásukat, és ezzel hozzájárulunk egy gyökeresen más szemléletű, cselekedeteikkel egy
fenntartható jövő kialakításához hozzájáruló nemzedék felneveléséhez.
Az alsó tagozatos gyermekek napköziben, a felsős tanulók a tanulószobán, a könyvtárban tölthetik délutánjaikat,
ahol pedagógusok segítik a másnapi órákra való felkészülést, s megszervezik szabadidejük kulturált eltöltését.
Intézményünk rendszeres sportolási, mozgási lehetőséget biztosít a tanulóknak. A Kék Mókus keretében
hétvégi kirándulásokat, túrákat szervezünk, amelyekre családtagokat is várunk. Az egészséges életmódra nevelés
fontos területe a táboroztatás. Nyáron angol nyelvi, vándor-, ÖKO-, télen sítábor várja a diákjainkat. Tavasszal
„Erdei iskolába” mennek az alsó tagozatosok, a felsősök pedig hazánk tájait barangolják be tanulmányi
kirándulások keretében. Bekapcsolódtunk a „Határtalanul” programba is, amely során diákjaink külföldi
magyarlakta területeket ismernek meg. Számos más színes programot is kínálunk az ide járó gyermekeknek.
Mozgásigényüket a nagy játszó- és sportudvaron, a tornateremben elégíthetik ki.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes.
Az alapfokú művészeti oktatás keretein belül a diákok délutánonként itt helyben tanulhatnak
tizenhárom féle hangszeren, és megismerkedhetnek a művészetek egyéb ágaival is: a képzőművészet
alapjai (vizuális alapismeretek és kerámia) és néptánc foglalkozások várják őket.
Az intézmény nyitvatartási ideje alatt 7.00-17.00 között pedagógus részvételével biztosítunk ügyeletet
diákjainknak.
Az elmúlt években jelentős felújítások zajlottak (világítás, nyílászárók), célunk környezetünk
gyermekbarát, esztétikus kialakítása. Az iskolában korszerű oktatástechnikai eszközök segítik a munkát
(projektor, laptop, interaktív tábla, tabletek).
A hozzánk jelentkező gyermekek ének képességfelmérésen vesznek részt. Az iskolába felvételt
nyerhet, akinek hangja, hallása, ritmusérzéke jó, vagy ezen képességei fejleszthetők.
Az ének képességfelmérés jelentkezési határideje: 2022. március 18.
Jelentkezés: az iskola titkárságán leadott jelentkezési lappal. (Jelentkezési lap átvehető a
Mókuscsalogató foglalkozásokon decembertől, illetve letölthető a honlapról.)
A meghallgatáson a gyermekek – az általuk választott, óvodában megismert – dalokat, rövid dallamokat
énekelnek, könnyű ritmusokat tapsolnak vissza - csoportban, játékos körülmények között.
Felkészülésüket segíti a honlapunkon megtalálható javasolt dalok listája.
Nyílt napot tartunk 2022. március 9-én, 8.00-10.35 között
Az intézmény vezetője 2022. március 4-én 17.00 órától igazgatói tájékoztatót tart.
A leendő kis elsősöket különböző programokkal várjuk a Mókuscsalogatókon:
2021. december 3. - 16.30-17.10 /17.20-18.00 óráig
2022. január 7. - 16.30-17.10 /17.20-18.00 óráig
2022. január 28. - 16.30-17.10 /17.20-18.00 óráig
2022. március 4. - 16.30-17.10 /17.20-18.00 óráig
A programok megszervezése az aktuális járványügyi helyzettől függően változhat.
Igazgatói fogadóóra: szerda 15.00-16.00 óra között (előzetes bejelentkezés szükséges)
Ügyintézés az iskola titkárságán: hétfőtől-péntekig, 8.00-16.00 óra között
Ribáné Horváth Enikő
intézményvezető
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INTÉZMÉNYEK UTCAJEGYZÉKE (KÖRZETE)
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Közterület név
Aelia Sabina köz
Adam Mickiewicz park
Amfiteátrum u.
Ányos u.
Csónakház u.
Heltai Ferenc utca
Kadosa u.
Kanóc utca
Lőpormalom u.
Malomkerék u.
Marcus Aurélius köz
Nánási út
Őrlő köz
Őrlő u.
Pákász u.
Péter u.
Pók u.
Reich Kálmán utca
Ripka Ferenc utca
Római tér
Római út
Silvánus sétány
Schön Győző u.
Sulyok u.
Torma Károly u.
Tóga u.
Váczi Mihály tér
Városfal köz
Városfal u.
Varsa u.
Vitorla u.
Vízimolnár köz
Vízimalom sétány
Vízimolnár u.

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
X
X
X
X
X
42

60

2

14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
62

1

39

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
1039 Budapest Bárczi Géza u. 2.

Közterület név
Árok u.
Bárczi Géza u.
Békahát u.
Hegy u.
Hollós Korvin Lajos u.
Honvéd u.
Jendrassik György u.
Kőbánya u.
Mező u.
Óbarack u.
Óbor köz
Óbor u.
Őszike u.
Pabló Neruda u.
Rézüst u.
Sramli u.
Szindbád u.
Tamás u.
Törköly u.
Tüzér u.
Viziorgona u.
Zemplén Győző u.

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
végig
X
X
1-18
X
1

7

2

8

2
1

12
11

3
2

7
12

1

5

2

14

1

39

3

9

4

10

X
X
X
X
X

X
X
X
X
1-8
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Csillaghegyi Általános Iskola
1038 Budapest Dózsa György u. 42.

Közterület név
Apátkút u.
Aranyhegyi lejtő
Aranyhegyi út
Árvácska u.
Bérctető u.
Bethlen u.
Blanka köz
Botond u.
Csermák Antal u.
Csikóvár u.
Csörlő köz
Csörlő u.
Dobogókő u.
Dózsa György u.
Erzsébet köz
Ékszer u.
Észak u.
Forrásliget u.
Fürdő u.
Géza u.
Gúla u.
Gyepes u.
Gyöngyvirág u.
Hajlékos u.
Hanga köz
Határ út
Hegesztő u.
Hegyalja u.
Hegycsúcs u.
Hegyláb u.
Hegymászó u.
Héthalom u.
Ibolya u.
Kázmér u.
Keled út
Kert sor
Kóborló köz
Kópé u.

Teljes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

Kőfal u.
Kőrés-lejtő
Kőrös u.
Lepence u.
Liget u.
Magor u.
Mars u.
Márton köz
Márton út
Mészkő u.
Nád u.
Násfa u.
Öregbükk u.
Papírgyár u.
Pogánytorony u.
Pusztakúti köz
Pusztakúti út
Ráby Mátyás u.
Rámhegy u.
Rókahegyi út
Rókaláb u.
Rókavár u.
Róza köz
Rózsa u.
Saroglya u.
Sport u.
Szépkilátó u.
Temes u.
Trófea u.
Tulipán u.
Tündérliget u.
Újliget sétány
Ürömi út
Valéria u.
Vasút sor
Zsámoly u

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1037 Budapest Erdőalja u. 5.

Közterület név
Bársonyka u.
Bóbita u.
Csermely köz
Csengőbojt u.
Domoszló köz
Domoszló lejtő
Domoszló útja
Erdőszél köz
Erdőszél u.
Erdőalja köz
Erdőalja lejtő
Erdőalja út
Ér u.
Fanyarka u.
Farkastorki köz
Farkastorki lejtő
Forduló köz
Forduló u.
Forrás u.
Gölöncsér u.
Hármashatárhegyi út
Hedvig u.
Ilonka u.
Jablonka köz
Judit u.
Kapaszkodó u.
Kaszap István park
Kékfestő köz
Kékfestő u.
Királyhelmec u.
Királylaki köz
Királylaki lejtő
Királylaki út
Kisdomb u.
Kocsis Sándor út
Korongozó u.

Teljes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

Körtvélyes köz
Körtvélyes u.
Lángliliom u.
Lestyán u.
Máramaros köz
Máramaros út
Menedékház u.
Remete köz
Remetehegyi út
Stefan Wyszyñski u.
Széphegy u.
Szilva u.
Tesvérhegyi köz
Tesvérhegyi lejtő
Tesvérhegyi út
Toronya köz
Toronya u.
Turbolya köz
Üde u.
Vesta köz
Viharhegyi út
Visszatérő köz
Visszatérő u.
Vízér u.
Vízimenta u.
Vízmosás lejtő
Vízmosás u.
Zúzmara köz
Zúzmara u

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Fodros Általános Iskola
1039 Budapest Fodros u. 38-40.

Közterület név
Ady Endre u.
Akácfa u.
Álmos u.
Aradi u.
Arany u.
Ármány u.
Árpád u.
Ásó u.

Teljes
X
X
X
X
X
X
X
X

Attila u.
Bajáki Elemér u.
Bajtárs köz
Bajtárs u.
Baross u.
Batthyányi u.
Béke u.
Bem u.
Bercsényi u.
Berzsenyi Dániel u.
Bivalyos u.
Czetz János u.
Czuczor u.
Csaba u.
Család u.
Deák u.
Domján Edit utca
Dr. Zsámboki Pál tér
Édes u.
Fésűs u.
Fodros köz
Fodros u.
Frigyes u.
Garay u.
Gazella u.
Gyula u.
Halász Gábor u.

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

4
78

66
92

3
117

109
131

2

72

1

49

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Hasáb köz
Hold u.
Hortobágyi u.
Huba u.
Hunyadi u.
Igló u.
Iszap u.
Jókai u.
József Attila u.
Julika u.
Kalászi köz
Karácsony Sándor u.
Kaszap István park
Kincses u.
Kinizsi u.
Királyok útja
Kiss János u.
Kolozsvári u.
Korsó u.
Kölcsey u.
Kurszán u.
Lehel u.
Lékai bíboros tér
Margó u.
Mária u.
Maros u.
Mátyás király út
Nap u.
Napfény u.
Naplemente u.
Nyár u.
Palló köz
Pendítő köz
Petőfi u.
Piac tér
Piroska u.
Pozsonyi u.
Pünkösdfürdő u.
Rákóczi u.
Rövid u.
Sinkovits Imre u.
Szabadság u.
Szamos u.
Szamovár u.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36

176

4
58

66
végig

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
69

35

177

Széchenyi u.
Szekerce u
Szent István u.
Szentendrei út.
Tegez u.
Temesvári u.
Toldalagi Pál u.
Toldi u.
Tompa Mihály u.
Tűzföld u.
Utód u.
Vesta köz
Vég u.
Vera u.
Völgy u.
Vörösmarty u.
Zöld u.
Zöldfa u.
Zrínyi u.

X
X
X
222

282

217

409

16

végig

15

végig

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1037 Budapest Gyógyszergyár u. 22-24.

Közterület név
Almáskert u.
Angyalfű köz
Aranyos u.
Aranypatak u.
Aranyvölgy u.
Bécsi út
Bojtár u.
Borsikafű u.
Borsmenta u.
Cecília u.
Citromfű u.
Citronella u.
Cserszömörce u.
Csillagánizs u.
Csillagszem u.
Csillaghegyi u.
Csúcshegyi u.
Doromb u.
Fehérítő u.
Gémeskút u.
Gyógyszergyár u.
Harsánylejtő u.
Iglice u.
Iringó u.
Jeles u.
Jutas köz
Jutas u
Kanász u.
Kardamon köz
Kilátó u.
Kisbojtár u.
Kis Csillag u.
Kis-Kevély u.
Kolta u.
Koriander köz
Kovácsi u.

Teljes

Páros oldal
-TÓL-IG

Részleges
Páratlan oldal
-TÓL-IG

X
X
X
X
X
226
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
71

610

267

611

Kőpor köz
Kőpor u.
Kubik u.
Kurkuma köz
Mácsonya u.
Medvehagyma u.
Mécsvirág u.
Muzsla u.
Nagykevély u.
Naszád u.
Óarany u.
Orbán Balázs u.
Óvár u.
Örvös u.
Őzsuta u.
Patakvölgyi lejtő
Pirkadat u.
Rozsda u.
Sereg u.
Solymár köz
Solymárvölgyi út
Szakóca u.
Szélfű u.
Szőlővész u.
Taliga u.
Tarhos u.
Toldás köz
Tündérvirág u.
Tündérvár u.
Újvár u.
Ürömfű u.
Ürömhegyi lejtő
Ürömhegyi út
Vadászles u.
Vadóc u.
Vadrepce köz
Vergilius köz
Virágosnyereg út
Zay u.
Zeyk Domokos u.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

72

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1033 Budapest Harrer Pál u. 7.

Közterület név
Akác köz
Búvár u.
Csíkszereda park
Farkastorki út
Flórián tér
Folyamőr u.
Fő tér
Hajógyár u.
Harrer Pál u.
Hídfő u.
Jablonka lejtő
Jablonka út
Jánosi Marcell köz
Kerényi Grácia park
Kórház u.6-12, 1-9.
Laborc árok
Laborc köz
Laborc u.
Ladik u.
Laktanya u.
Matróz u.
Miklós tér
Miklós u.
Óbudai rakpart
Polgár u.
Sorompó u.
Szentendrei út
Szentlélek tér
Szindbád tér
Tavasz u.
Verhovina u.
Vöröskereszt u.

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

12

1

9

1

77

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

73

Budapest III. kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium
1035 Budapest Kerék u. 18-20.

Közterület név
Berend u.
Bogdáni út
Derű u.
Fehéregyházi út
Góbé u.
Herkules u.
Hévízi út
Hunor u.
Huszti út
Jánosi Marcell köz
Kalap u.
Kerék u.
Kórház u.
Körte u.
Kunigunda u.
Majoranna u.
Meggyfa u.
Nagymihály u.
Raktár u.
Szél u.
Szellő u.
Szentendrei út
Szentendrei út
Váradi u.
Veder u.
Velence u.
Verőfény u.
Vihar köz
Vihar u.
Vörösvári út

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
2

24

2

8

9

17/a

X
X
X
X
1

9

19

29; 37.

14

1

25

36
14

1

11

1

137

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
104
2
2
X
X
X
X
X

74

Dr. Béres József Általános Iskola
Székhelye: 01 1031 Budapest Keve u. 41.
Telephely: 02 1039 Királyok útja 178/e.

Közterület név
Ádámföldi u.
Anikó u.
Aranyalma u.
Attila u.
Bocskai u.
Boris u.
Czetz János köz
Czetz János u.
Csalma u.
Dósa u.
Drótos u.
Emőd u.
Gladiátor u.
Halastó u.
Ingovány u.
Juhász Gyula u.
Kadosa u.
Kalászi u.
Keve u.

Teljes
X
X
X

68

76

113

115

2
74

8
96

1
51

9
75

12
2

58
6

9
1

15; 35.
59

2
178

36
végig

1
177

35
végig

8

30

1

7

16

48

41

97

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Királyok útja
Kossuth Lajos u.
Kossuth Lajos üdülő-part
Kuzsinszky u.
Légió u.
Lilla u.
Losonc u.
Mocsaras dűlő
Monostori út
Nádszál u.
Nagyvárad u.
Nánási köz
Nánási út
Nefelejcs u.
Nimród u.
Őrtorony u.

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
75

Palicsi u.
Petur u.
Pozsonyi u.
Prés u.
Pünkösdfürdő u.
Ringató u.
Római part
Rozália u.
Rozgonyi Piroska u.
Sajtoló u.
Sóvári u.
Szabadka u.
Szent János u.
Szentendrei út
Temesvári u.
Víznyelő u.
Vonat u.
Zaránd köz
Zaránd u.
Zsófia u.

X
X
1

65

X
2

36

1

35

150
2

216
14

169
1

271
13

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4.

Közterület név
Boglár u.
Dr. Örlős Endre park
Füst Milán u.
Hatvany Lajos u.
Heltai Jenő tér
Hímző u.
Ipartelep u.
Juhász Gyula u.
Kabar u.
Madzsar József u.
Medgyessy Ferenc u.
Pille u.
Pünkösdfürdő u.
Seneca köz
Septimius Severus u.
Traianus tér

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG
2
12
1
végig

X
2

30

1

5

1

11

1

5

49

51

2-8
X
2

12

X
1-7
X
2; 18
X
X
38
X
X
X

76

50

Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Székhelye: 01 Zápor u. 90.
Telephely: 02 Váradi u. 15. b

Közterület név
Ágoston u.
Ambrózia u.
Árpádfejedelem útja
Árpád-házi Szent Erzsébet tér
Bécsi út
Bécsi út
Beszterce u.
Bokor u.
Csatárka út
Csemete u.
Dereglye u.
Dévai Bíró Mátyás tér
Doberdó út
Érc u.
Erdőhát út
Eső u.
Evező u.
Fényes Adolf u.
Fergeteg u.
Flóra u.
Folyóka u.
Folyondár köz
Folyondár u.
Föld u.
Galagonya u.
Gelléri Andor Endre u.
Gyarmati Dezső park
Gyenes u.
Gyík u.
Haránt köz
Haránt u.
Hegyoldal u.
Hidegkúti Nándor u.
Hortenzia köz
Jolsva u.
Jószerencse út
Kálvin köz

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG
3
27

X
50

68

49

107

150
32

224
136

189
37

231
187

48

54

51

71

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
77

Kecske köz
Kecske u.
Kenyeres u.
Kiscelli köz
Kiscelli lejtő
Kiscelli u.
Kiskorona u.
Kolostor út
Kolosy tér
Korona tér
Kőzet u.
Lajos u.
Makovecz Imre u.
Mátyáshegyi köz
Mátyáshegyi út
Mikoviny u.
Mókus u.
Montevideo u.
Nagyszombat u.
Nyereg út
Óbudai u.
Pacsirtamező u.
Pálvölgyi köz
Pálvölgyi út
Perc u.
Pércsi Lajos lépcső
Perényi köz
Perényi út
Podolin u.
Reménység u.
Remetehegyi árok
San Marco u.
Selmeci u.
Seregély köz
Seregély u.
Serfőző u.
Solymár köz
Solymár u.
Széltető köz
Szélvész u.
Szépvölgyi út
Szomolnok u.
Szőlő köz
Szőlő u.

X
X
X
X
X
2

106

1

81

36

168

45

131

150
2

216
14

169
1

271
13

6

végig

16

44

3

67

2

74

1

85

1

173

7

37

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
78

94

Táborhegyi lépcső
Táborhegyi út
Tanuló u.
Tél u.
Teszársz Károly u.
Textilgyár u.
Till Ottó tér
Tímár u.
Toboz u.
Törzs u.
Uszály u.
Vályog u.
Váradi u.
Végvár u.
Viador u.
Virág Benedek u.
Vörösvári út
Zápor u.
Zichy u.

X
X
X
X
X
X
X
2

40

1

31

22

34

15/B

19

88
2

96
90

1

69

X
X
X
X
X
X
X

X
Pais Dezső Általános Iskola
1038 Budapest Pais Dezső u. 1-3.

Közterület név
Ádám u.
Bebó Károly u.
Bernát u.
Csobánka tér
Diófa u.
Doboz u.
Donát u.
Dűne u.
Éden u.
Égető u.
Eperfa u.
Ezüsthegy u.
Ezüsthegyi lejtő
Ezüstkő u.
Florália u.
Gőtés köz
Gulácsy Lajos u.
Gyanta u.

Teljes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
79

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

Herhoff Gy. u.
Iskola u.
József u.
Kamra u.
Kápolna dűlő
Lőrincz tér
Lukács György u.
Margitliget u.
Meggy u.
Mély u.
Ország út
Pais Dezső u.
Pásztordomb tér
Perje u.
Pince köz
Puszta köz
Puszta u.
Pusztadombi- köz
Pusztadombi u.
Rózsadomb u.
Szentháromság u.
Szomorúfűz u.
Táncsics Mihály u.
Templom u.
Tüskés u.
Üst u.
Vendel u.
Verem u.
Virág u.
Zsák Károly u.
Zsirai Miklós u.

X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

80

26

1

27

Budapest III. Kerületi Dr. Szent - Györgyi Albert Általános Iskola
1033 Budapest Szérűskert u.40.

Közterület név
Almási Balogh Loránd utca
Apát u.
Áldomás u.
Ángel Sanz Briz út
Batthyány –Stratmann László park
Benedek Elek u.
Bogdáni út
Boglya u.
Búza u.
Cserepes köz
Cserepes u.
Csikós u.
Dinamó u.
Gázgyár u
Gázgyári lakótelep
Gyöngysor u.
Hamvas Béla sétány
Harang u.
Hévizi út

Teljes
X
X
X
X
X
X

1

23

11
1
19

67
7
végig

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Huszti út
Jégtörő u.
Kaszásdűlő u.
Kazal u.
Kéve u.
Kis Csikós köz
Köles u.
Kösöntyű u.
Leányfalu u.
Magnólia u.
Mozaik u
Pethe Ferenc tér
Pomázi köz
Pomázi út
Rádl árok u.
Reményi Ede u.
Reviczky ezredes u.
Selyemfonó u.

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

10
2
12

64
10
végig

2

24

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
81

Sújtás u.
Szentendrei út
Szérűskert u.
Szőlőkert u.
Törökkő u.
Vajda János u.
Varsó - Bemowo park
Záhony u
Zab u.

X
79

167

2

26

X
X
X
X
X
X
1

27

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
1039 Budapest Zipernowsky Károly u. 1-3.

Közterület név
Barátpatak u.
Bálint György u.
Budakalász u.
Gyűrű u.
Hadrianus u.
Hatvany Lajos u.
Jós u.
Juhász Gyula u.
Kelta u.
Madzsar József u.
Sarkadi Imre u.
Szilke u.
Zipernowsky Károly u.
Újmegyeri tér

Teljes

Részleges
Páros oldal
Páratlan oldal
-TÓL-IG
-TÓL-IG

X
6

20

5

19

2

32

1
1

15
7

10
2
2

14
16
10

1

15

7

43

X

X
X
X
X
X

82

