
 

 

 
Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola  

2016-2017. tanév 
Iskolánk pedagógiai hitvallása: 

 „Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy` tanítjuk..” 
(Eötvös József) 

Iskolánk klasszicista, műemlék jellegű épületben működik.  

Minden, általános iskolai tanulmányait nálunk megkezdő gyermeknek azt az osztályt, 
illetve tanulócsoportot ajánljuk, amely számára a legjobban megfelelő fejlődést és haladási 
ütemet biztosítja. Az alsó tagozaton tanítóink osztályaikat négy évig tanítják.  

Az iskola nevelő-oktató munkáját segíti 1991-től a Hild József Alapítvány.  

A 2016/2017-ös tanévben az első osztályosok számára a következő lehetőségeket tudjuk 
biztosítani. 

1.A NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLYA német nemzetiségi oktatás programjának 
egyik kulcseleme a német nyelv tanítása, ami nélkülözhetetlen a nemzetiségi hagyományok 
ápolásához. A német nyelv tanulása olyan használható nyelvtudást ad, amellyel a 
későbbiekben európai unióbeli polgárként is jól boldogulnak tanítványaink. A nemzetiségi 
oktatásban résztvevő tanulók az alsó tagozaton heti öt órában tanulják a német nyelvet, s 
megismerkednek a német nemzetiség hagyományaival és kultúrájával itthon és az 
Ausztriába szervezett Alpesi Nyelvi Táborban. Felső tagozaton heti 5 órában a német nyelv 
tanításán van a hangsúly. 8. osztályban nyelvvizsga letételének lehetőségét biztosítjuk.  

1.B EMELET ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA Ebben az osztályban a tanulók heti 5 órában 
tanulják a matematikát, és az angol nyelvvel első osztálytól kezdve ismerkedhetnek meg. A 
matematika tantárgy oktatása során heti egy plusz informatika óra keretében fejlesztjük 
tanulóink rendszerszemléletét, hogy képessé váljanak a problémamegoldáshoz a 
legcélszerűbb módszereket és eszközöket kiválasztani. 

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FEJLESZTÉS Környezetismereti órákon a diákok a 
Természetvédelmi Hivatallal együttműködve járják a múzeumokat és természetvédelmi 
területeket. Szakképzett tánctanár ismerteti meg a kicsiket a különböző táncokkal. Az egyéni 
bánásmódot különösen igénylő diákjainkkal fejlesztő pedagógus is foglakozik. A gyerekek 
érdeklődésének megfelelően tehetségfejlesztő szakköröket indítunk. Tanulóink rendszeresen 
érnek el kiemelkedő helyezéseket a különböző szaktárgyi vetélkedők körzeti, sőt országos 
fordulóján is.  

SZABADIDŐ A tanórán kívüli foglalkozások az oktató-nevelő munka kiemelkedően fontos 
színterei. Jól felszerelt könyvtár szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését. Igény szerint 
korcsolyázni, úszni, teniszezni visszük tanulóinkat. Iskolánkban akrobatikus rock’n roll 
tanfolyam, sakk, fashion dance, bőrfoci, kajak, kosárlabda, karate, kézműves kerámia 
szakkör is működik. Télen a gyerekek sítáborban vehetnek részt. Tavasszal erdei iskolai 
programokat szervezünk. Nyáron nagyon kedvelt a balatonszepezdi táborunk. 
Rendezvényeink, mint Márton nap, Farsangi bál, Hild Maraton, igazi közösséggé formálják 
tanulóinkat. Kedvelt a hangszeres zene, melynek oktatását a Szabolcsi Bence Zeneiskola 
tanárai végzik iskolánkban (furulya, gitár, zongora, hegedű, gordonka). A napközi otthonos 
ellátást a szülők igényei szerint alakítjuk ki. Iskolánk barátságos ebédlőjében diétás ebédet is 
tudunk biztosítani liszt-érzékeny vagy cukorbeteg tanulóinknak. 

Budapest, 2016. március 17. 


