
Általános tájékoztatás a nevelési-oktatási intézményekről 
a 2016-2017. tanévre történő első osztályos beiratkozáshoz 

 
Iskola 
neve, 
címe 

Leendő első 
osztályok 

(specialitáso
k) 

Oktatott 
degen 
nyelv 

Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, e-mail, 
telefon Intézményvezető 

 Állami fenntartású intézmények  

Budapest 
V. 

Kerületi 
Hild 

József 
Általános 

Iskola 

1.a német 
nemzetiségi 
oktatás  
 
 
 
1.b 
matematika 
irányultság 

1.a német  
 
 
 
 
 
1.b angol 

1.a rajz-
vizuális 
 
 
 
 
 
1.b angol - 
informatika 

kézműves, bőrfoci, 
karate, kerámia, 
többfajta tánc, sakk 

Márton napi ünnepségek, nyelvi 
tanulmányutak, Hild Gála, Hild Maraton, 
Erdei iskolák, sí tábor, részvétel különböző 
szaktárgyi és műveltségi területek 
versenyein 

Honlap: 
www.hildiskola.a
tw.hu 
E-mail: hild-
iskola@belvaros-
lipotvaros.hu 
Tel: 1.872.78.40 

Rajnainé Sima 
Etel 

Budapest 
V. 

Kerületi 
Szemere 
Bertalan 
Általános 
Iskola és 

Gimnáziu
m 

 
1.a. osztály  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. osztály 
 

 
 
 
 
 
angol 
nyelv 
oktatása 
első 
osztálytól 

ügyes kezek, 
informatika, 
dráma, 
matematika, 
angol, rajz, 
testnevelés, 
énekkar 
 
Továbbá:  
ingyenes 
úszásoktatás 
a Hajós A. 
Nemzeti 
Sportuszodáb
an és 
ingyenes 
pingpongokta
tás felső 
tagozaton 
 
interaktív 
tábla 
használata az 
oktatásban 
már első 
osztálytól 

futball, judo, kajak, 
karate, Rock ’n’ 
Roll, sakk, modern 
tánctanítás, néptánc 
oktatás 
 
Zeneiskolai oktatás 
helyben: 
furulya, cselló, 
hegedű, zongora, 
szolfézs 
 
együttműködés a 
Mészöly Focisuli 
Sportegyesülettel és 
az Építők 
Margitszigeti Diák 
Kajak Klubbal 
 

Kalandozások a könyvek birodalmában 
verseny, Népmese napja, Mikulás napi 
programok, Luca napi vásár, Karácsonyi 
hangverseny, Klubnapközi, „Nyitott 
kapuk”, bemutató órák, Farsang, 
Színházlátogatás, „Happy hét”, Szemere 
napok, Szemere tanulmányi verseny, Utazó 
planetárium, Ásványbörze, Rendhagyó 
irodalomórák, „Fogas kérdések” verseny, 
Művészeti versenyek, Papírgyűjtés, KÉP 
verseny (Készíts, építs, prezentálj!), 
Kirándulás, Gyereknap, Sportnap, Nyári 
táborok (Balatonszepezd, Visegrád, 
Lengyelország, Anglia) 

Honlap: 
www.szbg.hu 
E-mail: szemere-
iskola@belvaros-
lipotvaros.hu 
Tel:06-1-872-
7800 

Arapovics Miklós 



Budapest 
V. 

Kerületi 
Szent 
István 

Általános 
Iskola 

1.a osztály: 
angol-
magyar két 
tanítási 
nyelvű 
képzés 
 
 
 
 
 
 
1.b osztály: 
komplex 
művészeti 
képzés, 
emelt 
óraszámban 
tanított 
matematiká
val (sakk-
matematika-
logika) 

angol 
német 
olasz 
(további 
felkínált 
lehetősége
k: latin, 
francia) 
 

Alsó 
tagozaton: 
Angol nyelvi 
dráma 
szakkör, 
Angol nyelvi 
társalgás, 
Balett, 
Ugrókötél 
akrobatika, 
Furulya 
szakkör, 
Kézműves 
szakkör, 
kiskórus, 
Néptánc 
szakkör, 
Tömegsport, 
Dráma 
szakkör. 
 
Felső 
tagozaton: 
Angol nyelvi 
dráma, 
Angol nyelvi 
társalgás, 
Balett, 
Ugrókötél 
akrobatika, 
Fiúkórus, 
Kamarakóru
s, Nagykórus, 
Matematika 
szakkör, 
Néptánc, 
Rajz, 
Tömegsport, 
Dráma  
 

Felvételi előkészítő 
magyar nyelv és 
irodalomból, 
matematikából 8. 
évfolyamosoknak. 
 
Magyar nyelv az 
iskola idegen 
anyanyelvű tanulói 
számára alsó és felső 
tagozaton. 
 
Második idegen 
nyelv tanfolyam felső 
tagozatosoknak, az 
adott évi igények 
szerint (e tanévben: 
német, olasz) 

Szervezeti hagyományok: 
Tagozati iskolagyűlés negyedévente (az 
elmúlt időszak munkájának közösség előtt 
való értékelése) 
Iskolánk névfelvételének méltó 
megünneplése 
Iskolai évkönyv készítése (5 évente) 
Iskolai hajókirándulás (5 évente) 
Testvériskolai kapcsolatok ápolása 
Nyílt hetek (félévente) 
Óvodások szüleinek nyílt napja (a 2. 
félévben havonta) 
Kihívás Napja 
Iskolai Egészség Nap (félévente) 
Ki mit tud? (kétévente) 

 
Hagyományos iskolai rendezvények, 
ünnepek: 
Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése 
iskolai és kerületi szinten  
Naptári ünnepek megünneplése osztály- és 
iskolai szinten (pl. adventi koszorú 
készítése, gyertyagyújtások, Karácsonyi 
koncert, Nyuszi-kupa, Anyák Napja, 
Márton-napi lampionos felvonulás, 
Karácsonyi vásár stb.) 
Tanévnyitó és tanévzáró iskolai ünnepély  
Ballagás  
Tanévnyitó és tanévzáró istentisztelet (Veni 
Sancte, Te Deum) 
Zsibongó - népi játszóház (havonta) 
Játékiskola – iskola előkészítő (havonta) 
Művészeti Gála (évente) 
Néphagyományőrző Fesztivál (évente) 
 
Tantárgyi hagyományok: 
Tantárgyi hetek 
Szaktárgyi versenyeken való megrendezése 
(iskolai, kerületi, fővárosi) 
Kiállítások szervezése tanulóink munkáiból 
Kerületi versenyek hirdetése, lebonyolítása 
Projekt hetek 

 

Honlap: 
www.szti.hu 
E-mail: 
iskola@szti.hu 
Tel: 06-1-872-
7951 

Molloné dr. Balog 
Éva 



Budapest 
V. 

Kerületi 
Váci 
Utcai 
Ének-
zenei 

Általános 
Iskola 

 
1.a - emelt 
szintű angol 
nyelvi 
képzés 
 
 
 
 
1.z – emelt 
szintű ének-
zenei képzés 

 
Mindkét 
osztályba
n az 
angol, 
felsőben 
fakultatív
an 
választhat
ó a német 
második 
idegen 
nyelvként
. 

kézműves, 
sportkör, 
tánc, 
floorball, 
rajz, 
Lego-robot, 
növényápoló, 
rádiós, 
kémia, 
történelem 

prezentáció készítő, 
tanulás-módszertani, 
német nyelvi, 
elsősegélynyújtó, 
önismereti 
 

magas szintű kórusmunka; 
aktív diákélet (Vácis napok, suli-bulik); 
ökoiskolai programok (erdei iskola, 
természetjárás, terepgyakorlatok) 
gyakorlóiskolai tevékenység; 
nemzetközi kapcsolatok; 
családi napok; 
színház- és koncert-látogatások; 

Honlap:  
www.vacisuli.hu 
E-mail:  
vaci@belvaros-
lipotvaros.hu 
Tel: 06-1-872-
7981 Tölgyszéki Papp 

Attila 

 


