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Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők! 

 

 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket és a leendő első osztályos gyermekeiket, 

akik az idei évben döntenek az iskolaválasztásról, ami minden család 

életében fontos esemény. Az iskolaválasztás egy jelentős feladat, ezért 

összeállítottuk kiadványunkat, melyben bemutatjuk a Kelet-Pesti 

Tankerületi Központ fenntartásában lévő X. és XVII. kerületi általános 

iskolákat, továbbá tájékoztatást adunk az általános iskolai jelentkezésről 

és beiratkozásról. 

 

Figyelmükbe ajánlom intézményeink online bemutatkozó anyagait, 

melyek támaszt nyújtanak ahhoz, hogy gyermekük számára a legmegfelelőbb intézményt sikerüljön 

kiválasztaniuk. A honlapokon a jelenlegi járványügyi helyzetben is naprakész információkat kaphatnak az 

iskolákról. 

 

Bízom benne, hogy kiadványunkkal hozzájárulunk a jó döntés meghozatalához és 1 év múlva elégedetten 

elmondhatják, hogy gyermekük a legjobb helyre került, ahol ki tudja bontakoztatni egyéni képességeit és ahol 

örömmel jár iskolába. 

 

Sikerekkel teli iskolaválasztást kívánok! 

 

 

 

       Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

                tankerületi igazgató 
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TÁJÉKOZTATÓ  

a 2021/2022. tanévben induló első osztályba beiratkozás módjáról 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 

szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kér-

elem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt.  

A tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy 

a választott iskola első évfolyamára. 

A szülők, gondviselők a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetlistát, a beiratkozó 

gyermek körzetes iskoláját február végén találják meg az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján. A hirdetményt az álta-

lános iskolák a bejáratuknál is kifüggesztik. 

A beiratkozás pontos időpontjáról, a felvételről szóló döntés közlésének és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről a Kelet-Pesti Tankerületi Központ hirdetményt tesz közzé, amelyet megküld az illetékességi 

területén működő települési önkormányzatok részére. A hirdetmény az általános iskolák honlapjára is fel-

kerül, a plakátot a köznevelési intézmények a bejáratnál kifüggesztik.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés alapján 

történő felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre.  

A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, gyermeke adottságainak, ké-

pességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatarto-

zására tekintettel szabadon választhat iskolát. Fontos, hogy a szülők egyetértve válasszanak gyermekük szá-

mára iskolát. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat; 

 a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;  

 a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;  

 a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot; 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon tör-

ténő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, 

vagy állandó tartózkodási kártya; 

 nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan 

oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;  

 ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, ezt a szülőnek igazolnia kell a lakóhely 

szerinti körzetes iskolában (Oktatási Hivatal határozata, vagy szakértői bizottság szakértői vélemé-

nye bemutatásával).  

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében 

lakik.  

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véle-

ményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt 

iskolába. 

A német nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzeti-

ségi nevelés-oktatást is folytató Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola német nemzetiségi osztályába fel kell venni.  

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index
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Általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga. Nem számít felvételi vizsgának a sport- és művészeti 

emelt szintű oktatás esetében az, ha az iskola pedagógiai programja az erre vonatkozó eljárást tartalmazza. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító 

döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola 

igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a 

köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első év-

folyamára. 

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehető-

ségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idő-

szak első napja előtt nyilvánosságra hozza. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi neve-

lési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni 

munkarend alapján Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljá-

ból - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola 

igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak. 

A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait 

egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja. 

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha 

 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik 

és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fentiekben meghatározott feltételek-

nek, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort 

eléri - az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése 

előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 
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IGÉNYFELMÉRÉS 

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁRÓL  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői 

kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében és Budapest XVII. 

kerületében működő általános iskolákban a beiratkozás előtt - TÁJÉKOZÓDÁSI CÉLLAL - előzetes 

jelentkezést tartunk.  

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: 

2021. március 1-től (hétfő) 2021. március 3-ig (szerda) 

7:30 órától 17:30 óráig 

A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Az igény-

felmérő 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 2021. 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.  

A tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a 

választott iskola első évfolyamára. 

A szülők, gondviselők a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetlistát, a beiratkozó 

gyermek körzetes iskoláját február végén találják meg az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján. A hirdetményt az 

általános iskolák a bejáratuknál is kifüggesztik. 

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. 

 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index
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Kőbányai Bem József Általános Iskola 
Cím: 1101 Budapest Hungária krt. 5-7. 

E-mail cím: bemiskola@index.hu 

Telefon: +36 1 261 6786 

Honlap: www.bem-iskola.hu 

OM azonosító: 034968 

 

 

 
A Kőbányai Bem József Általános Iskola a Hungária körút elején működik. Korszerűen felszerelt színes, 

barátságos, családias iskolánkban 210 diák tanul 22 pedagógus segítségével. 

Évfolyamonként 1 osztályunk van. 

 

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. 

 

2021/2022-es tanévben egy 1. osztály indítását tervezzük, általános tanrenddel. 

 

BEMelegítő: az óvodásoknak tervezett 

programjaink 
2021. február 9., március 9., április 6.  
17 óra 

Intézményvezetői tájékoztató 2021. február 9. 17 óra 

 

További információk intézményünk honlapján érhetők el. 

 

 

 

  
 

mailto:bemiskola@index.hu
http://www.bem-iskola.hu/
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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. 

 

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, 

 az itt megvalósuló pedagógiai-gyógypedagógiai tevékenység és napi életgyakorlat szorosan 

illeszkedik az iskolánkban folyó tanítási-tanulási folyamathoz. 

 

Iskolánk: 

 általános iskolánkban sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

nevelését-oktatását látjuk el, a Főváros Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

által kiállított szakértői vélemény alapján kerülhetnek be a gyerekek. 

 az egyéni szükségetek alapján fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátásban, pszichológusi 

segítségben részesülnek tanulóink. 

 

További információk intézményünk honlapján érhetők el. 
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Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
Cím: 1108 Budapest Harmat utca 196-198. 

E-mail cím: iskola@feketeistvan.sulinet.hu 

Telefon: +36 1 260 2136 

Honlap: www.feketeistvan.sulinet.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: sportirányultsággal; logika-matematika - idegen nyelv irányultsággal; 

logopédiai osztályainkba 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 ő áll, számít, 

amit mond, fontosnak érzi magát, sikerélménye van, 

 értékeinket a hagyomány és új 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. 

 

2021/2022.tanévben két 1. osztály és egy logopédiai osztály indítását tervezzük. 

  

Nyílt nap: leendő elsős tanítók óráit tekinthetik meg 2021. március 23. kedd 8:00-10:00 óra 

Intézményvezetői tájékoztató: 2021. március 23. 10:00 óra 

Iskolanyitogató: Játékos délelőtt és iskola bemutató 2021. március 27. szombat 9:00-12:00 óra 

  

 

 

mailto:iskola@feketeistvan.sulinet.hu
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Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

E-mail cím: titkarsag@kertvarosi.sulinet.hu  

Telefon: +36 1 262 7252 

Honlap: www.kertvarosi.sulinet.hu 

OM azonosító: 201160 

 

 

 

Iskolánk, Budapest X. és a 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. 

Évfolyamonként 1-2 osztályunk van. 

 

Céljaink: 

 kiemelt figyelmet fordítunk az alapképességek fejlesztése mellett a környezeti, művészeti nevelésre, 

a sportra, 

 két idegen nyelv (angol, német) tanulását fontosnak tartjuk, 

 az alsó tagozaton a Meixner-módszer mellett 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, 

 fejlesztőpedagógusaink biztosítják a foglalkozásokat, azon tanulóink részére, akiknek szükségük van 

felzárkóztatásra. 

 logopédiai foglalkozásra, differenciált képességfejlesztésre, iskolapszichológusi ellátásra is van 

lehetőség. 

 kiemelt figyelmet fordítunk tehetséggondozásra. 

 

2021/2022-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tanrenddel. 

 

 

Az óvodásoknak tervezett programok: a pontos részletekről a vírushelyzettől függően, iskolánk honlapján 

tudnak tájékozódni. 

 

 

 

  

 

http://www.kertvarosi.sulinet.hu/
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Kőbányai Harmat Általános Iskola 
Cím: 1104 Budapest, Harmat utca 88. 

E-mail cím: titkarsag@harmat88.sulinet.hu  

Telefon: +36 1 260 1817 

Honlap: www.harmat88.sulinet.hu 

OM azonosító: 034954 

 

 

A Kőbányai Harmat Általános Iskola a X. kerület egyik legnagyobb intézményeként, Óhegyen található. Nagy 

udvarunk, és az új kosárcsarnok, kedvező feltételeket biztosít a sportélethez, a szabadidős tevékenységekhez. 

Évfolyamonként átlagosan 3 osztályunk van: emelt szintű ének; aktív-tanulás, mozgással tanulás emelt 

szintű oktatása; 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, 

 2007 óta iskolánk Örökös Ökoiskola cím birtokosa, 

 elnyertük a Boldog Iskola címet, 

 tehetségpontként kiemelten kezeljük az éneke-zenei, az idegen nyelvi készségek, a 

természettudományos és művészeti fejlesztést, 

 2019/2020-as tanévben iskolánk tanulója nyerte el a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” 

címet. 

 

2021/2022-es tanévben három 1. osztály indítását tervezzük. 

 

Előzetesen készült iskolabemutató kisfilmünket ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe, amely 

honlapunkon elérhető: http://www.harmat88.sulinet.hu/ 
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Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Cím: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

E-mail cím: iskola@janikovszky.net 

Telefon: +36 1 262 0087 

Honlap: 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. 

Évfolyamonként általában 3 osztályunk van. 

 

Céljaink: 

 iskolánk a gyermekközpontú nevelési elvek, az igényes szakmai munka, a kiváló mérési eredmé-

nyek és továbbtanulási mutatók, valamint szakmai programok magas szintű megfelelésére törekszik, 

 a tehetségek gondozása, a segítségre szorulók felismerése és támogatása iskolánkban kiemelt feladat, 

 a gyerekek tanulmányi eredményeire – amit az országos kompetenciamérések; célnyelvi és idegen-

nyelvi mérések; versenyeredmények igazolnak – büszkék vagyunk. Ennek mindenkori biztosítéka a 

pedagógusaink kimagasló szakmai munkája. 

 

Iskolánk: 

 2021/2022-es tanévben három 1. osztály indítását tervezzük: 

 általános tantervű program dráma és tánc specialitással: dráma specialitás tanulóink az órák já-

tékosan megelevenített világában megtanulják kifejezni érzelmeiket, gondolataikat, megoldani konf-

liktusaikat; tánc specialitás: a diák megtanulja  irányítani a testét, fejlődik ritmusérzéke, hallása, fi-

nomul az ízlése, a csoporton belüli összetartás erősödik, 

 emelt óraszámú matematika oktatás sakkpalota programmal kiegészítve, 

 magyar- angol két tanítási nyelvű program 1. évfolyamtól, angol óra csoportbontásban 1-8. évfo-

lyamig (angol anyanyelvi tanár közreműködésével); angolul tanított tantárgyak: 1-2. évfolyam: ének, 

rajz, testnevelés; 3-4. évfolyam: környezetismeret, rajz, testnevelés; 5-6. évfolyam: természettudo-

mány, történelem, célnyelvi civilizáció; 7-8. évfolyam: földrajz, történelem, célnyelvi civilizáció. 

 

 

Intézményvezetői tájékoztató  2021. január 5.; 19 és március 9. (online formában) 

"Mosolyogni tessék!-Bemutatkozik a Janikovszky 2021.február 16. és március 9. 

Nyílt órák 2021. március 3. és 17. 
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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, 

 támogassuk tanulóink tehetségének kibontakoztatását, valamint segítsük a tanulási problémákkal 

küzdők felzárkózását, 

 nyolcadikosainknak minden tanévben felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk. 

 

Iskolánk: 

 párhuzamos osztályainkban, több évfolyamon, emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és a 

magyar tantárgyakat, 

 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. 

 

2021/2022-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tanrenddel, a matematika és magyar 

tantárgyak emelt óraszámával. 

 

 

Intézményvezető tájékoztató 2021. február 9., február 23., 

március 3., április 13. 

Kada –VÁR: óvodásoknak tervezett program 2021. február 9., február 23.,  

március 3., április 13. 

Nyílt nap 2021. március 3. 

 

 

 

További információk elérhetőek intézményünk honlapján. 
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Kőbányai Keresztury Dezső Általános 

Iskola 

Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

E-mail: iskola@keresztury-bp10.sulinet.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. 

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. 

 

Iskolánk: 

 nyelvi osztályban már első osztálytól, évente emelkedő óraszámban, szaktanár tanítja az angol 

illetve a német nyelvet. 

 a matematika osztályok megismerkednek a szorobánnal, munkájukat segíti a Polgár Judit által 

kidolgozott Sakkpalota program; az informatika tantárgy második évfolyamtól kerül bevezetésre, 

 a korszerű oktatást két informatikaterem, és multimédiás tantermek segítik, 

 a mindennapos testnevelést egyedülálló módon 3 tornaterem, 4 szabadtéri sportpálya szolgálja. 

 

2021/2022-es tanévben két általános tanrendű 1. osztály indítását tervezzük. 

 

Intézményvezető tájékoztatója 2021.február 1., március 8., március 29. 

Játékos képességfejlesztés - matematika, magyar, 

kézműves 

2021. január 13. 17-18 óra 

Farsangi készülődés 2021. február 17.. 17-18 óra 

Húsvéti készülődés, angol nyelvi játékok 2021. március 24. 17-18 óra 

 

 

További információk elérhetőek intézményünk honlapján. 
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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 5-13 fős osztályokban, gyógypedagógiai tanárok 

irányítása mellett. 

 

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 2021/2022-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: 1105 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 övezve, műemléki környezetben maga is a városközpont jellemző épületegyüttese, amely 

minden irányból jól megközelíthető. 1892-ben iskolánk jogelődjében elkezdődött a tanítás. 2004-ben került 

sor a Szent László téren lévő két általános iskola egyesítésére. A Szent László tér 34. szám alatt lévő iskola 

jogutódja vagyunk, sok, még élő hagyománnyal. A XXI. század elejének két nagyon elismert iskolája került 

összevonásra. Évfolyamonként 3 osztályunk van. 

 

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, 

 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, 

 az egészséges életmódra nevelés és a testnevelés kiemelt fontosságú terület iskolánk pedagógiai 

programjában; iskolánk több tornateremmel, tornacsarnokkal, tornaudvarral rendelkezik. 

 

A 2021/2022. tanévben három 1. osztály indítását tervezzük: 

 általános tantervű, „LEGO-matek” profilú osztály 

 általános tantervű, „testnevelés” profilú osztály 

 emelt ének-zene tantervű osztály: 63 éve működő ének-zenei tagozatunk sokrétű készségfejlesztést 

tesz lehetővé. Elismert kórusaink hazánkban és a határainkon túl is sikerrel szerepelnek. 

 

 

 

 

Ének-zenei foglalkozás Márciusban tervezzük, a járványügyi helyzet 

függvényében. Az óvodákon keresztül 

tájékoztatjuk a szülőket. 

Játékos sportfoglalkozás 
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Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola 
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

E-mail: intezmenyvezeto@szervatiusz.sulinet.hu 

Telefon: +36 1 260 8457 

Honlap: www.szervatiusz.net 

OM azonosító: 034960  

 

A kerület legmodernebb iskolaépülete, a 2021-ben megújuló Szervátiusz Jenő Általános Iskola Kőbánya 

kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező részén, közvetlen óvodai szomszédsággal, parkosított 

környezetben helyezkedik el. Évfolyamonként 2 osztályunk van. 

 

Céljaink: 

 olyan emberközpontú iskola kialakítása, ahol a sokszínűségnek teret adva, humanisztikus értékek 

mentén koncentrálódik az iskolai élet, 

 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: 

 magas szintű angol nyelvoktatás első osztálytól, csoportbontásban 

 mindennapos testnevelés keretében úszásoktatás biztosítása 

 egyéni tehetségtámogatás, differenciálás, gazdagító programok, fejlesztés, felzárkóztatás 

 természettudományos kompetenciák, fenntarthatóság, környezettudatosság, iskolakert 

 szociális kompetenciák fejlesztése: Boldog Iskola 

 

 

Játszóház, bemutatkozás az óvodásoknak 2021.február 18 - 19. 

Ismerkedő beszélgetés szülőknek a leendő 

tanítókkal és iskolavezetéssel 

2021. február 18-án és 19-én, 

14-18 óra között 

Bemutatkozás óvodáknak 2020. március 16. 

Hogyan lesz egyszerűbb az iskolaválasztás? 

cikksorozat az iskola weboldalán 

2020. novembertől - 2021.áprilisig  
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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. 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, 

 külföldi kapcsolataink ápolásával minden évben több alkalmat is teremtünk diákjaink számára, hogy 

anyanyelvi környezetben – például Németországban és Ausztriában –, anyanyelvi tanárokkal 

mélyítsék el nyelvtudásukat, 

 az induló osztályainkban hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre, 

 kiváló Tehetségpont 

 2019-ben a Microsoft partneriskolája lettünk. 

 

A 2021/2022-es tanévben három 1. osztályt tervezünk indítani: 

 Magyar-német két tanítási nyelvű osztály 

 Általános tantervű osztály több művészeti órával 

 Emelt angol orientációs osztály 

Intézményvezetői tájékoztató 2021. március 22. 

Mi van az iskolakapu mögött? 2021. január 28. 

Barangolás a betűk és számok világában? 2021. február 28. 

Ép testben, ép lélek 2021. március 22. 

Nyílt órák 2021. március 25-26. 
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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, saját tanuszoda, a tornaterem változatos mozgásra ad lehetőséget. 

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. 

 

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, 

 angol anyanyelvi tanárunk a diákok társalgási szintű nyelvhasználatának kialakítását segíti, 

 tanulóink többségének a 8. évfolyam végére sikerül a középfokú nyelvvizsgát megszereznie, 

 informatika specialitású program szerint tanuló diákjaink 1. osztálytól kezdik elsajátítani a digitális 

kultúra alapjait, 

 Sakkpalota oktatását a 2020/2021-es tanévben vezettük be az informatika specialitású program 

szerint tanuló diákjaink számára, 

 az egészséges életmódra nevelésnek fontos terepe a sport, az iskolánkban működő tanuszoda fontos 

színtere a mindennapos testnevelésnek. 

 

2021/2022-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük: 

 magyar-angol két tanítási nyelvű osztály 

 digitális kultúra profilú osztály 

Intézményvezetői tájékoztató 

 

Online: 2021. január 11. , február 1., március 1. 

Személyesen (lehetőség szerint): március 29. 

Zsákbamacska: óvodásoknak tervezett 

programunk 

Online: 2021. január 13 - 14., február 3 - 4., 

március 3., 4. 
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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. 

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 ismerkednek 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, 

 mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk az úszásoktatást és két osztályunk részt vesz a 

Nemzeti Lovasprogramban, 

 külön említésre méltó a 17 éves múlttal rendelkező színjátszó szakkörünk, akik évről-évre különböző 

iskolai rendezvényeken és külső helyszíneken lépnek fel. 

 

2021/2022-es 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. általános tanrendű osztály, ahol első osztályos kortól megkezdik a tanulók az angol nyelv tanulását, 

4. általános tanrendű osztály 

 

 

Intézményvezetői tájékoztató 2021. február 02. 

Iskolakóstoló 2021. február 09., 16., 23. 
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Diadal Úti Általános Iskola 

Cím: 1172 Bp. Diadal út 43-49. 

E-mail cím: diadal43@gmail.com 

Telefon: +36 1 257 65 14 

Honlap: www.diadal.hu 

OM azonosító:035103  

 

 

Iskolánk, a Diadal Úti Általános Iskola, a főváros legkeletibb peremén, Rákoscsaba-Újtelepen áll és a 2020-

as tanévben ünnepelte 40. születésnapját. Tágas belső tereink, hatalmas alapterületű udvarunk 

évfolyamonként három osztályban ad otthont tanulóinknak a nálunk eltöltött tanulmányi éveik során. 

 

Céljaink: 

 értékmegőrző, értékteremtő iskolai közeg megteremtése, melyben minden gyermek ösztönzést és 

lehetőséget kap személyiségfejlődésének, képességének, érdeklődésének a leginkább 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: 

 felső tagozaton az órarendbe épített fakultatív vívásoktatást indítottunk, rendszeresen helyet adunk 

párbajtőr-versenyeknek, vívó diákolimpiának, 

 Örökös Ökoiskolaként természetesen a tanulók környezettudatos attitűdjét, környezetvédelmi 

szemléletét is szeretnénk továbbfejleszteni a foglalkozások által, 

 idegen nyelvet (német/angol) negyedik osztálytól tanulnak a gyermekeink, előtte, már első osztálytól, 

szakköri keretben zajlik az idegen nyelvvel való játékos ismerkedés. 

 az 5. és 6. évfolyamon pedagógusaink ingyenes informatikai különfoglalkozásokon készítik fel 

diákjainkat az ECDL vizsgára, 

 a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal öt fejlesztőpedagógus foglalkozik, 

 alsó tagozaton jelenleg is zajlik a „Tanulást Könnyítő Program” elnevezésű innováció, mely játékos 

mozgásos feladatokkal járul hozzá az olvasási készség fejlődéséhez. 

 

2021/2022-es tanévben három 1. osztály indítását tervezzük: 

1. zenei osztály (ének, furulya és táncoktatás emelt szinten) – angol nyelv; 

2. vívásfakultációval színesített sportosztály – angol nyelv; 

3. színjátszó és kiemelt vizuális nevelésben részesülő osztály – angol nyelv. 

 

Intézményvezetői tájékoztató Online tájékoztató médiaanyag  

Leendő elsős tanítóink bemutatása 2021.január 30. online 

Nyílt órák 2021.február 02. online - 

Kiscsoportos képesség felmérés sport irányultságú 

osztályunkba. 
2021.február 16. 
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Budapest XVII. Kerületi Gregor József 

Általános Iskola 
Cím: 1172 Budapest, Hősök tere 19-20. 

E-mail cím: gregor@gregor.sulinet.hu 

Telefon: +36 30 911 2336 

Honlap: www.gregorsuli.hu 

OM-azonosító: 035107  

 

 

Intézményünk Rákosligeten 2007 óta Gregor József Általános Iskola néven működik. Ének-zene emelt 

szintű osztályaink 1956-ban alakultak meg. Évfolyamonként 3-4 osztályt oktatunk, melyből 1 ének-zene 

emelt szintű osztály. 

 

Iskolánkról: 

 emelt szintű ének-zene osztályainkban magas szintű zenei nevelés folyik, kórusmunkánk hosszú évek 

óta kiemelkedő. Ezt jelzik a kulturális és minősítő versenyek arany fokozatai, rádiófelvételek, 

zeneakadémiai és országos zenei versenyeken való szereplések, külföldi utazások, kapcsolatok 

kiépítése, fellépések, 

 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, ill. 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 elmúlt tanévtől 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. 

2021/2022. tanévben négy 1. osztály indul terveink szerint: 1.a (általános tantervű), 1.b (általános tantervű), 

1.c (általános tantervű), 1.z (emelt szintű ének-zene). 

 

Nyílt délután, szülői tájékoztató és szervezett 

játékos foglalkozások óvodásoknak 

2021. február 15. 16.30-18.00 óra 

 

Nyílt délután, szülői tájékoztató és szervezett 

játékos foglalkozások óvodásoknak 

2021. február 16. 16.30-18.00 

 

Nyílt tanítási órák szülők részére 2021. február 18. 10.00-12.00 óra 
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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 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 

 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 (március vége, április eleje)  
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Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos 

Általános Iskola 
Cím: 1171 Budapest, Erzsébet körút 56. 

E-mail cím: kossuthiskolarakoskert@gmail.com 

Telefon: +36 1 256 3981 

Honlap: www.kossuthiskolarakoskert.hu 

OM azonosító: 035104  

 

 

Intézményünk XVII. kerület csendes, kertvárosi övezetében, Rákoskerten található. Nyolc évfolyamos, 

általános tantervű képzést nyújtó köznevelési intézmény. 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, 

 ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben biztosítjuk emelt szintű képzés formájában az angol nyelv 

oktatását, 

 harmadik évfolyamtól magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból végzünk 

tehetséggondozást, 

 fejlesztő pedagógusaink és gyógypedagógusunk segítségével végezzük tanulóink fejlesztését. 

 

Iskolánk: 

 versenyeredményeink a torna sportág területén kiemelkedőek, 

 intézményünk Örökös Ökoiskola, melyhez több iskolai program kötődik;  

 „Határtalanul” program, nyári táborok, 

 a napköziben évek óta projektmódszerrel történik a hagyományápoló tevékenység. 

 

A 2021/2022-es tanévben három általános tantervű 1. osztály indítását tervezzük. 

 

Intézményvezetői tájékoztató 2021. január 21. 

Tanítói bemutatkozások 2021. február 4. 

Ovisuli 2021. február 18. 

Iskolaelőkészítő 2021. március 4. 

Iskolaelőkészítő 2021. március 18. 
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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, ill. 5 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés is folyik. Az iskola a kerület 

központjában, lakótelepi környezetben, egy zárt, közúti forgalomtól távoli, parkos területen található. 

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 Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, 

tehetséggondozásban jártas pszichológus 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. 

 

2021/2022. tanévben várhatóan három 1. osztály indul: 

 „a” osztályban hagyományainknak megfelelően emelt szintű ének-zene oktatás 

 ,,b” és ,,c” osztályunk általános tantervű osztály. 

 

Nyílt órák 2021. február 17-én 9-11 óráig 

Szülői fórum, intézményvezetői tájékoztató 2021. február 17-én 11 órától 

Leendő elsős tanítók várják az óvodásokat 

mesehallgatásra, közös játékra, dalolásra, 

kézműveskedésre 

2021. február 5-én, 12-én, 19-én és 26-án, 

pénteken délután 15 órától 16 óráig 
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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. 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, 

 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: 

 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. 

 

2021/2022-es tanévben három 1. osztály indítását tervezzük: 

 egy emelt szintű testnevelés osztály 

 két általános tanrendű 

 

Szülői tájékoztató iskolánkról, induló első 

osztályokról  

2021. január folyamán  

online 

Iskolás leszek! iskolaelőkészítő foglalkozássorozat 2021. február online 

Nyílt órák leendő elsősöknek 2021. március 3. 

Iskolakóstoló foglalkozások 2021. március 10., 17., 24. 

Kedvcsináló bemutatóedzések 2021. március 6. 13. 

Képességmérés emelt szintű testnevelés osztályba 2021. március 29. 

Kis Sportágválasztó 2021. április 16. 
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Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi 

és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola 
Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 110. 

E-mail cím: ujlak@ujlak.com 

Telefon: +36 1 257 3998 

Honlap: www.ujlak.com 

OM azonosító: 035114  
 

Iskolánk az 1983/84-es tanévben nyitotta meg kapuit az akkor még épülő lakótelepen. Jelenleg 

tanulólétszámunk megközelíti a 1000 főt, évfolyamonként 5 osztállyal. 

 

Céljaink: 

 kiemelkedő hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink életkoruknak megfelelő, átfogó, magas színvo-

nalú 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. 

 

2021/2022-es 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) 

 

 

Intézményvezetői tájékoztató 2021. február 10. 

Meséljünk együtt: interaktív online foglalkozás 2021. február 1- márc. 5. térítési díj van 

Tavaszváró: Iskolahívogató 2021. március folyamán 
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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 XVII. kerület egyik legkisebb iskolája, Rákoscsabán található, 1910–ben nyitotta meg kapuit. Az 

épület régi, patinás, ahol az osztálytermek falai korábbi nemzedékek tradícióit sugározzák. 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, 

a felzárkóztatás biztosítása, ezért a korrepetáláson kívül oktató-nevelő munkánkat szakképzett, 

gyakorlott logopédus és fejlesztő pedagógus is segíti. 

 

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, 

 iskolánk kiemelkedő eredményeket ér el a kompetenciaméréseken matematikából. 

 

2021/2022-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tantervvel. 

 

 

 

Intézményvezetői tájékoztató 

 

Tervezett időpont. A vírushelyzet függvényében 

változhat. 2021. február 23. 

Iskolaváró 

 

Tervezett időpont. A vírushelyzet függvényében 

változhat. 2021. március - 2021. május 04. 
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IGÉNYFELMÉRÉS ISKOLAVÁLASZTÁSHOZ LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI. 

I.  

A gyermek neve:   

Születési helye, ideje:   

Édesanyja leánykori neve:   

Lakóhelyének címe:   

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:   

A gyermek jelenlegi óvodája (neve, címe): 
  

II. 

A jelentkezést benyújtó gondviselő neve:   

Lakóhelyének címe:   

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:   

E-mail címe:   

Telefonszáma:   

III. 

Kérjük, X-szel jelölje a megfelelőt: 

  Gyermekem megkezdi az általános iskolai tanulmányait a 2021/2022. tanévben. 

  Gyermekem számára iskolakezdést halasztó kérelmet nyújtottunk be az Oktatási Hivatalhoz, melynek 
elbírálása folyamatban van. 

  Gyermekem a ………………………………………………………………………szakértői bizottság véleményében 
foglaltak szerint kezdi meg az első osztályt. 

IV. 

A gyermek különleges helyzetű (Műkr. 24. § (7) bek. alapján) Kérjük, X-szel jelölje a megfelelőt: 

szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

testvére az adott intézmény tanulója 

munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 

az iskola a lakóhelyétől/tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található 

A fenti állításokat igazolni kell tudni. 

Gyermekemet a(z) ………………………………………………………………………………..Általános Iskolába kívánom 
beíratni. 

1.………………………………osztályba  

1.………………………………osztályba  
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1.………………………………osztályba besorolását kérem. 

………………………………………., 2021. ………………hó ………….. nap 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák igényfelméréssel 
megbízott munkatársai, célhoz kötötten az igényfelméréssel kapcsolatos tevékenységük során kezeljék, azokat 2021. április 30-ig tárolják. 

…………………………………………………………………….
. ………………………………………………………………………. 

a jelentkezést benyújtó 1. gondviselő aláírása a jelentkezést benyújtó 2. gondviselő aláírása 
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Nyilatkozat a német nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 

Alulírott ..................................................................(a szülő vagy gondviselő neve) az alábbiakban 

meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő tanévben 

kérem az alább megjelölt gyermek számára a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását. 

A gyermek / tanuló neve:………………………………………………………………….. 

A gyermek / tanuló anyja neve:…………………………………………………………… 

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:……………………………………………. 

A gyermek / tanuló lakóhelye:…………………………………………………………….. 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:…………………………………………………… 

A gyermek/tanuló azonosítója:……………………………………………………………. 

Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás  

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: német  

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma (a megfelelőt alá kell húzni): 

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt 

pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló írásbeli 

kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a tanév május utolsó napjáig be 

kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető. 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

                                                                                                     a szülő vagy gondviselő aláírása 
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II. Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról 

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 

A német nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek a német nemzetiséghez tartozik. 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

                                                                                                   a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

 

III. Záradék 

A gyermek számára a nyilatkozatban megjelölt igénynek megfelelő német nemzetiségi nevelés-oktatás az 

alábbi intézményben biztosított: 

Az intézmény hivatalos neve: Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Iskola 

OM azonosítója: 035114 

Székhelyének címe: 1173 Budapest, Újlak utca 110. 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

PH 

intézményvezető aláírása 

 




