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Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket és leendő első osztályos gyermekeiket,
akik hamarosan megkezdik iskolai tanulmányaikat.
A Kelet-Pesti Tankerületi Központban hagyomány, hogy bemutatjuk
a fenntartásunkban lévő Budapest X. és Budapest XVII. kerületi
köznevelési intézményeinket, továbbá tájékoztatást adunk az általános
iskolai jelentkezésről és beiratkozásról.
Kiadványunkban összegyűjtöttük azokat az információkat, melyekkel
igyekszünk

megkönnyíteni

a

megfelelő

iskola

kiválasztását.

Intézményeink változatos pedagógiai programjai lehetővé teszik, hogy a különféle iskolák
közül megtalálják azt, amely gyermekük személyiségéhez, egyéniségéhez, érdeklődéséhez
legközelebb áll.
Figyelmükbe ajánlom intézményeink honlapjait, ahol naprakész információt kaphatnak az
iskola mindennapi életéről. Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, vegyenek részt
az Önök számára rendezett nyílt napokon és a leendő elsősöknek szervezett foglalkozásokon.
Sikeres iskolaválasztást kívánok!

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
tankerületi igazgató
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TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében és Budapest XVII.
kerületében működő általános iskolákban - a beiratkozás előtt - a leendő első osztályos gyermekek szülei
körében TÁJÉKOZÓDÁSI CÉLLAL igényfelmérést tartunk az iskolaválasztásról.
Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik kizárólagosan a Kelet-Pesti Tankerületi Központ
fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolába szeretnének beiratkozni.
A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

2022. március 7-től (hétfő) 2022. március 9-ig (szerda)
7:30 órától 17:30 óráig
A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Az
igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba egy-egy iskola
emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya, illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy a szülők egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát.
A kitöltött igényfelmérő lapot aláírva a megjelölt intézményhez elektronikus úton vagy papír alapon
kell benyújtani.
Az igényfelmérő formanyomtatvány 2022. február 1-től az iskolák honlapjáról letölthető.
A jelentkezési lap kitöltése és benyújtása önkétesen történik.
Az adatszolgáltatás célhoz kötött az általános iskolai beiratkozás előkészítését, zökkenőmentes lebonyolítását
szolgálja. A gyermekek és gondviselőik személyes adatait az intézményen belül az igényfelmérés
lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.
2022. április 21-22-én, a beiratkozás napján kell az iskola első évfolyamára jelentkezni, a tanköteles
gyermekek felvételét kérni a lakcíme szerint (körzetes) vagy a választott iskolában.
A szülők, gondviselők az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a beíratkozó gyermek lakcím szerinti
körzetes iskoláját az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index,
valamint az általános iskolák honlapján találják.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről
tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról
– a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
tankerületi igazgató
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Kőbányai Bem József Általános Iskola
Cím: 1101 Budapest Hungária krt. 5-7.
E-mail cím: intezmenyvezeto@bem-iskola.hu
Telefon: +36 1 261 6786
Honlap: www.bem-iskola.hu
OM azonosító: 034968

A Kőbányai Bem József Általános Iskola a Hungária körút elején található. Korszerűen felszerelt színes,
barátságos, családias iskolánkban a 2022/2023-as tanévben egy 1. osztály indítását tervezzük, mely általános
tanterv szerint fog működni. Tanítói Szabóné Varga Zsuzsanna és Urbánné Szikszai Andrea lesznek, kik régóta
nagyszerű munkakapcsolatban dolgoznak együtt. Mindketten tapasztalt, az új pedagógiai módszerekre nyitott,
a hagyományos értékekre építő pedagógusok.
Céljaink:
 az alapkészségek fejlesztése,
 az idegen nyelvek (angol, német) oktatása, az informatikai, a környezet-, természet- és
egészségvédelmi nevelés,
 a tanítási órák tevékenység-központúak,
 fontosnak tartjuk a tanító - gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek alapja a tisztelet, szeretet, bizalom,
elfogadás.
Iskolánk:
 környezetvédő tevékenységünk elismerése, hogy elnyertük az Örökös Ökoiskola címet,
 az első négy évfolyamon a mindennapos testnevelés keretein belül tanítványaink heti egy órában a
Törekvés Néptáncegyüttes hivatásos táncpedagógusainak irányításával, a néptánccal, népi kultúrával,
valamint táncpedagógusunk segítségével heti egy órában a társastánccal, a 2. évfolyamon az úszás
alapjaival ismerkednek,
 évente 2 alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát,
 a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus és fejlesztőpedagógus segíti,
 a művészeti nevelés fontos színtere intézményünknek: szolfézs, hegedű, fuvola, furulya és zongora
tanszak az iskolánk falain belül működik.
Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott
középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek.
Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, leendő elsőseinknek BEMelegítő foglalkozásokat tartunk,
melynek időpontját a honlapunkon közzétesszük. Intézményünkről lehet érdeklődni telefonon Gál Judit
intézményvezetőnél, illetve Szarvasné Szombati Éva intézményvezető-helyettesnél.
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Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás
Általános Iskola és Kollégium
Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
E-mail cím: titkarsag@eltescentrum.hu
Telefon: +36 30 814 8208
Honlap: www.eltescentrum.hu
OM azonosító: 038415
Intézményünk alapítására 1900-ban került sor, melyet évtizedeken keresztül Éltes Mátyás gyógypedagógus
vezetett. A Budapest X. kerületében található mai épületünket 1997-ben foglalhattuk el. Évfolyamonként 1-2
osztályunk van.
Iskolánkban sajátos nevelési igényű, hiperaktivitással, figyelemzavarral küzdő gyermekek nevelését-oktatását
látjuk el. Az általános iskolába a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézmény
javaslata alapján kerülhetnek be a gyerekek.
Céljaink:
 diákjainkat hozzásegítsük azokhoz az ismeretekhez és készségekhez, képességekhez, amellyel
megvalósulhat személyiségük sokoldalú kibontakozása,
 tanulóink számára egyénre szabott fejlesztést biztosítunk,
 kiemelt fejlesztési területként tekintünk a társadalmi normák elsajátítására,
 munkánk központi eleme az önellátásra és az egészséges életmódra nevelés, a megfelelő ön- és
társismeret kialakítása,
 különös gondot fordítunk a kommunikációs készségek fejlesztésére, az erőszakmentes
konfliktuskezelési technikák gyakoroltatására, a felelősségtudat erősítésére, az empatikus, toleráns
viselkedés fejlesztésére.
Kollégium:
 kollégiumunk az iskolával azonos épületben található, otthonos, esztétikus, barátságos, családias
légkör kialakítást tartjuk szem előtt,
 a kollégiumi elhelyezésben részesülő gyermekek egyben iskolánk tanulói is, így az itt megvalósuló
pedagógiai-gyógypedagógiai tevékenység és napi életgyakorlat szorosan illeszkedik az iskolánkban
folyó tanítási-tanulási folyamathoz.
Iskolánk:
 intézményünk 2016 óta az Ökoiskola címet viseli, ezért nem csupán a tanításban érvényesülnek a
környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.
Globális Klíma-kiskövetekké váltunk, és az európai Mézes Reggeli program kapcsán a méhek
fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
 Iskolánk 2019 óta a Boldog iskola címet viseli. A boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az
iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a
problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges
tényezők tanulmányozására és tudatosítására.
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Kőbányai Fekete István Általános Iskola
Cím: 1108 Budapest, Harmat utca 196-198.
E-mail cím: intezmenyvezeto@feketeistvan.edu.hu
Telefon: +36 1 260 2136
Honlap: www.fekete-bp10.edu.hu
OM azonosító: 034955

A Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit Újhegyen. Intézményünkben fontos
a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák
fejlesztése.
Évfolyamonként 3 osztályunk van: sportirányultságú osztály; logika-matematika - idegen nyelv
irányultságú osztály; és logopédiai osztály, ahova kizárólag a Beszédvizsgáló által kiadott szakértői
véleménnyel lehet bekerülni a megfelelő logopédiai felkészítés érdekében.
Céljaink:
 személyiségközpontú nevelés, szülő, gyermek pedagógus együttműködésén alapuló partneri
kapcsolat kialakítása,
 tanulóinknak motiváló, megértő, szerető közeget teremtünk, ahol a figyelem fókuszában ők állnak,
számít, amit mondanak, fontosnak érzik magukat, sikerélményük van,
 értékeinket a hagyomány és az újdonság szintéziséből teremtjük,
 esélyegyenlőséget biztosítunk a különböző adottságú és képességű tanulóinknak, differenciált
képességfejlesztéssel és tehetséggondozással.
Iskolánk:
 Ökoiskola és Madárbarát iskolaként a fenntartható fejlődés és jövő jegyében megismertetjük
tanulóinkat a környezetvédelem jelentőségével és az egészségtudatos életmóddal,
 Örökös Boldog Iskolaként beszélgető köröket tartunk, igyekszünk támogató hozzáállást nyújtani,
 2019 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként igyekszünk segíteni a tehetség kibontakozását,
 iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens és
gyógytestnevelő munkatárs tevékenysége támogatja munkánkat,
 együttműködési megállapodást kötöttünk a Kőbányai Írók, Költők Egyesületével, hiszen nagy
hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra,
 első osztálytól szakköri szinten megkezdődik az idegen nyelv oktatása.
2022/2023.tanévben két 1. osztály és egy logopédiai osztály indítását tervezzük. Amennyiben a
járványügyi helyzet lehetővé teszi, leendő elsőseinknek foglalkozásokat tartunk, melynek időpontját a
honlapunkon tesszük közzé.
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Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 89.
E-mail cím: titkarsag@kertvarosi.edu.hu
Telefon: +36 1 262 7252
Honlap: www.kertvarosi.edu.hu
OM azonosító: 201160

Iskolánk, Budapest X. és XVII. kerületének határán, Kőbánya szélén található, az épületet 1933-ban építették.
Kőbánya-Kertváros infrastruktúrája, a kellemes zöldövezeti, kertes házas övezete jó feltételeket teremt az itt
élő családok és az iskola számára. Családias, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk munkánk során.
Intézményünkben jól felszerelt tornaterem, tornaszoba, szaktantermek, kísérletezésre alkalmas
természettudományi terem, informatika terem áll a tanulók rendelkezésére. Tantermeink számítógéppel,
projektorral vannak felszerelve, az internet elérhetőség biztosított. A könyvtár kb.10 ezer könyvvel,
tankönyvvel, és egyéb információhordozóval rendelkezik. Úgy gondoljuk, hogy az esztétikus, barátságos
környezet, a jó felszerelés pozitív hatással van a tanulás és a személyiségfejlődés folyamatára.
Évfolyamonként 1-2 osztályunk van.
Céljaink:
 kiemelt figyelmet fordítunk az alapképességek fejlesztése mellett a környezeti, művészeti nevelésre,
a sportra,
 az első osztályban olvasás-írás tanítására a Meixner módszert alkalmazzuk,
 a nyelvtanulás 1-3. évfolyamon szakköri jelleggel, játékos formában kezdjük meg, 4. osztálytól heti
2, az 5. évfolyamtól pedig heti 4 órában oktatjuk az angol nyelvet;
 az alsó tagozaton a matematika oktatás területén a sakkpalota programot és a szorobánt is
alkalmazzuk,
 testnevelés órákba beépítve úszás- és korcsolyaoktatást is szervezünk.
Iskolánk:
 2016 óta Örökös Ökoiskola cím birtokosai vagyunk,
 Kertvárosi Kupa versenysorozat szervezése igen fontos számunkra,
 fejlesztőpedagógusaink biztosítják a foglalkozásokat, azon tanulóink részére, akiknek szükségük van
felzárkóztatásra, logopédiai foglalkozásra, differenciált képességfejlesztésre,
 iskolapszichológusi ellátásra is van lehetőség,
 kiemelt figyelmet fordítunk tehetséggondozásra,
 hagyományaink közé tartoznak a nyári iskolai táborok, az erdei iskola, a Kertvárosi Napok
rendezvényei, az ünnepélyek, vetélkedők, versenyek és kiállítások. Két évenként iskolai Ki Mit Tud?ot rendezünk. Az iskolai életet színesítik a Nevesincs Alapítvány által szervezett rendezvények.
2022/2023-as tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tanrenddel.
Az óvodásoknak tervezett programok: a pontos részletekről a vírushelyzettől függően, iskolánk
honlapján tudnak tájékozódni.
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Kőbányai Harmat Általános Iskola
Cím: 1104 Budapest, Harmat utca 88.
E-mail cím: titkarsag@harmat88.hu
Telefon: +36 1 260 1817
Honlap: www.harmat88.hu
OM azonosító: 034954
A Kőbányai Harmat Általános Iskola a X. kerület egyik legnagyobb intézményeként, Óhegyen található. Nagy
udvarunk, mely 2021-ben egy új játszótérrel bővült, valamint a 2019/2020-as tanévben megnyílt Darázsfészek
Kosárlabda Csarnok kedvező feltételeket biztosít a testnevelés órák megtartására, a sportélet kibővítésére és
a szabadidős tevékenységekhez. Jól felszerelt tantermeinkben jelenleg 21 osztályban, 515-en tanulnak.
Évfolyamonként átlagosan 3 osztályunk van: emelt szintű ének; aktív-mozgással tanulás és általános
tanrend szerinti osztály.
Céljaink:
 az ének-zene magas szintű oktatása, a 80-as évektől hagyomány intézményünkben. Két kórusunk is
működik, a Harmatcsepp kórus alsó tagozaton, és a Harmat Gyermekkar felső tagozaton,
 a művészeti nevelés területén a tánc is központi szerepet kap iskolánkban, bevezetésre került a
néptánc oktatása, mely egyben a hagyományőrzés része is,
 a második és harmadik évfolyamon úszásoktatás a megújult Újhegyi uszodában,
 első osztálytól kezdődően lehetőség van az angol nyelv tanulására,
 a mozgást úgy tegyük a gyerekek mindennapjainak részévé, hogy az egyszerre segítse a tanulást és
a mozgásfejlődésüket, főleg a matematika, magyar nyelv, angol nyelv, testnevelés, ének tantárgyakon
belül.
Iskolánkról:
 2020/2021-es tanévben az egyik elsős osztályunkban elindult az „aktív-tanulás” program,
a Kőbányai Harmat Általános Iskola és a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia együttműködésének
eredményeként, felmenő rendszerben,
 a nyelvoktatásunkat támogatja sikeres, jelenleg is futó uniós nemzetközi pályázatunk: 2020-2022
Erasmus + „Small steps, big changes”,
 kiemelt figyelmet kap a projektoktatás támogatása, mely során iskolánk pedagógusainak innovációi
valósulnak meg,
 2007 óta iskolánk Örökös Ökoiskola cím birtokosa és elnyertük a Boldog Iskola címet,
 tehetségpontként kiemelten kezeljük az éneke-zenei, az idegen nyelvi készségek, a
természettudományos és művészeti fejlesztést.
2022/2023-as tanévben három 1. osztály indítását tervezzük.
Előzetesen készült iskolabemutató kisfilmünket ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe, amely
honlapunkon elérhető.
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Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Cím: 1103 Budapest, Kápolna tér 4.
E-mail cím: iskola@janikovszky.net
Telefon: +36 1 262 0087
Honlap: www.janikovszky.net
OM azonosító: 034952
A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kőbánya központjában,
a kerület első iskolájaként kiváló adottságokkal rendelkezik. Tágas tantermek, folyosók, nagyméretű
sportpályák, két tornaterem, uszoda és az épületeket övező udvarok biztosítják a nevelő-oktató munka
sikerességét, a gyermekek testi-lelki fejlődését. 2012-ben ÚJ KŐBÁNYA program keretében iskolánk
felújításra került. Örömünk a gyermek, célunk, hogy megtartva az oktatás magas színvonalát boldog és
mosolygós iskolai életet biztosítsunk tanulóink számára.
Céljaink:
 iskolánk a gyermekközpontú nevelési elvek, az igényes szakmai munka, a kiváló mérési eredmények és továbbtanulási mutatók, valamint szakmai programok magas szintű megfelelésére törekszik,
 a tehetségek gondozása, a segítségre szorulók felismerése és támogatása iskolánkban kiemelt feladat,
a tehetséggondozás három alapvető állomása közül (a 3D = Description, Discovery, Development) fő
hangsúlyt a tehetség fejlesztésére (Development) helyezzük,
 a gyerekek tanulmányi eredményeire – amit az országos kompetenciamérések; célnyelvi és idegennyelvi mérések; versenyeredmények igazolnak – büszkék vagyunk.
Iskolánk:
 dráma specialitás tanulóink az órák játékosan megelevenített világában megtanulják kifejezni érzelmeiket, gondolataikat, megoldani konfliktusaikat;
 tánc specialitás: a diák megtanulja irányítani a testét, fejlődik ritmusérzéke, hallása, finomul az ízlése,
a csoporton belüli összetartás erősödik,
 2022/2023-as tanévben jelenleg két 1. osztály indítását tervezzük:
 magyar- angol két tanítási nyelvű program 1. évfolyamtól, (dráma és tánc specialitással) angol óra
csoportbontásban 1-8. évfolyamig (angol anyanyelvi tanár közreműködésével); angolul tanított tantárgyak: 1-2. évfolyam: ének, rajz, testnevelés; 3-4. évfolyam: környezetismeret, rajz, testnevelés; 5-6.
évfolyam: természettudomány, történelem, célnyelvi civilizáció; 7-8. évfolyam: földrajz, történelem,
célnyelvi civilizáció,
 magyar- angol két tanítási nyelvű program 1. évfolyamtól, emelt óraszámú matematika oktatás
sakkpalota programmal kiegészítve
„Mosolyogni tessék!” – Bemutatkozik a Janikovszky programsorozatunkról, valamint nyílt napjainkról
iskolánk honlapján tájékozódhatnak.
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Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
Cím: 1103 Budapest, Kada utca 27-29.
E-mail cím: igazgato@kadasuli.hu
Telefon: +36 1 262 0177
Honlap: www.kadasuli.hu
OM azonosító: 034957
Intézményünk Kőbánya- Óhegyen, tömegközlekedéssel többféle irányból is jól megközelíthető helyen
található. A jelenlegi iskola elődjét 1896-ban alapították, mára a kerület egyik legnépesebb oktatási
intézményeként működünk, évfolyamonként 2 osztályunkban több, mint 400 diák tanul.
Céljaink:
 elkötelezettek vagyunk a sport, az egészséges életmód iránt,
 támogatjuk tanulóink tehetségének kibontakoztatását, valamint segítjük a tanulási problémákkal
küzdők felzárkózását,
 nyolcadikosainknak minden tanévben felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezzünk.
Iskolánk:
 a leendő első osztályokban 2 tanító iskolaotthon rendszerben nevelik-oktatják tanulóinkat,
 az olvasás tanítása mindkét osztályban szótagoló módszer alkalmazásával valósul meg,
 párhuzamos osztályainkban, emelt óraszámban tanítjuk a matematika, valamint a magyar nyelv és
irodalom tantárgyakat, annak érdekében, hogy az alapkészségeket megfelelő hangsúllyal tudjuk
fejleszteni,
 negyedik évfolyamon a gyerekek bontott csoportban kezdik tanulni az angol nyelvet és az
informatikát, majd a felső tagozaton ezek mellett a technika tantárgyat is,
 tanulóink nyolc évfolyamon keresztül heti egy órában úszásoktatáson vesznek részt,
 intézményünk több éve a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájaként működik,
 diákjaink hetente kétszer néptánc foglalkozáson vehetnek részt,
 fontosnak tartjuk, hogy változatos programokat szervezzünk a tanulóknak, sokféle „KADÁS”
hagyományt őrzünk és ápolunk.

Iskolánkban a 2022/2023. tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tanrenddel, a matematika
valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak emelt óraszámával.
Kada –VÁR: óvodásoknak tervezett programokról, intézményvezetői tájékoztató és a nyílt napok
időpontjairól az intézményünk honlapján tájékozódhatnak.
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Kőbányai Keresztury Dezső Általános
Iskola
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
E-mail: iskola@keresztury-bp10.edu.hu
Telefon: +36 1 263 0367 / +36 1 262 6900
Honlap: www.kereszturysuli.shp.hu
OM azonosító:034959
Iskolánk közel 70 éves múltra tekint vissza, de köszönhetően a friss felújításoknak, megújult külsővel várja
tanulóit. Intézményünk 3 kerület határán található, megközelíthetősége kiváló. Tanulóink egy része a közeli
lakótelepekről, egy másik része a kertvárosi, családi házas övezetből, valamint a XVI. és a XVII. kerületből,
sőt az agglomerációból (Kerepes, Kistarcsa) érkezik. Az iskola mellett elhelyezkedő EGIS Gyógyszergyár
dolgozói közül is sokan választják gyermekeik számára az intézményünket. Iskolánk 16 osztályteremmel,
valamint szaktantermekkel (kémia, életvitel, technika és két számítástechnika, két nyelvi terem), 3
tornateremmel, szertárakkal, 4 fejlesztő szobával, orvosi szobával és közel tízezer kötettel felszerelt
könyvtárral rendelkezik. Az épületek ölelésében játszótér, füves és aszfaltos játékudvar található.
Évfolyamonként 2 osztályunk van.
Céljaink:
 kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelv (angol, német), a matematika, az informatika, a sport
és a művészetek oktatását, nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra,
 alsó tagozaton az alapkompetenciák, hatékony tanulási technikák elsajátítása a cél, valamint hogy
tanulóink képessé váljanak a felső tagozatos szaktárgyi követelmények teljesítésére,
 felső tagozaton fontos az alapkészségek továbbfejlesztése, az önálló ismeretszerzés, a motiváció és
a sikerélmény biztosítása a szaktárgyi tudás mellett,
 a hagyományos foglalkozások mellett (pl: dráma, furulya, kézműves, rajz, matematika-logika, futball,
táblajáték, énekkar) az idei tanévben olyan különleges programok is várják a gyermekeket, mint pl. a
„Varázsfazék”, azaz háztartástan szakkör, a „Csipet kuckó”, azaz „kémia kicsiknek”,
 a táblajátékok a matematika órák módszertanába épülnek be Polgár Judit Sakkpalota programja
alapján.
Iskolánk:
 a 2022/2023-as tanévben elsős osztályaink idegen nyelvi és emelt óraszámú matematika profillal
indulnak,
 nyelvi osztályban már első osztálytól, évente emelkedő óraszámban és csoportbontásban tanulják
a gyerekek a választott nyelvet (angolt vagy németet). Nagy gyakorlattal rendelkező szaktanáraink az
alsó tagozaton játékos formában szerettetik meg a kicsikkel az idegen nyelvet.
 a matematika osztályok megismerkednek a szorobánnal, munkájukat segíti a Polgár Judit által
kidolgozott Sakkpalota program; az informatika tantárgy második évfolyamtól kerül bevezetésre,
 a mindennapos testnevelést egyedülálló módon 3 tornaterem, 4 szabadtéri sportpálya szolgálja.
Leendő elsősöknek tervezett programokról, intézményvezetői tájékoztatóról és a nyílt napok időpontjairól az
intézményünk honlapján tájékozódhatnak.
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Kőbányai Komplex Óvoda, Általános
Iskola
Készségfejlesztő Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Cím: 1107 Budapest, Gém u. 5-7.
E-mail cím: kobanyai@komplexegymi.hu
Telefon: +36 1 261 7691
Honlap: www.komplexegymi.hu
OM azonosító: 038418
Többcélú gyógypedagógiai intézményünk általános iskolájában szakértői bizottsági javaslat alapján, sajátos
nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását látjuk el olyan családias, elfogadó légkörben, melyben az elsős
tanulók fokozatosan, szorongásmentesen szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához és ahol jól érzik
magukat. Tapasztalt gyógypedagógusaink 6-13 fős létszámú osztályokban tanítják, nevelik a gyerekeket
délelőtti tanítás és a délutáni foglalkozások során egyaránt. A tantermek akadálymentesítettek, berendezésük
többfunkciós, melyben jól elkülönül a tanulási tér, a játszókuckó és pihenő rész. A tanulók asztalai
mobilizálhatók, csoportos munkákhoz és egyéni fejlesztésre szükség szerint alakíthatók. Tanulóink széleskörű
fejlesztését segíti a számítógépes szakoktatás, valamint az iskola könyvtára.
Olyan intézmény a miénk
 ahol mindenkit fogadunk, befogadunk és elfogadunk;
 ahol elismerjük a sokféleséget, a különbözőséget;
 ahol fontos törekvés az egyéni bánásmód,
 ahol a legfontosabb cél, hogy mindenki jól és biztonságban érezhesse magát;
 ahol a lehető legteljesebb társadalmi integrációhoz szükséges kompetenciák birtokába kívánjuk
juttatni a gyermekeket.
A 2022/2023-es tanévben induló első osztályok
 a Tanulásban akadályozottak általános iskolájában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára
indítunk két tanévre tervezett első osztályt,
 az Értelmileg akadályozottak általános iskolája összevont 1-2. csoportjába várjuk a középsúlyos
értelmi fogyatékos gyermeket,
 az összevont autista csoportunkba autista és értelmi fogyatékos tanulók kerülhetnek,
 az összevont mozgásfejlesztő csoportba mozgásfogyatékos és értelmi fogyatékos tanulók
jelentkezhetnek.
Céljaink:
 elfogadó, gyermekközpontú, egyéni sajátosságaikhoz igazodó, egyben ösztönző pedagógiai légkört
próbálunk teremteni, melyben hozzásegítjük tanulóinkat önmagukhoz mérten készségeik, képességeik,
személyiségük legmagasabb szintű fejlődéséhez,
 pedagógiai tevékenységeinket differenciáltan, minden esetben a tanulók képességprofiljának
megfelelően, az erősségeik és nehézségeik ismeretében dolgozzuk ki, biztosítva ezzel, hogy mindenki
elsajátíthassa a tantervi követelményeket.
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Kőbányai Szent László Általános Iskola
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 1.
Telefon: +36 1 260 6558
E-mail: iskola@szentlaszlo1.hu
Honlap: www.szentlaszlo1.hu
OM azonosító: 034962

A Szent László Általános Iskola kerületünk egyik legrégebbi, családi házakkal, a régi Kőbánya bérházaival,
új lakóteleppel övezett épületegyüttese, amely minden irányból jól megközelíthető. 1892-ben iskolánk
jogelődjében kezdődött a tanítás, majd 2004-ben került sor a Szent László téren lévő két általános iskola
egyesítésére. Képzési szerkezete: nyolc évfolyamos általános iskola. Valamennyi évfolyamon három
párhuzamos osztály működik. Minden osztálynak saját, tágas és világos, nagy belmagasságú, projektorral
felszerelt tanterme van, ezen kívül 3 idegen nyelvi-, 2 informatika- 1-1 technika-, életvitel-, és média tanterem,
valamint tornacsarnok, tornaterem, 2 sportudvar, műfüves focipálya, játszótér, díszudvar, könyvtár, ebédlő és
több szertár áll az oktatás és az iskolai élet szolgálatában.
Céljaink:
 hagyományok őrzésének eleget téve, állandóan megújulni kész, gyerekközpontú iskolát hozzunk
létre, ahol a diákok jól érzik magukat, a szülők segítő partnerként állnak az iskola mellett,
 olyan intézmény legyünk, ahol egészséges környezetben, nyugodt és biztonságos légkörben,
szeretetteljes nevelésben részesüljenek tanulóink,
 arra törekszünk, hogy olyan módszertani sokszínűség jellemezze az oktató-nevelő munkánkat, mely
a tanulóink képességeinek és személyiségének a kibontakoztatására alkalmas.
Iskolánk:
 iskolánkban több mint 60 éve működik az emelt szintű ének-zene oktatás, melynek szerves része
a népi gyermekjátékok, néptánc és történelmi társastánc tanítása is; ez fontos szerepet vállal a gyerekek
értelmi- és jellemnevelésében,
 minden tagozatunkon és osztályunkban gyermekközpontú, játékos és kipróbált olvasás- és írástanítási
módszerekkel, kooperatív munkaformák alkalmazásával, kisdiákjaink egyéni munkatempójához
és képességeihez igazodva biztos olvasási-, írási- és számolási készségeket alakítunk ki,
 az első négy osztályban nagy hangsúlyt fektetünk a biztos alapok kialakítására és az alapkészségek
folyamatos fejlesztésére,
 elismert kórusaink hazánkban és a határainkon túl is sikerrel szerepelnek,
 az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés kiemelt fontosságú terület iskolánk pedagógiai
programjában.



A 2022/2023. tanévben három 1. osztály indítását tervezzük:
 általános tantervű, „LEGO-matek” profilú osztály
 általános tantervű, „testnevelés” profilú osztály
emelt ének-zene tantervű osztály: több, mint 60 éve működő ének-zenei tagozatunk sokrétű
készségfejlesztést tesz lehetővé.
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Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános
Iskola
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 38.
E-mail: intezmenyvezeto@szervatiusz.edu.hu
Telefon: +36 1 260 8457
Honlap: www.szervatiusz.net
OM azonosító: 034960
Az iskolaépület teljeskörű átépítése és rekonstrukciója révén 2022 szeptemberében új technikai és pedagógiai
igényeknek megfelelő, 21. századi intézményben folytatódik a nevelő-oktató munka. A megújuló Szervátiusz
Jenő Általános Iskola Kőbánya kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező részén, közvetlen óvodai
szomszédsággal, parkosított környezetben helyezkedik el. Évfolyamonként 2 azonos tanterv szerint működő
osztályunk van.
Céljaink:
 olyan emberközpontú iskola kialakítása, ahol a sokszínűségnek teret adva, humanisztikus értékek
mentén koncentrálódik az iskolai élet,
 a szülőkkel együttműködve nyolc év alatt felkészítse a tanulókat a sikeres középiskolai tanulmányokra,
 három kiemelt profil köré szerveződő pedagógiai munkát folytassunk: rekreáció, idegen nyelv
oktatása, informatika,
 alapkészségek tudatos fejlesztése,
 tanulás tanítása,
 kutatás- és élményalapú, pozitív élményt teremtő oktatás,
 komplex személyiségfejlesztés.
Iskolánk:
 emelt szintű angol nyelvoktatás első osztálytól, csoportbontásban, nyolcadik osztályban
nyelvvizsgával,
 mindennapos testnevelés keretében úszásoktatás biztosítása,
 egyéni tehetségtámogatás, differenciálás, gazdagító programok, fejlesztés, felzárkóztatás,
 komplex művészeti nevelés és pályaorientáció az Operaház együttműködésével,
 az eTwinning program megvalósítója, ami az európai iskolák Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja,
 életében fontos szerepet töltenek be a természettudományos kompetenciák, fenntarthatóság,
környezettudatosság, szociális kompetenciák fejlesztése: Boldog Iskola,
 létrehoztuk az iskolai kertet, kiegészítve egy rovarházzal és madarak téli etetésére szolgáló
madáretetők kihelyezésével. Az iskolakertben haszon-, fűszer-, gyógy- és dísznövények kerültek,
valamint egy „szabadtéri osztályterem” alapjait is leraktuk.
A 2022/2023. tanévben két 1. osztály indítását tervezzük.
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Kőbányai Széchenyi István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Telefon: +36 1 264 9846
E-mail: titkarsag@szechenyibp10.hu
Honlap: www.szechenyibp10.hu
OM azonosító: 034966
Iskolánk az Újhegyi lakótelep és a Rózsaliget lakópark vonzáskörében található. 1978-ban nyitotta meg kapuit,
a 2 szintes, tágas, világos épületben 30 tanterem található. A dupla tornaterem mellett az iskola hatalmas, füves
udvarán található még műfüves focipálya, és több aszfaltozott sportpálya. Az idei tanévben felújításra kerül
tornatermünk, az öltözőkkel és a vizes blokkokkal együtt. 2020-tól az Újhegyi sétány felújításával újra szép,
rendezett környezetre nyílnak ablakaink. Évfolyamainkon 2-3 osztályunk van.
Céljaink:
 alsó tagozaton a kulcskompetenciák, a készségek és képességek fejlesztését tartjuk szem előtt,
 felső tagozatunkon már a társadalomba történő beilleszkedés folyamatát segítjük; tanulóinkat a
felvételire, a továbbtanulásra készítjük fel,
 legfontosabb szempont a tanulóink életkori sajátosságaihoz való igazodás; iskolánkban a nevelést
és oktatást egységként kezeljük.
Iskolánk:
 fő profilunk a magas színvonalú, emelt szintű német és angol nyelvoktatás,
 idegen nyelvek tanulására már első osztálytól van lehetőség bontott csoportokban, melyre később
fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel épül a felső tagozat emelt szintű idegen nyelv oktatása,
 a német kéttannyelvű osztály nyelvi csoportja heti 8 órában foglalkozik a német nyelvvel,
 az emelt angol osztály nyelvi csoportjának az első 3 évben heti 2 angol órája van (ez a 4. évfolyamtól
heti 5 órára emelkedik),
 az induló osztályainkban hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre,
 Kiváló Tehetségpont vagyunk, diákjaink informatika szakkörön játékos formában ismerkednek
meg a robotikával,
 2019-ben a Microsoft partneriskolája lettünk,
 elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt, a szelektív hulladékgyűjtés, a természet védelme,
a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a fenntarthatóság fogalmának megismertetése áthatja a
mindennapjainkat. Ökoiskolai programunk iskolánk minden területét érinti, a gyerekek általános
tevékenységekbe ágyazva sajátítják el ezt a szemléletet.
A 2022/2023-as tanévben két 1. osztályt tervezünk indítani, mindkét osztály csoportbontással indul, így
mindkét osztályban lesz általános tantervű csoport.
 magyar-német két tanítási nyelvű osztály
 emelt angol orientációs osztály
Beiratkozásig több alkalommal tervezünk programot szervezni leendő elsőseink számára, amennyiben a
járványügyi helyzet lehetővé teszi. Iskolánk honlapja ad tájékoztatást ezekről az időpontokról.
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Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
Cím: 1101 Budapest, Üllői út 118.
E-mail cím: intezmeny@ulloiiskola.hu
Telefon: +36 1 263 0956
Honlap: www.ulloiiskola.hu
OM azonosító: 203332
Intézményünk Kőbánya egyik legrégebbi iskolája. A patinás belső tér, a széles lépcsőház, világos folyosók és
tantermek barátságos iskolahangulatot árasztanak. Az épület két szárnya nagy udvart ölel körbe, a műfüves
futballpálya, a megújult tanuszoda, a tornaterem változatos mozgásra ad lehetőséget. Tehetségpont vagyunk,
tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon felkaroljuk a tehetségeket, fejlesztjük a lemaradókat. ÖKOiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre, iskolakertünk magaságyásait már az első
osztályosok is örökbe fogadhatják. Évfolyamonként 2 osztályunk van.
Céljaink:
 kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni képességek fejlesztését: a tehetségek kibontakoztatását, a
lemaradók megsegítését,
 korszerű tudástartalmakat nyújtunk tanulóinknak, amelynek során előtérbe kerül a kreativitás, a
kritikai gondolkodás, az együttműködés és a kommunikáció,
 az értékálló tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink komplex személyiségfejlesztésére és
a közösségformálásra is,
 idegennyelv-oktatásunk filozófiája: játékos nyelvtanulással a nyelv megszerettetése, a
kommunikáció, a beszédkészség, beszédbátorság, a helyes és magabiztos nyelvhasználat
megteremtése.
Iskolánk:
 iskolánk fő profilja a magyar-angol két tanítási nyelvű program, melynek keretében diákjaink 1.
osztálytól kezdve intenzív nyelvoktatásban részesülnek,
 a célnyelv mellett minden évfolyamon három tantárgyat tanulnak angolul, első osztályban heti 4
órában tanulják az angol nyelvet, mellette angol nyelven folyik az ének-zene, vizuális kultúra,
testnevelés, majd felsőbb évfolyamon a környezetismeret tantárgyak oktatása,
 angol anyanyelvi tanárunk a diákok társalgási szintű nyelvhasználatának kialakítását segíti,
 tanulóink többségének a 8. évfolyam végére sikerül a középfokú nyelvvizsgát megszereznie,
 digitális kultúra specialitású program szerint tanuló diákjaink 1. osztálytól kezdik elsajátítani az
informatika alapjait, élményekkel teli tanórákon vezetjük be őket lépésről lépésre a programozás és
robotika rejtelmeibe,
 Sakkpalota oktatását a 2020/2021-es tanévben vezettük be az informatika specialitású program
szerint tanuló diákjaink számára,
 az egészséges életmódra nevelésben jelentős szerepe van a sportnak, így az iskolánkban működő
tanuszoda fontos színtere a mindennapos testnevelésnek.
2022/2023-as tanévben két 1. osztály indítását tervezzük:
 magyar-angol két tanítási nyelvű osztály
 általános tantervű program digitális kultúra specializációval
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Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula
Általános Iskola
Cím: 1174 Budapest, Kép u. 14.
E-mail cím: iskola@czimra.com
Telefon: +36 1 258 4205
Honlap: www.czimra.com
OM azonosító: 035109
Intézményünk Budapest XVII. kerületében Rákoshegy településrészen található, kertes, családi házas
környezetben. A legrégebbi épületben 1927 óta folyik oktatómunka, ebből következik, hogy a rákoshegyiek
több generációja ide járt iskolába, tanulóink szülei, nagyszülei is. Sajátosságunk, hogy több, összesen 6
épületben működünk, melyek egy utcában, egymáshoz közel találhatók. Évfolyamonként 4 osztályunk van.
Céljaink:
 a tanulók sokoldalú személyiségének kibontakoztatása, az általános műveltség, valamint a nemzeti
kultúra megismertetése, megőrzése,
 elkötelezettség az egészséges életmód és környezet megóvása iránt, elfogadás és tolerancia,
 a differenciált készségfejlesztés módszerének alkalmazásával hatékonyan tudunk foglalkozni a
kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésével, a felzárkóztatással és a tehetséggondozással
egyaránt,
 minden 1. és 2. osztályos tanuló játékos foglalkozásokon ismerkedik az angol nyelvvel, szakkör
keretében; harmadik osztálytól a nyelvet csoportbontásban tanulják, felső tagozaton pedig lehetőség
van intenzívebb haladásra az emelt óraszámnak köszönhetően.
Iskolánk:
 a tanítók, tanárok munkáját 3 fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógusok, iskolapszichológus és
pedagógiai asszisztensek is segítik,
 erősségünk a pedagógiai hozzáadott érték magas szintje, melyet a kimeneti eredmények is igazolnak,
 mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk az úszásoktatást, két osztályunk részt vesz a Nemzeti
Lovasprogramban, valamint labdarugó orientációs osztályunk is van minden évfolyamon,
 külön említésre méltó a 17 éves múlttal rendelkező színjátszó szakkörünk, akik évről-évre különböző
iskolai rendezvényeken és külső helyszíneken lépnek fel.
2022/2023-as tanévben négy 1. osztály indítását tervezzük:
1. differenciáló matematika órákkal a logikai gondolkodást és a matematikai kompetenciát
fejlesztjük,
2. művészeti orientációs osztályban kiemelt szerepet kap az ének, a tánc és a rajz,
3. angol-digitális kultúra orientációs osztály, ahol első osztályos kortól megkezdik a tanulók az
angol nyelv tanulását, itt szervezzük meg a programozás oktatását, a Logischoollal kötött megállapodás
értelmében,
4. sport orientációs osztály: a tanulók egy része az iskola szomszédságában lévő GRUND 1986 FC
egyesületében futballozik, a sportosztály többi tanulójának pedig lehetősége van más klubokban vagy az
iskola egyesületeiben különböző labdajátékok (kosár- kézi- és röplabda) oktatásában részesülni.
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Diadal Úti Általános Iskola
Cím: 1172 Budapest, Diadal út 43-49.
E-mail cím: diadal43@gmail.com
Telefon: +36 1 257 65 14
Honlap: www.diadal.hu
OM azonosító:035103
Iskolánk, a Diadal Úti Általános Iskola, a főváros legkeletibb peremén, Rákoscsaba-Újtelepen áll és a 2020as tanévben ünnepelte 40. születésnapját. Tágas belső tereink, hatalmas alapterületű udvarunk
évfolyamonként három osztályban ad otthont tanulóinknak a nálunk eltöltött tanulmányi éveik során. A
nevelőtestületünk egységes gondolkodásmódja, értékrendje és gyermekszeretete, valamint pedagógiai
munkánk sokszínűsége évről évre sok kisgyermeket vonz iskolánkba. Emellett a nagy, zöld terület, tágas
sportpályák, esztétikus belső terek is vonzóak lehetnek. Büszkék vagyunk jól felszerelt könyvtárunkra, és az
évente megújuló könyvtári versenyeinkre is.
Céljaink:
 olyan gyermekeket neveljünk, akiknek igényük van a tudás megszerzésére, ehhez eszközünk az
élmény.
 a Komplex Alapprogramba való bekapcsolódásunk eredményeként elnyertük az „Élménysuli”
címet,
 valljuk, a gyermek csak élményeken keresztül tanítható, fel kell kelteni természetes kíváncsiságát,
mert a siker csak általa érhető el,
 értékmegőrző, értékteremtő iskolai közeg kialakítása, melyben minden gyermek ösztönzést és
lehetőséget kap személyiségfejlődésének, képességének, érdeklődésének megfelelő tanulási és
szabadidős tevékenységi formák megválasztására,
 kiemelkedő tanulmányi területnek, profilunknak tekintjük a sportot, továbbá a természettudományos,
laborfoglalkozásokkal kiegészített oktatást, a nyelvoktatást, az informatikai képzést és a művészeti
nevelést.
Iskolánk:
 elsőseinket mozgásfejlesztés, tanuláskönnyítő program valamint a Meixner-féle olvasástanulási
módszer segíti céljaik elérésében,
 felső tagozaton elindítottuk az órarendbe épített fakultatív vívásoktatást, rendszeresen helyet adunk
párbajtőr-versenyeknek, vívó diákolimpiának,
 Örökös Ökoiskolaként a tanulók környezettudatos attitűdjét, környezetvédelmi szemléletét is
szeretnénk továbbfejleszteni a foglalkozások által,
 idegen nyelvet (német/angol) negyedik osztálytól tanulnak a gyermekeink, de már első osztálytól
lehetőségük van szakköri keretben az idegen nyelvvel való játékos ismerkedésre,
 az 5. és 6. évfolyamon pedagógusaink ingyenes informatikai külön foglalkozásokon készítik fel
diákjainkat az ECDL vizsgára,
 a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal öt fejlesztőpedagógus foglalkozik, egyikőjük speciális,
zenei fejlesztőprogramba is bevonja a diákokat, ami a kerületünkben csak a mi intézményünkben
működik.
2022/2023-as tanévben három 1. osztály indítását tervezzük:
zenei osztály (ének, furulya és táncoktatás emelt szinten) – angol nyelv;
vívásfakultációval színesített sportosztály, a matematika oktatást szorobánnal egészítjük ki - angol
színjátszó és kiemelt vizuális nevelésben részesülő művészeti osztály – angol nyelv.
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Budapest XVII. Kerületi Gregor József
Általános Iskola
Cím: 1172 Budapest, Hősök tere 19-20.
E-mail cím: gregor@gregorsuli.hu
Telefon: +36 30 911 2336
Honlap: www.gregorsuli.hu
OM-azonosító: 035107
Intézményünk Rákosligeten 2007 óta Gregor József Általános Iskola néven működik, több mint 110 éve
neveli-oktatja az itt élők nemzedékeit. Közülük sok sikeres, híres emberre lehetünk büszkék, akik egykor
iskolánkban tanultak. Ének-zene emelt szintű osztályaink 1956-ban alakultak, azóta minden évfolyamban 1
ének-zene osztályt és e mellett 2-3 általános tantervű osztályt indítunk.
Céljaink:
 nevelési célunk az önálló gondolkodásra képes, kreatív, problémamegoldó, együttműködő
személyiség kialakítása,
 nevelési módszereink gyermek- és személyiségközpontúak, egyénre szabottak,
 kiemelten fontosnak tartjuk pedagógusaink szakmai módszertani megújulását.
Iskolánkról:
 emelt szintű ének-zene osztályainkban magas szintű zenei nevelés folyik, kórusmunkánk hosszú
évek óta kiemelkedő,
 a kulturális és minősítő versenyek arany fokozatai, rádiófelvételek, zeneakadémiai és országos zenei
versenyeken való szereplések, külföldi utazások, fellépések jelzik munkánk eredményét,
 intézményünk 2020-ban elnyerte „A legdalolóbb iskola” címet, illetve felső tagozatos Jubilate
Nagykórusunk KÓTA-díjat kapott,
 angol vagy német nyelv tanulására a 4. évfolyamtól van lehetőség, bontott csoportban,
 5. évfolyamtól több matematika órával indítunk osztályt; ennek megalapozása már az alsó tagozat
matematika tehetséggondozó szakköreiben megkezdődik,
 tanulóink fejlődését fejlesztőpedagógusok, utazó gyógypedagógusok, iskolapszichológus segítik,
 kiemelt képzési terület a művészeti nevelés, melynek legfőbb eleme az emelt szintű ének-zenei
oktatás; hangsúlyos a képzőművészeti képzés is, az utóbbi tanévektől az alsó tagozaton heti 1 órában
néptáncoktatás folyik,
 irodalmi és musical szakkör is működik iskolánkban,
 művészeti tehetséggondozás mellett minden évfolyamon működnek tantárgyi szakkörök,
 2011-ben csatlakoztunk az országos Tehetségpont hálózathoz, 2018-tól pedig Akkreditált Kiváló
Tehetségpontként működünk.
2022/2023. tanévben három 1. osztály indul terveink szerint:
1.a (általános tantervű), 1.b (általános tantervű), 1.z (emelt szintű ének-zene).
Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, előzetes terveink alapján, februárban ismerkedő délutáni
foglalkozásokat és nyílt tanítási órákat szervezünk, melyek keretében bepillanthatnak az iskola életébe.
Zenei osztályunkba jelentkezőknek előzetes „zenei” képességvizsgálatot tartunk. Az érdeklődő szülők
mindezekről az iskolai honlapunkon illetve az óvodákba kiküldött tájékoztatón kapnak felvilágosítást.
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Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános
Iskola, EGYMI
Cím: 1172 Budapest, Naplás út 60.
E-mail cím: gyurkovics@gyurkovics.hu
Telefon: +36 1 257 0562
Honlap: www.gyurkovics.hu
OM azonosító: 038431
Iskolánk a Budapest XVII. kerület kertvárosi részén található, tanulóink számára nagy mozgásteret biztosító
zöld területen helyezkedik el. Általános iskolai nevelést - oktatást végzünk alsó és felső tagozaton.
Kerületünkben élő, sajátos nevelési igényű tanulókat várunk, akik számára az illetékes tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság intézményünket jelölte ki.
Céljaink:
 a tanulók képességeiknek megfelelően, magas színvonalú képzést kapjanak, amely a későbbiekben
lehetővé teszi számukra a továbbtanulás, továbbfejlődés lehetőségét, a lehető legmagasabb szintű
önállóságot.
Intézményünk:
 gyógypedagógusaink sokoldalúan képzett szakemberek, többen közülük terápiás végzettséggel
rendelkeznek, amelyeket mindennapi munkájuk során, a tanórákba ágyazva alkalmaznak (Sindelar
módszer, alapozó terápia, szenzoros- integrációs terápia),
 egyéb fejlesztő foglalkozásokkal is segítjük a tanulók optimális fejlődését, logopédusaink,
terapeutáink, konduktoraink foglalkoznak a gyermekekkel,
 a munka során a képességek, adottságok fejlesztése, kiépítése kerül középpontba,
 a kétszemélyes és kiscsoportos helyzet lehetőséget ad a tanulók egyéni igényeinek biztosítására,
 a foglalkozásokat jellemző biztonságos, személyes légkört a gyerekek igénylik, és nagyon szeretik.
Iskolánk tagozatai:
 Tanulásban akadályozottak tagozata 1-8. évfolyam
 Értelmileg akadályozottak tagozata 1-8. évfolyam
 Autizmussal élő gyerekek tagozata 1-8. évfolyam
 Óvodai nevelés (Peregi utcai telephelyen)
 Halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelése - oktatása (otthoni ellátás keretében)
Amit kínálunk:
 kis létszámú osztályok (általában 8- 10 fő),
 gyógypedagógiai módszerek alkalmazása,
 egyéni haladási ütem biztosítása, differenciálás,
 gyógypedagógiai asszisztens jelenléte a gyógypedagógusok mellett egész nap folyamán,
 habilitációs, rehabilitációs órák,
 különböző terápiák biztosítása,
 színes programok, szakkörök, biztonságos környezet, családias légkör.
Gyurkovics napok programsorozat keretében tartunk bemutató órákat, melyek pontos időpontjáról a
honlapon tájékozódhatnak.
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Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos
Általános Iskola
Cím: 1171 Budapest, Erzsébet körút 56.
E-mail cím: titkarsag@kossuthiskolarakoskert.hu
Telefon: +36 1 256 3981
Honlap: www.kossuthiskolarakoskert.hu
OM azonosító: 035104
Intézményünk Budapest XVII. kerület csendes, kertvárosi övezetében, Rákoskerten található. Nyolc
évfolyamos, általános tantervű képzést nyújtó köznevelési intézmény. A meghatározó intézményi profilok
közül kiemelendő a torna (Rákoskerti Torna Kupa), az emelt szintű angol oktatás, ezek mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a középfokú beiskolázás szempontjából meghatározó magyar nyelv-és irodalom, valamint
matematika oktatására is. Az elmúlt esztendők tendenciáját figyelembe véve az érdeklődés iskolánk iránt
töretlen, sőt az elsős beiskolázás iránti szülői igény évről-évre nő. Évfolyamonként 3 osztályunk van.
Céljaink:
 kiemelten fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, az idegen nyelv oktatását, a
környezettudatos gondolkodás-magatartásforma kialakítását, a testi nevelés különböző
formákban történő megvalósítását,
 harmadik évfolyamtól magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból végzünk
tehetséggondozást,
 negyedik évfolyamtól felmenő rendszerben biztosítjuk, emelt szintű képzés formájában, az angol
nyelv oktatását,
 fejlesztő pedagógusaink és gyógypedagógusunk segítségével végezzük tanulóink fejlesztését.
Iskolánk:
 versenyeredményeink a torna sportág területén kiemelkedőek,
 mindegyik tervezett osztályunkban lehetőség lesz furulyát, kézilabdát, néptáncot tanulni azoknak a
gyermekeknek, akik kedvet éreznek ezekhez a tevékenységekhez,
 leendő elsőseinknek kínáljuk a Polgár Judit nevéhez fűződő Sakkpalota programot, mert szeretnénk
a tanítási-tanulási folyamatot még hatékonyabbá tenni, fejleszteni diákjaink kreativitását, memóriáját,
illetve segíteni a logikai-elemző gondolkodásuk kialakulását,
 intézményünk Örökös Ökoiskola, melyhez több iskolai program kötődik,
 „Határtalanul” programot és nyári táborokat szervezünk,
 a napköziben évek óta projektmódszerrel történik a hagyományápoló tevékenység.
A 2022/2023-as tanévben három általános tantervű 1. osztály indítását tervezzük.
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Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
E-mail cím: kcss@kcss.hu
Telefon: +36 1 257 0020
Honlap: www.kcss.hu
OM azonosító: 035319
1982 óta működő intézményünkben a hagyományos 8 osztályos általános iskolai nevelés - oktatás mellett
1992 óta 4 évfolyamos, illetve 5 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés is folyik. Az iskola a
kerület központjában, lakótelepi környezetben, egy zárt, közúti forgalomtól távoli, parkos területen található.
Több épülettel rendelkezünk. A központi épülethez, amelyben elsősorban a felső tagozatosok és a gimnáziumi
tanulók tantermei találhatóak, egy 4 tantermes konténerépület és egy 8 tantermes épület kapcsolódik. Minden
általános iskolai évfolyam egyik osztálya hagyományosan emelt szintű ének-zene oktatásban részesül.
Iskolánk másik kiemelt területe az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumban is az idegen nyelv emelt
szintű oktatása. Évfolyamonként 3 osztályunk van.
Céljaink:
 korszerű, magas szintű, a továbbtanulás során és az élet különféle területein jól hasznosítható
műveltség nyújtása,
 arra törekszünk, hogy a tanulók a koruknak, képességeiknek, tehetségüknek megfelelő,
legmagasabb szintű képzésben részesüljenek,
 iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont, tehetséggondozásban jártas pszichológus és
tehetségfejlesztő szakértő is segíti a munkánkat,
 a tanulókkal megismertessük az ökológiai szemléletet, a környezettudatos viselkedést. Örökös
Ökoiskola címmel büszkélkedhetünk.
Iskolánk:
 minden általános iskolai évfolyamon egyik osztályunk hagyományosan emelt szintű ének-zene
oktatásban részesül; ide jó hangú, jó ritmusérzékű, szépen és szívesen éneklő gyerekeket várunk,
 iskolánk másik kiemelt területe az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumban is az idegen
nyelv emelt szintű oktatása,
 fontos feladatunk a felzárkóztatás, így fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógusok segítik
azokat a tanulókat, akiknek erre szükségük van,
 az ének-zene tagozatos osztályokból álló kórusaink többször örvendeztetnek meg minket magas
színvonalú fellépéseikkel,
 iskolánkban a magas szintű délelőtti képzés mellett fontos szerepet kap a szabadidős tevékenységek
megszervezése,
 sok szakkört, foglalkozást kínálunk a tanulók számára, amelyeken kedvük és tehetségük szerint
vehetnek részt.
2022/2023. tanévben várhatóan három 1. osztály indul:
„a” osztályban hagyományainknak megfelelően emelt szintű ének-zene oktatás
,,b” és ,,c” osztályunk általános tantervű osztály.
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Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós
Általános Iskola
Cím: 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3.
E-mail: zrinyim@zrinyi.net
Telefon: +36 1 258 2784
Honlap: www.zrinyi.net
OM azonosító: 035113
Iskolánk 1982 óta Rákoscsaba és Rákoskert határán, egy tágas, különlegesen szép és tágas zöld környezetben
található. Gazdag növényzettel borított udvara és a szomszédságunkban található rét sajátos hangulatot és
kedvező feltételeket biztosít a tanulási-, sport- és szabadidős tevékenységekhez. Nevelő-oktató munkánk két
egymáshoz közeli épületben zajlik. A főépület felújítása 2016-ban fejeződött be. Az alsós tanulókat befogadó
kis épülethez teraszok, tágas udvar, játszótér, nagy zöld terület tartozik. Évfolyamonként 3-4 osztályunk van.
Céljaink:
 legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk és tovább fejlesszük azt, amiben
tehetséges,
 pedagógusaink elsődleges célja, hogy biztos alapokat adjanak a gyerekeknek, melyre a felső tagozat
építkezhet,
 fontos a tehetségek, egyéni képességek kibontakoztatásának segítése, a hátrányokkal küzdő tanulók
felzárkóztatása, az idegen nyelv megszerettetése, a komplex művészeti látásmód kialakítása, a sport
által a testi és szellemi képességek fejlesztése,
 sikerélményekhez juttassuk az iskolai foglalkozásokon, a tanulmányi és sportversenyeken tanulóinkat,
 pedagógusaink nagy figyelmet fordítanak a differenciált foglalkoztatásra,
 iskolánkban hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nép kultúrájának,
hagyományainak megismertetésére, átadására.
Iskolánk:
 az alsó tagozat négy évében tapasztalt pedagógusaink várják a leendő elsősöket,
 az óvodából az iskolába való zökkenőmentes átmenetet a játékos módszerek, a korszerű eszközök
használata biztosítja,
 intézményünk Budapest első Ökoiskoláinak egyike, ma már az Örökös Ökoiskola cím viselője,
 a mindennapos testnevelést és szabadidős sportfoglalkozásokat tornaterem, tornaszoba, sportpályák
(füves és műfüves focipályák, kézilabdapálya), játszótér, fitnesz park biztosítja,
 sportosztályaink tanulói évről évre sikeresen vesznek részt a kerületi és fővárosi Diákolimpia
versenyein.
A 2022/23-as tanévben három általános tantervű 1. osztályt indítunk:
 angol nyelvű orientációval
 művészeti orientációval
 sport orientációval
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Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola
Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 110.
E-mail cím: ujlak@ujlak.com
Telefon: +36 1 257 3998
Honlap: www.ujlak.com
OM azonosító: 035114
Iskolánk az 1983/84-es tanévben nyitotta meg kapuit az akkor még épülő lakótelepen. Közvetlen közelében
két családi házas övezet található, a német nemzetiségi osztályokba az agglomerációból is érkeznek tanulók.
Az intézményünk a kora gyermekkori nyelvi képzés központja Rákosmentén. Jelenleg tanulólétszámunk
megközelíti a 1000 főt, évfolyamonként 5 osztállyal.
Céljaink:
 kiemelkedő hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink életkoruknak megfelelő, átfogó, magas színvonalú alapműveltséget szerezzenek,
 fejlesztjük a harmonikus személyiség kialakulásához szükséges képességeket,
 olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon, biztonságban és jól is érezhetik magukat,
 alapelvünk a kompetencia alapú oktatás hatékonyságának fenntartása, emelése,
 nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóinkkal megismertetjük a magyarországi németek
legfontosabb hagyományait, életmódját és kultúráját,
 kiemelt eszközünknek tartjuk a két tanítási nyelvű és az angol nyelvoktatáshoz kötődő nyelvi
tehetséggondozást; munkánkkal megteremtjük a majdani magas szintű nyelvtudás alapjait; ezzel
segítséget nyújtunk a továbbtanuláshoz, a felnőttkori munkavállaláshoz,
 nyelvi tagozatainkon a végzős tanulók leteszik a felnőtt „C” típusú nyelvvizsgát; emellett a második
idegen nyelvből is biztos alapismeretekre tesznek szert,
 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként a tehetség felismerése, mérése és gondozása fontos feladatunk,
 Ökoiskolaként nagy hangsúlyt kap környezetünk védelme, a fenntartható fejlődés szemléletének
kialakítása.
2022/2023-as tanévben öt 1. osztály indítását tervezzük:
 általános tantervű (c)
 angol nyelvi tehetséggondozó (b)
 magyar-angol két tanítási nyelvű (a)
 német nemzetiségi nyelvoktató (e)
 német nemzetiségi két tanítási nyelvű (d)
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Szabadság Sugárúti Általános Iskola
Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
E-mail cím: sugariskola@gmail.com
Telefon: +36 1 258 2751
Honlap: www.sugarsuli.hu
OM azonosító: 035112
Iskolánk a Budapest XVII. kerület egyik legkisebb iskolája, Rákoscsabán található, 1910–ben nyitotta meg
kapuit. Az épület régi, patinás, ahol az osztálytermek falai korábbi nemzedékek tradícióit sugározzák. Nevelőoktató munkánk 3 épületben zajlik. A központot a Szabadság sugárút 32-36. sz. alatti 11 tantermes régi és új
épületek alkotják, ahol a négy tantermen és a tornatermen kívül sportpálya, játszóudvar és szabadtéri színpad
is a tanulók rendelkezésére áll. Ezen kívül az iskolához tartozik még az Anna utcai kisépület, amelynek óvodát
idéző 3 tantermében, első osztályosaink ismerkednek a betűvetés tudományával. Évfolyamonként 2
osztályunk van.
Céljaink:
 kiemelten fontos, hogy gyermekeink számára biztosított legyen a családias, nevelés centrikus légkör,
ugyanakkor korszerű, a felnőtt élet mindennapjaiban használható ismereteket adjunk át,
 informatika oktatásunk nem a hagyományos számítástechnika oktatást, hanem korszerű, az
informatikát, mint tanulástechnikát alkalmazó, logikus gondolkodásra nevelő eszközt jelenti,
 legfőbb célunk a nevelésközpontúság, az oktató munkánkban, pedig nagy hangsúlyt fektetünk a
tehetségek kibontakoztatására,
 a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára fontos feladata az iskolának az esélyegyenlőség
és a felzárkóztatás biztosítása.
Iskolánk:
 tehetséges tanulóinknak alsó tagozaton, második osztálytól heti 1 órában, felső tagozaton heti 4
órában emelt szintű informatika oktatást szervezünk, ezen csoportok szorgalmas tanulói 6-8.
osztályban nemzetközileg elismert ECDL vizsgát tesznek,
 1 osztálytól heti egy, 3. osztályban heti két órában, 4. osztálytól 3 + 2 órában orientációs angol
csoportokat szervezünk; az orientációs csoportokban tanuló tehetséges gyermekeknek lehetőséget
nyújtunk arra, hogy alapfokú vizsgát tegyenek,
 kiemelt területként gondoskodunk a testi egészségről; a mozgás és a sport örömeit biztosítják sport
szakköreink, tömegsport foglalkozásaink, így az iskola keretein belül működő nemzetközi
eredményekkel büszkélkedhető dzsúdó-szakosztályt is,
 jó eredményekkel büszkélkedhetünk évről évre matematika, rajz, anyanyelvi és sportversenyeken,
 vers- és prózamondóink a kerületi dobogós helyezések mellett országos versenyek ezüst – és
bronzérmeivel lepnek meg bennünket.
2022/2023-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tantervvel.

24

