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A kiadványban szereplı adatokat az iskolák szolgáltatták. 



„Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, 
hogy maga fedezze fel a dolgokat.” 

(Galileo Galilei) 
  

 

Kedves Szülık! 
 

Gyermekeink életútján valóban egyik meghatározó fordulópont az iskolakezdés és így az 
iskolaválasztás. Szülıként természetesen a legjobbat szeretnénk biztosítani nekik, de 
elhatározásunk egy sor kérdést vet fel, amire nehéz felelısséggel válaszolni. Ezeknek a 
válaszoknak a megtalálásában szeretnénk segíteni a leendı elsısök szüleinek évrıl évre, 
Hívogató  címő kiadványunk megjelentetésével. 

A füzet egyrészrıl tartalmazza az V. kerületi iskolák bemutatkozását. Belváros-Lipótváros 
Önkormányzata nagy szeretettel várja iskoláiba a reménybeli kisdiákokat és szüleiket, akár a 
kerületben élnek, akár nem. Az intézmények maguk készítették el a tájékoztató anyagot. 
Megtudhatjuk, hogy melyik iskola hány és milyen orientáltságú osztályt indít, melyek az 
iskola pedagógiai törekvései, hagyományai és milyen tanórán kívüli foglalkozásokat 
szerveznek. 

Emellett feltétlenül szükség van arra is, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek az 
iskoláról, s e személyes tapasztalatnak gyermekeik is részesei lehessenek. Ennek lehetıségét a 
minden iskolában sorra kerülı nyílt napok és bemutató foglalkozások teremtik meg. Ha 
módjukban áll, gyermekükkel együtt látogassanak el ezekre az alkalmakra, ismerkedjenek 
meg a leendı tanítókkal, mert minden bizonnyal sokkal könnyebb lesz egy már ismerıs 
környezetbe beilleszkednie. 

A Hívogató másik része egy általános tájékoztató, amely tartalmazza azokat a legfontosabb 
információkat, melyeket egy beiskolázandó gyermek szüleinek tudnia érdemes. Gondolok itt 
a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókra, jogszabályi háttérre, a szabad iskolaválasztás, a 
tankötelezettség, vagy az iskolaérettség fogalomköreire. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket a 2010/2011-es tanévre szóló beiratkozási napok idıpontjáról, 
melyet a Fıvárosi Önkormányzat jelölt ki egységesen: 

2010. április 15-16. 

Mindezeken túl az iskolaválasztással és beíratással kapcsolatos bármilyen kérdésben a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársa, Márta Gyöngyi is készséggel áll az Önök 
rendelkezésére (telefon: 331 2932). 

Sikeres iskolaválasztást kívánva, tisztelettel: 

Budapest, 2010. február 12. 

 Lánczky Edit 
 igazgató 



Általános tudnivalók a beiskolázásról 
 
 

A szülı joga és kötelessége 
 

A nevelésben-oktatásban való részvétel joga a tanulóhoz kötıdı személyes jogosítvány. 
Mégis e körben a szülınek lényeges szerepe van, hiszen megilleti a jog, hogy meghatározza: 
gyermeke milyen életpályára készüljön. Ehhez kapcsolódóan dönthet arról, hogy melyik 
nevelési-oktatási intézménybe kéri gyermeke felvételét. Ugyancsak a szülı jogosult dönteni 
arról, hogy gyermeke vallási vagy világnézeti meggyızıdésének megfelelıen részt vegyen-e 
hit- és vallásoktatásban. 
 
A közoktatási törvény a gyermeke neveléséhez főzıdı joga alapján a szülınek biztosítja azt a 
lehetıséget, hogy betekintsen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai munkáját 
meghatározó programokba, tájékoztatást és felvilágosítást kapjon a nevelési-oktatási 
intézményben folyó munkáról, gyermeke fejlıdésérıl, tanulmányi elımenetelérıl. 
 
A szülı aktív részese is lehet a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenységének 
azáltal, hogy az intézményben folyó munka szervezésébe az iskolaszék, illetve a szülıi 
munkaközösség útján bekapcsolódik. 
 
 
Iskolai életmódra felkészítı foglalkozás 

 
A gyermekek fejlıdésének megfelelı körülmények közötti elıkészítése és felkészítése az 
óvodában történik. Az óvoda három éves kortól nyújt segítséget a szülıi háznak a gyermek 
nevelésében. Az óvodai nevelésben való részvétel nem kötelezı, de ha a gyermek betöltötte 
ötödik életévét, köteles az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítı 
foglalkozásba belekapcsolódni. 

 
 

Szabad iskolaválasztás 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a szabad intézményválasztás jogával 
ruházza fel a szülıt. E joga alapján bármelyik iskolát kiválaszthatja az általa ismert állami 
(önkormányzati), alapítványi, magán- vagy egyházi iskolák közül. 
 
A szabad iskolaválasztás joga azonban nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy a gyermeket 
abba az iskolába veszik fel, amelyikbe a szülı szeretné elhelyezni. A felvétel kérdésében az 
igazgatóé a döntés joga, természetesen a közoktatási törvényben meghatározott feltételek és 
keretek között. 
 
Egyetlen olyan iskola van, amelyik a gyermek felvételét nem tagadhatja meg: az állandó 
lakóhelyén mőködı, körzeti feladatokat ellátó általános iskola (körzetileg illetékes iskola). A 
gyermekrıl, tanulóról az állandó lakóhelyén (az illetékes önkormányzat jegyzıje) 
nyilvántartást vezetnek a tankötelezettség teljes ideje alatt. Figyelemmel kísérik az ezzel járó 
feladatok teljesítését, illetve – szükség esetén – itt kötelesek segítséget nyújtani a szülınek a 
tankötelezettség teljesítéséhez. 



A nemzetiségekhez tartozó szülık gyermekeit – függetlenül a lakóhelytıl – a nemzetiségi 
nyelven, illetve a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba) fel 
kell venni. 
 
 

Tankötelezettség, iskolaérettség, beíratás 
 

A Magyar Köztársaság az Alkotmány 70/F. §-a alapján a mővelıdéshez való jog 
gyakorlásához köteles biztosítani az ingyenes és kötelezı általános iskolát. Ezen alkotmányos 
kötelezettség teljesítését szolgálja a tankötelezettség. A tankötelezettség sajátossága, hogy 
keretein belül általános mőveltséget megalapozó alapvizsgára felkészítı ismereteket kell 
elsajátítani. 
 
A tankötelezettség kezdetéhez két feltételnek kell teljesülnie: egyrészrıl az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérése, másrészrıl meghatározott életkor betöltése. 
 
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári 
évben, amelyben a 6., legkésıbb, amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik.  
 
A törvényi szabályozás szerint iskolaköteles az a gyerek, aki az adott év május 31-ig betölti a 
6. életévét. Azok a gyerekek, akik az adott naptári év január 1-je és május 31-e között töltik 
be a hatodik évüket, az óvoda és a szülı közös megegyezésével még egy tanévre 
mentesíthetık az iskolába járás alól.  
Akik szeptember 1. és december 31. között 7 évesek lesznek, csak indokolt esetben, a 
nevelési tanácsadó vizsgálata alapján menthetık fel. (A nyári születéső gyerekek az egyik 
évben még nem tankötelesek – bár, ha érettek mehetnek iskolába –, a következı évben pedig 
már nem menthetık fel.)  
 
A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 6. 
életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a 
8. életévre, aki augusztus 31-e utáni idıpontban született.  
 
A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. 
 
A tankötelezettség kezdetérıl az iskola igazgatója dönt az óvoda véleménye alapján, 
illetıleg, ha a gyermek nem járt óvodába, az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó 
véleménye alapján. A sajátos nevelési igényő gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló 
szakértıi és rehabilitációs bizottság, vagy az országos szakértıi és rehabilitációs 
tevékenységet végzı bizottság szakértıi véleménye alapján történik döntés. 
 
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 18. életévét betölti. A 
sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a 
tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. 
 
 
 
 
 
 
 



Mit jelent és hogyan "mérhetı" az iskolaérettség? 
 

Az iskolaérettség olyan meghatározott fejlettségi szintet jelent, amely a gyermeki személyiség 
károsodása nélkül biztosítja az iskolai követelmények teljesítését. Kialakulása az ötödik és 
hetedik életév közé tehetı. Az iskolaérettség megállapítása a személyiség komplex vizsgálatát 
igényli (orvosi, pszichológiai, pedagógiai vizsgálatok, illetve a környezeti hatások 
megismerése). A személyiség szociális és intellektuális érettségének együttes meglétére van 
szükség. A szociális érettség a feladatkészségben, a feladattartásban, a csoportba való 
beilleszkedés és önálló tevékenykedés képességében nyilvánul meg. Az intellektuális érettség 
az értelmi fejlıdés terén jelenti a kívánt szint elérését: akaratlagos figyelem, 
figyelemkoncentráció, adott fogalmak funkcionális meghatározása, szimbólummegértés, 
összefüggések felfogása.  
Az iskolaéretlenség az esetek többségében a szociális beilleszkedés problémáiból adódik. 
Megnyilvánulhat magatartási problémákban: túlzott mozgékonyság, túlzott játékosság, a 
felnıtt utasításainak semmibevétele, társakkal való viselkedésben megnyilvánuló szélsıségek 
(verekedıs, félénk), intellektuális téren: gyenge eredmények a szellemi erıfeszítést igénylı 
feladatokban, túlzott idıráfordítás mellett sem éri utol a társait, számfogalmak hiánya, 
fáradékonyság, dekoncentrált figyelem. 
 
 
Mit tehet a szülı gyermeke fejlesztéséért? 

 
Mindenekelıtt igyekezzen megismerni képességeit. Ha az óvodás gyermekkel játszunk, 
mesélünk neki, beszélgetünk vele, érdeklıdését nyitogatjuk a világra (pl. megbeszéljük, amit 
a környezetében látott, kérdéseire válaszolunk stb.) eszközökrıl gondoskodunk, hogy kedve 
szerint gyurmázzon, rajzoljon, vágjon ki papírból formákat, színezzen, ragasszon stb. Ha 
élményeket nyújtunk, önbizalmát erısítjük, hagyjuk szabadon játszani, akkor örömmel fog az 
iskolára készülni. 
 
 
Mit kell tudni a beíratásról? 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek a tankötelezettségrıl szóló 6-7. §-a 
értelmében a tankötelezettség kezdetén minden gyermeket általános iskolába kell 
beíratni. 

A szülı (vagy gondviselı) köteles a meghirdetett idıpontban tanköteles gyermekét beíratni a 
lakóhelye szerint illetékes iskola elsı évfolyamára.  

Amennyiben a szülı gyermekét az általa választott, de nem a körzeti iskolába kívánja beíratni, 
azt a körzeti iskolában be kell jelenteni. (Emlékeztetıül: a tankötelezettség teljesíthetısége 
érdekében ez az iskola köteles felvenni a tanulót akkor is, ha máshonnan a felvételét 
elutasították.) 

A gyermek iskolai felvételérıl az igazgató dönt. A felvétellel kapcsolatos határozat közlésétıl 
számított tizenöt napon belül a szülı eljárási kérelmet nyújthat be – elbírálás céljából – 
önkormányzati iskola esetében az iskolát fenntartó önkormányzat jegyzıjéhez, nem 
önkormányzati (alapítványi, magán- vagy egyházi) iskola esetén pedig annak fenntartójához. 
 
 
 



Magántanulói státusz 

A közoktatási törvény nem ismeri a tankötelezettség alóli felmentés lehetıségét. A tanulónak 
a tankötelezettség ideje alatt tanulói jogviszony keretében kell megfelelnie az elıírt 
követelményeknek. Ez nem szükségszerően jár azonban együtt az iskolába járással, mivel 
lehetıség van arra is, hogy a tankötelezettséget magántanulóként teljesítse a gyermek. 

A tankötelezettség teljesítésének módját a szülı megválaszthatja, kérheti gyermeke számára a 
magántanulói státuszt. 

A magántanuló is tanulói jogviszonyban áll az iskolával. A szülınek ennek megfelelıen 
gyermekét be kell íratnia az általa választott, vagy az állandó lakóhelye szerint illetékes 
iskolába. 
Mivel a magántanulónak is számot kell adnia a tanulásáról, a felmentéssel egyidejőleg az 
iskola igazgatójával egyeztetni kell a beszámoltatás módját és idıpontját. Ez lehet 
osztályozóvizsga, írásban küldött beszámoló, vagy lakáson tartott beszámoltatás. 
 

 

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más sajátos nevelési igényő 
gyermekek 

 
A Magyar Köztársaság nemzetközi szerzıdésben, a gyermekek jogairól szóló egyezményben 
vállalt arra kötelezettséget, hogy biztosítja minden testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más 
sajátos nevelési igényő gyermek részére a szükséges iskoláztatás, illetıleg a minél teljesebb 
emberi élethez szükséges fejlesztı foglalkozások feltételeinek a megteremtését. A feltételek 
közé tartozik annak az intézményrendszernek a fenntartása és mőködtetése, amelyik kiegészíti 
az óvodában, iskolában folyó oktató-nevelı munkát. 
A közoktatási törvény külön szabályokat állapít meg a testi, érzékszervi, az értelmi, a 
beszédfogyatékos, autista, továbbá a más sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók részére. 
Megszüntette a képezhetetlenség fogalmát, és azon gyermekek részére, akik állapotuknál 
fogva nem tudják teljesíteni tankötelezettségüket, új szolgáltatást és kötelezettséget vezet be: 
a képzési kötelezettséget. 



 
HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
1051 Budapest, Nádor u. 12. 

OM azonosító: 034886 
� 311-9830, fax: 312-6821 

Honlap: http://hildiskola.atw.hu 
E-mail: iskola@hild-bp5.sulinet.hu 

Igazgató: Rajnainé Sima Etel 
 

Kedves Szülık! 
 
Iskolánk pedagógiai hitvallása a következı: 
 

 „Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, 
hogy` tanítjuk.  Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb 
részét elfeledjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”  

 (Eötvös József) 
 

Iskolánk klasszicista, mőemlék jellegő épületben mőködik. Pedagógusaink 25%-a 
többdiplomás.  
 
Az iskolai közösségbe bekerülı gyermekek mind-mind önálló egyéniségek, akikkel ennek 
megfelelıen differenciáltan kell foglalkoznunk. Ezt csak úgy tudjuk biztosítani, hogy minden, 
általános iskolai tanulmányait nálunk megkezdı gyermeknek azt az osztályt, illetve 
tanulócsoportot ajánljuk, amely számára a legjobban megfelelı fejlıdést és haladási ütemet 
biztosítja. Az alsó tagozaton tanítóink osztályaikat négy évig tanítják.  
 
Színvonalas munkánkért iskolánkat 2003-ban Belváros Mővelıdéséért Díjjal tüntették ki. 
 
Az iskola nevelı-oktató munkáját segíti 1991-tıl a Hild József Alapítvány.  
 
A 2010/2011-es tanévben induló két elsı osztályban a következı lehetıségeket tudjuk 
biztosítani. 
 
1.a osztály: Német nemzetiségi és informatika 

 
Tanító: Kelemenné Kis Katalin 
A német nemzetiségi oktatás programjának egyik kulcseleme a német nyelv tanítása, ami 
nélkülözhetetlen a nemzetiségi hagyományok ápolásához. Ugyanakkor a német nyelv tanulása 
olyan használható nyelvtudást ad tanítványainknak, amellyel a késıbbiekben európai unióbeli 
polgárként is jól boldogulnak. A nemzetiségi oktatásban résztvevı tanulók kezdettıl fogva 
magas óraszámban – heti öt órában - tanulják a német nyelvet, s megismerkednek a német 
nemzetiség hagyományaival és kultúrájával itthon, és az Ausztriába szervezett Alpesi Nyelvi 
Táborban. 8. osztályban alapfokú nyelvvizsga letételének lehetıségét biztosítjuk (betöltött 14. 
életév után). 
A magabiztos elektronikus kommunikáció már követelmény. Tanulóink a hozzájuk 
legközelebb álló számítógépes alkalmazásokkal sajátítják el az informatika alapjait.  
 



1.b osztály: Emelt óraszámú angol nyelv 
 
Tanító: dr. Stukovszkyné Henk Éva 
Célunk, hogy az angol nyelv elsajátítása során tanulóink a mindennapi gyakorlati 
nyelvhasználat szintjén legyenek képesek kommunikálni szóban és írásban egyaránt.  
A gyerekek szerezzenek ismereteket a tanult nyelv országainak kultúrájáról, történelmérıl, 
mindennapi életérıl. E célt szolgálja az immáron 20 éve évente Angliába szervezett 
tanulmányút. 8. osztályban alapfokú nyelvvizsga letételének lehetıségét biztosítjuk (betöltött 
14. életév után). 
Ebben az osztályban a matematika tantárgy oktatása során fejlesztjük tanulóink 
rendszerszemléletét, hogy képessé váljanak a problémamegoldáshoz a legcélszerőbb 
módszereket és eszközöket kiválasztani. 
 
Tehetséggondozás és fejlesztés 
Leendı elsıs tanítóink drámajátékokkal színesítik tanóráikat.  
Környezetismereti órákon a múzeumokkal és a természetvédelmi területekkel ismerkednek a 
gyermekek. Kihelyezett környezetismereti órákat tartunk a Fıvárosi Állat- és Növénykertben. 
Szakképzett tánctanár ismerteti meg a kicsiket a különbözı táncokkal. 
A tehetséges és egyéni bánásmódot különösen igénylı diákjainkkal a pedagógiai munkát 
segítı tapasztalt szakemberek foglalkoznak. A fejlesztı pedagógus tanulási nehézségekkel 
küzdı gyermekek egyéni fejlesztését végzi. A gyerekek érdeklıdésének megfelelıen 
tehetségfejlesztı szakköröket indítunk. 
 
Szabadidı 
A tanórán kívüli foglalkozások az oktató-nevelı munka kiemelkedıen fontos színterei. 
Napközis tanulóink az önkormányzat autóbuszával havonta ismerkednek Budapest 
kirándulóhelyeivel. Jól felszerelt könyvtár szolgálja a szabadidı hasznos eltöltését. Igény 
szerint korcsolyázni, úszni, teniszezni visszük tanulóinkat. Iskolánkban akrobatikus 
rock’n’roll tanfolyam is mőködik. A FICAK klub kirándulásai nagyon népszerőek tanulóink 
és szüleik körében. Télen a gyerekek sítáborban vehetnek részt. Tavasszal a tanítás a szülık 
egyetértésével és támogatásával erdei iskolában is folyik. Nyáron nagyon kedvelt 
balatonszepezdi táborunk. Rendezvényeink - mint Márton nap, farsangi bál, mővészeti gála - 
igazi közösséggé formálják tanulóinkat.  
Kedvelt a hangszeres zene, melynek oktatását a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai végzik 
iskolánkban (furulya, fuvola, gitár, zongora, hegedő). 
 
Iskolánk számos egyesület sportkörét hirdeti, melyek egy részét külsı helyszínen, másik 
részét saját helyiségeiben tartja meg. Az érdeklıdı gyerekek térítési díj ellenében tanulhatnak 
pl. kajakozni, focizni, kosárlabdázni, vívni.  
A napközi otthonos ellátást a szülık igényei szerint alakítjuk ki.  
Iskolánk barátságos ebédlıjében diétás ebédet tudunk biztosítani lisztérzékeny vagy 
cukorbeteg tanulóinknak is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Játékos foglalkozások óvodásoknak 
 

Dátum Idı Foglalkozás Tanár Terem 

2010. február 24. 1630-1730 játékos német nyelvi 
foglalkozás 

Nemestóthy Ildikó I. em. 18. 

2010. március 3.  1630-1730 játékos sport foglalkozás Simon Péter tornaterem 

2010. március 10.  1630-1730 játékos sport foglalkozás Simon Péter tornaterem 

2010. március 17. 1630-1730 játékos foglalkozás Kelemenné Kis 
Katalin 

I. em. 18. 

2010. március 24. 1630-1730 játékos foglalkozás Dr. Stukovszkyné 
Henk Éva 

I. em. 16. 

 
 
 
 
Nyílt óráink 
 

április 13. 800 – 1000 ismerkedı beszélgetés a gyerekekkel fsz.4.terem 

április 14. 800 – 845 4.b matematika 

angol nyelv 

Dr. Stukovszkyné Henk Éva 

Angyal Krisztina 

I/16 

április 14. 900 – 945 4.a magyar 
nyelv 

német nyelv 

Kelemenné Kis Katalin 

Szabó Ágnes 

I/18 

április 14. 1000 – 1045 kerekasztal-beszélgetés és tankönyvbemutató I/15. 

 
 

Minden kérdésükre készségesen adunk felvilágosítást személyesen vagy telefonon. Kérjük 
látogassanak el honlapunkra is. 
 
 
 

Rajnainé Sima Etel 
igazgató 



Hild József Általános Iskola körzete 
1051 Budapest, Nádor u. 12. 

 
Akadémia u.   2-16-ig  1-13-ig 
Apáczai Csere J. u. 
Arany J. u.   2-20-ig  1-17-ig 
Aranykéz u. 
Deák Ferenc u.  2-10-ig  1-13-ig 
Dorottya u. 
Eötvös tér 
Erzsébet tér 
Galamb u. 
Haris köz 
Harmincad u. 
József Attila u.  2-14-ig  1-9-ig 
József nádor tér 
Képíró u. 
Kígyó u. 
Kossuth Lajos u. 
Március 15. tér 
Mérleg u. 
Nádor u.   2-26-ig  1-25-ig 
Október 6. u.   páros oldal    - 
Pesti Barnabás u. 
Petıfi tér 
Régiposta u. 
Roosevelt tér 
Steindl I. u. 
Sütı u. 
Szende Pál u. 
Szabadság tér   1-tıl  8-ig 
Széchenyi rkp.  1-tıl  8-ig 
Széchenyi u. 
Tüköry u. 
Türr I. u. 
Váci u.    1-33-ig 
Vigadó tér 
Vigadó u. 
Vigyázó F. u. 
Vörösmarty tér 
Zrínyi u.   2-14-ig  1-11-ig 
 



SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

 
1054 Budapest, Szemere utca 3-5. 

OM szám: 038026 
� 312-7660, fax: 331-5982 

Honlap: www.szbg.hu 
E-mail: titkarsag@szbg.hu 

Igazgató: Huszár Attila 
 

„Kezdıdik az utazás a csengı már csenget. 
Kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet!” 

(Osváth Erzsébet) 
 
Intézményünk a Belváros szívében a Parlament közelében fekszik. 1875-ben nyitotta meg 
kapuit. Jelenlegi patinás épületébe 1889-ben költözött be.  
Önkormányzati fenntartású, 8 + 4, illetve 5 évfolyamos általános és középiskola. 
 
Fı feladatnak tekintjük Pedagógiai Programunkban megfogalmazott gyermekcentrikus, 
családias nevelést, a tehetséggondozást. Diákjainkat a kisiskolás kortól az érettségiig juttatjuk 
el. 
 
Színvonalas munkánk elismeréseként tantestületünket 1998-ban az Önkormányzat Belváros 
Mővelıdéséért Díjjal tüntette ki. 
 
A 2010/2011-es tanévben két elsı osztályba várjuk a leendı elsısöket.  
Az egyik osztályban emelt óraszámban testnevelés és mővészeti oktatás folyik. 
A másik osztály általános tantervő.  
 
Alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztését tekintjük fı feladatunknak. Érdekes 
foglalkozásokkal, játékos módszerekkel szerettetjük meg nebulóinkkal a tanulást. A szótagoló 
olvasást a Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett Apáczai Kiadó tankönyveibıl tanítjuk. 
 
Szemerés hagyományainkra építve kiemelt oktatási területünk: a testnevelés, 

 
A délutáni szabad órasávban (1200-1500 óráig) lehetıséget biztosítunk a magasabb óraszámú 
testnevelésre, a tehetséggondozásra, a tánc, a dráma, az angol nyelv és a matematika mélyebb 
elsajátítására. A szülık a kínálatból szabadon választhatnak, ez a választás egy tanévre szól. 
Ezeket a foglalkozásokat évfolyam szinten kiscsoportokban szervezzük, és nem 
osztálykeretben. Így lehetısége van minden kisdiáknak, szülınek tanító nénit választani, 
esetleg több fakultációt kipróbálni. 
 
 



Az alábbiakban részletesebben szemléltetjük az iskolánkban folyó oktató, nevelı munka 
sajátosságait. 
 
• Testnevelés:  

a délelıtti kötelezı órákon kívül a tanulók még heti két óra úszás- és sportjátékokon 
vehetnek részt. 

 
Ezekbe a csoportokba alkalmasságuk (ügyességük, megfigyelı képességük és 
mozgáskultúrájuk), alapján vesszük fel a gyermekeket. Az Építık Sportklub 3. osztálytól 
kajak-kenuoktatást kínál a Szemerés diákok számára.  
 
A fakultációt választó tanulók tudásukról sport, néptánc és színi bemutatókkal, 
rajzkiállításokkal és pályázatokkal adnak számot, illetve évente megrendezzük a Szemere 
Kupa Tanulmányi Versenyt. 
 
• Az angol nyelvet a kisdiákok már elsı osztálytól szabadidıs órasávban tanulhatják. Ezek 

kommunikációs központú játékos foglalkozások. A picik sok-sok verssel, dallal, 
mondókával ismerkedhetnek meg, de elsajátítják a mindennapi élet alapszókincsét is. 
Célunk, hogy megszeretessük az angol nyelvet. Ünnepi alkalmakkor nyelvi mősorral 
színesítik rendezvényeinket. 

 
• Matematikából tehetséges kisdiákok számára szintén évfolyamszinten szervezünk 

nívócsoportos oktatást. Diákjaink különbözı országos versenyeken szép eredményeket 
érnek el. 

 
Nemcsak a tehetséggondozásra, de a fejlesztésre is nagy gondot fordítunk.  
Felzárkóztató foglalkozásokkal, korrepetálásokkal segítjük a tanulási nehézséggel küzdı 
gyermekeket. Ezt a pedagógiai munkát pszichológus, pedagógiai asszisztensek, fejlesztı 
pedagógusok segítik. 
Oktató, nevelı munkánk hatékonyságát tanáraink szeretı gondoskodása, szaktudása, a 
szülık segítıkészsége, bizalma alapozza meg. 
A színvonalas oktatást, önálló ismeretszerzést 28 ezer kötetes könyvtár, három korszerően 
felszerelt számítástechnika terem, kémia-, fizika-, biológia elıadó, sport udvar, 3 tornaterem 
(táncterem, tornaszoba, és kondicionálóterem) biztosítja. 
A családok igényeinek megfelelıen - lehetıség szerint - minden osztályban külön napközis 
csoportot indítunk. Diákjaink számára teljes ellátást (3-szori étkezést), vagy csak ebédet 
tudunk biztosítani, korszerően felszerelt étkezınkben. 
Ügyeletet reggel 700-730-ig, illetve délután 1600-1730-ig tartunk. 

Szabadidıs kínálatunk 
A tehetséggondozásra, és az egyéni fejlesztésre évfolyamszintő szakkörök keretében is 
lehetıséget biztosítunk. 
 
A tanulók érdeklıdési körüknek megfelelıen a következı foglalkozásokon vehetnek részt: 
énekkar, néptánc, furulya, színjátszó és katolikus, illetve református hittan. 
 
A mindennapi testnevelési órák mellett a következı délutáni sporttevékenységek közül 
választhatnak tanulóink: futball, aerobik, atlétika, kosár- és röplabda, karate. 
A Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai lehetıséget adnak a hangszeres zeneoktatásra 
(szolfézs, furulya, hegedő, cselló, és zongora). 



 
- Játékos foglalkozások óvodások részére minden alkalommal 1630 órai kezdettel 
 

2010. március 1., 8., 22., 29. 
2010. április 12. 
 
„Mutasd meg mit tudsz” testnevelésbıl 
2010. április 19. 1630 órakor 

 
- Nyílt nap 

 
Február 18. csütörtök 800-1000 matematika 
Március 17. szerda 800-900  magyar nyelv 
Március 17. szerda 900-1000 angol nyelv 
Március 18. csütörtök 800-900 magyar nyelv 
Március 18. csütörtök 900-1000 testnevelés 

 
Beiskolázási felelıs: Cservenkáné Pál Ilona alsós igazgatóhelyettes 
 
 
 Huszár Attila 
 igazgató 



Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium körzete 
1054 Budapest, Szemere u. 3-5. 

 
Alkotmány u. 
Akadémia u.   18-tól 
Aulich u. 
Bajcsy Zs. út   62-tıl 
Balaton u. 
Báthory u. 
Balassi B. u. 
Bihari J. u. 
Falk Miksa u. 
Garibaldi u. 
Honvéd u. 
Honvéd tér 
Jászai Mari tér 
Kálmán Imre u. 
Kozma F. u. 
Kossuth Lajos tér 
Markó u. 
Nagysándor J. u. 
Nyugati tér 
Nádor u.   27-tıl 
Nagy Ignác u. 
Stollár B. u. 
Szemere u. 
Szalay u. 
Szabadság tér   15-tıl 
Szent István krt.  páratlan 
Széchenyi rkp.  9-tıl 
Vajkai u. 
Vécsey u. 
Vértanuk tere 



 
SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
1051 Budapest, Szent István tér 13–14. 

OM azonosító: 034885 
� 332-6355, fax: 353-3981 

Honlap: www.szti.hu 
E-mail: iskola@szti.hu 

Igazgató: Molloné dr. Balog Éva 
 
 
 

Kedves Szülık! 
 
Iskolánk 1870-tıl a Belváros szívében, a Bazilika mellett található, bárhonnan jól 
megközelíthetı. A gyönyörően felújított és kiválóan felszerelt mőemlék épületben tanulóink 
nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkednek. 
 
Nevelésünkrıl 
 
Intézményünkben gyermekközpontú, polgári értékeket közvetítı nevelés és oktatás folyik. Az 
itt tanító pedagógusok a szilárd erkölcsi, etikai értékrenden alapuló személyiségfejlesztést 
tekintik küldetésüknek. 
A gyermekek számára derős, vidám, tevékenységekre ösztönzı, élményekre épülı és 
esztétikus környezetet igyekszünk biztosítani. Nevelésünk célja, hogy a diákok személyisége 
helyes irányba fejlıdjön, alakuljon. Törekszünk a helyes viselkedési formák és a 
felelısségtudat kialakítására. Fontosnak tartjuk a minél teljesebb emberi életre, az egész 
életen át tartó tanulásra való felkészítést, a helyes önértékelést, az értékek felismerését, 
megbecsülését. Emberséget, magyarság tudatod akarunk adni diákjainknak. A 
tehetséggondozást és a felzárkóztató fejlesztést egyaránt fontosnak tartjuk. Nagy gondot 
fordítunk a nemzeti hagyományok ápolására, amely egy gyakorlatias, korszerő igényeket is 
kielégítı oktatással párosul. 
 
Az iskolát – az itt folyó kiemelkedı pedagógiai munka elismeréseképpen – 2007-ben az 
Önkormányzat PRO CIVIBUS-díjjal tüntette ki. 
 
A 2010/2011-es tanévben iskolánk két osztályba várja az alábbi kiemelt oktatási 
területekre a leendı elsı osztályosokat. 
 
1.a: Angol-magyar két tanítási nyelvő osztály 
 
A tanítás itt két nyelven folyik egyidejőleg: magyarul és angolul. Az angolt 1. osztálytól 
kezdve heti 5 órában bontott csoportban tanítjuk, anyanyelvi angol tanárral együttmőködve. 
Már 1. osztálytól angol nyelven tanítunk több tantárgyat, melyek köre késıbb fokozatosan 
bıvül (technika, rajz, testnevelés, informatika, természetismeret, országismeret stb.). 
Jól felkészült angol tanáraink mellett a nyelvoktatás tárgyi feltételei is magas színvonalon 
biztosítottak: digitális tábla angol nyelvő szoftverekkel, számítástechnikai- és idegen nyelvi 
labor, projektorok, írásvetítık, CD- és DVD lejátszók, stb. 
Tanulóink angliai nyelvi táborozáson vehetnek részt.  
Az angol nyelv elızetes ismerete nem feltétele az ide történı jelentkezésnek. 



1.b: Egyházzene tagozatos osztály 
 
Komplex mővészeti oktatás-nevelés keretében folytatunk személyiségfejlesztést ebben az 
osztályban, mivel az emelt szintő ének-egyházzenei tanulmányok mellett hangszeres zenét, 
mozgásmővészetet, képzımővészetet is tanulnak itt a gyermekek (néptánc, balett, történelmi 
táncok, társastánc, bábozás, dráma színjátszás, rajzolás-festés-vizuális kultúra, kézmővesség 
stb.). 
Az egyházzene tagozat kórusa heti rendszerességgel a Bazilikában énekel, és több CD-lemeze 
is megjelent. A tanulók itt különbözı mővészeti táborokban vehetnek részt. Programunk 
szakmai támogatója és védnöke: Dobszay László professzor, zenetudós. 
 

 

Nyílt napok  
2010. február 16. 
2010. március 9. 

 
 
Tanulható idegen nyelvek választéka: 
 

• angol, német, latin, francia, olasz. 
 
Sportolási lehetıségek:  
 

• judo, tenisz, kosárlabda, gyermektorna, tömegsport 
 
 
Szakköri, tanfolyami lehetıségek: 
 
képzımővészet   sakkozás   iskolai néptánccsoport 
természetjárás    balett    társastánc 
második idegen nyelv   színjátszó szakkör  számítástechnika szakkör 
 
 
Hittant a katolikus és a református egyház tart iskolánkban – igény szerint. 
Hangszeres zenét a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai oktatnak helyben.  
Alsó tagozatos tanulóink számára önkormányzatunk minden évben ingyenes korcsolya- és 
úszásoktatás lehetıségét biztosítja, félévenkénti váltással. 
 
Táborozási lehetıségeink: 
 

 nyári balatoni tábor    angliai idegen nyelvi tábor 
 kamaraerdei napközis tábor  szlovákiai sítábor 
    egyházzenei tábor 

 
Az elızı tanév beiskolázási adatai: 
 

• érettségit nyújtó intézményben (gimnázium, szakközépiskola) tanul  96% 
• szakmunkásképzıben tanul        4% 



 
 

 

 
 
 
Épületünk adottságai 
 
Iskolánk e csodálatos belvárosi környezetben –a Szent István Bazilika szomszédságában – 
1870-tıl folyamatosan mőködik. Igényesen felújított, gazdag oktatási eszköztárral rendelkezı 
mőemlék épületben tágas, világos, jól felszerelt tantermeink vannak (digitális táblák, 
projektorok, zártláncú tv- és videó-hálózat, írásvetítık, CD-s magnetofonok, diavetítık stb.). 
Itt található a kerület egyik legnagyobb modern tornaterme, különálló kondi- és ping-pong 
teremmel. 
Két számítástechnika termünkben korszerő gépeken oktatjuk a számítástechnikát. Tudatosan 
igyekszünk összekapcsolni az ismeretszerzés iskolai és iskolán kívüli módjait, így sok külsı 
helyszínen zajló élményszerő programot is nyújtunk tanulóinknak. 
 
Jelentkezési lap a honlapunkról tölthetı le. A jelentkezésnél az V. kerületi lakosok és az V. 
kerületi óvodákba járó gyermekek elsıbbséget élveznek. Az iskola körzetén kívüli jelentkezık 
képesség vizsgálaton és rövid ismerkedı beszélgetésen vesznek részt. 

 
 

Óvodás gyermekeknek ajánlott programjaink: 
 

ZSIBONGÓ – népi játszóház kicsiknek és nagyoknak havonta egy alkalommal szombaton 
1030-1230-ig (néptánc élızenével, bábozás, kézmőves foglalkozások). 

 
A következı rendezvény idıpontja mindig a honlapunkon tekinthetı 
meg. 

 



JÁTÉKISKOLA – játékos képességfejlesztı foglalkozások óvodásoknak (angol nyelv, 
sportfoglalkozás, közös daltanulás, festés-rajzolás, logikai játékok, mesehallgatás, drámajáték, 
stb.) 
 

Idıpontja: a Zsibongót követı hétfı 1630-1730-ig. 
Szeretettel várjuk leendı tanítványainkat és szüleiket! 

 
 

 Molloné dr. Balog Éva 
 igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szent István Általános Iskola körzete 
1051 Budapest, Szent István tér 13-14. 

 
Arany János u.  22-tıl  19-tıl 
Bajcsy-Zs. út   60-ig 
Bank u. 
Bárczy István u. 
Bécsi u. 
Deák Ferenc tér 
Deák Ferenc u.  12-tıl  15-tıl 
Fehérhajó u. 
Gerlóczy u. 
Hercegprímás u. 
Hold u. 
József Attila u.  16-tól  11-tıl 
Kammermayer tér 
Károly krt. 
Kiss Ernı u. 
Kristóf tér 
Miatyánk u. 
Október 6. u.   -  páratlan 
Párizsi u. 
Perczel Mór u. 
Petıfi Sándor u. 
Pilvax köz 
Podmaniczky tér 
Sas u. 
Semmelweis u. 
Szabadság tér   5-tıl  14-ig 
Szervita tér 
Szomory Dezsı tér 
Szent István tér 
Váci u.            2-tıl  34-ig 
Vadász u. 
Vármegye u. 
Városház u. 
Zrínyi u.   16-tól  13-tól 
Zoltán u. 



 
VÁCI UTCAI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
 

1056 Budapest, Váci utca 43. 
OM szám: 034889 

� 318-9835, fax: 318-1761 
Honlap: www.vacisuli.tvnet.hu 
E-mail: vaci@vacisuli.tvnet.hu 

Igazgató: Tölgyszéki Papp Attila 
 
 

Kedves Szülık! 
 
Helyi tantervünkben és tanítási gyakorlatunkban nagy hangsúlyt helyezünk az 

alapkészségek fejlesztésére.  
Pedagógiai programunk kialakításánál figyelembe vettük iskolánk 
hagyományrendszerét, értékközpontú pedagógiai szemléletét, a szülık, 

tanítványaink és a pedagógusközösség igényeit. 2001 óta veszünk részt a 
partnerközpontú minıségfejlesztı munkában.  

 
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy szeretetteljes, alkotást segítı légkört alakítsunk 
ki iskolánkban, hogy megalapozott, biztos tudással rendelkezzenek a tanítványaink a 
továbbtanuláshoz. A magas szintő követelmények mellett iskolánkban gyermekközpontú 
nevelési elveket vallunk, igyekszünk családias tanár-diák viszonyt kialakítani. Lehetıséget 
biztosítunk a tanulói személyiség és tehetség kibontakoztatására, az általános emberi értékek, 
társadalmi normák elsajátítására. Tanári karunk innovatív és stabil, sok fiatal van 
sorainkban. 
 
A Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola az elkövetkezendı tanévben két elsı osztályba 
várja a kisiskolásokat. 
 
Az elsı osztályok tervezése a szülık igényei alapján és hagyományaink szerint történik. Egy 
adott évfolyam párhuzamos osztályaiban más-más tantárgyból folyik emelt óraszámú oktatás 
(ének-zene, angol nyelv). 
 
Angol nyelvi osztály 
Az emelt óraszámú angol nyelvi osztályban a nyelvoktatást a második évfolyamon kezdjük 
heti 2 órában bontott csoportban, játékos formában. A harmadik évfolyamban heti 3, 
negyediktıl heti 3,5, hetedik évfolyamtól kezdve pedig heti 5 órában tanulják a gyerekek az 
angol nyelvet. 
Az angol nyelvi osztályba való besorolás igény szerint, a szülıkkel és gyerekekkel való 
beszélgetés alapján történik. 
 
Ének-zene tagozatos osztály 
Az ének-zenei osztályban magasabb óraszámban tanulják az ének-zenét és a matematikát. Az 
ének-zene kiváló hatással van a személyiség fejlıdésére és fejlesztésére, valamint más 
tantárgyak ismeretanyagának elsajátítására is. 



A közösségi munkához való igazodásban, hagyományaink megteremtésében és 
továbbvitelében nélkülözhetetlen a zenei osztályok kezdeményezı készsége, szereplési és 
örömszerzési vágya, versenyszelleme. A zenei osztályban furulyázni tanulnak a gyerekek. A 
kerületben a hangszeres zene tanulására a Szabolcsi Bence Zeneiskola biztosít lehetıséget, 
mellyel szoros kapcsolatban állunk. 
Az ének-zenei osztályba való felvétel elıtt alkalmassági meghallgatást tartunk a leendı 
elsı osztályosok számára. Az ének munkaközösség tagjai tesznek javaslatot az ének-zenei 
osztályba való felvételre, a meghallgatás eredményességétıl függıen. 
 
Ha a lakóhely szerint nem tartozik az iskola beiskolázási körzetébe a gyermek, akkor a 
szülık kérvényben jelezzék szándékukat arról, hogy szeretnék, ha a mi iskolánkba 
nyerne felvételt gyermekük. 
 
Iskolánk életében különösen fontos szerepet kap a tanárjelöltek felkészítése jövendı 
hivatásukra. A tanárjelöltek munkája színesíti iskolánk életét, és gazdag tárházát nyújtja a 
változatos tanítási-tanulási módszereknek. 
Korszerő, jól felszerelt szaktantermek, osztály és napközis termek, nyelvi foglalkoztatók 
segítik az eredményes tevékenységet. 
 
Tehetséggondozás 
Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és azt, hogy tanítványainkat felkészítsük a 
középfokú intézményekben való továbbtanulásra, ezért tömegesen versenyeztetünk minden 
tantárgyból. Eredményeik fıváros szerte elismertek. 
A felsı tagozatban az emelt óraszámú tantárgyak mellett (ének-zene, angol) lehetıség van 
kiegészítı ismeretek szerzésére egyéni érdeklıdés szerint matematikából, magyar nyelvbıl, 
természettudományi, mővészeti tárgyakból és testnevelésbıl. 
A hetedik évfolyamtól kezdve fakultatív foglalkozásként második idegen nyelvet is 
választhatnak a tanulók, ha a feltételeknek megfelelnek. 
Valamennyi felsı tagozatos tanuló számára lehetıség nyílik a számítástechnikai 
alapismeretek elsajátítására. 
 
Szabadidı 
A folyamatos felkészülés mellett szeretettel és felelısséggel szervezzük a kisebb és nagyobb 
közösségek életét befolyásoló programjainkat. Ezek közül kiemelkedık a Suli-bulik, a 
táborozások, a hétvégi túrák, és az erdei iskola. 
A tanulócsoportok érdeklıdésének megfelelıen szervezzük a szakköröket és az egyéb 
szabadidıs tevékenységeket. Közkedvelt szakköreink a növényvédı, a rádióépítı, a múzeumi, 
a floorball és többféle tantárgyi szakkör és elıkészítı. 
 
Szabadidejüket is szívesen töltik együtt diákjaink színház és koncertlátogatással, 
korcsolyázással és úszással. 
 
Hagyományaink 
Az iskola hagyományai közé tartozik a karácsonyi koncert, az "Éneklı Ifjúság" találkozókon 
való részvétel és az évadzáró hangverseny. Iskolánkban a kicsinyek kórusa és több felsı 
tagozatos kórus mőködik, visszajáró tanítványaink pedig a Victoria kórusban énekelnek. 
Minden tanévben megrendezzük a Vácis napokat alsó és felsı tagozatosok számára a 
diákönkormányzattal közösen. Ezeket az ünnepeket a vidámság, a szervezett kulturális és 
sport programok, versenyek teszik színessé. 
 



Iskolánk épülete otthonos, virágokkal díszített, kellemes környezetet biztosít a tanuláshoz és a 
szabadidı hasznos eltöltéséhez.  
Korszerő, jól felszerelt szaktantermek, osztály- és napközis termek, nyelvi foglalkoztatók 
segítik az eredményes oktatást. 
 
A szülık a pedagógusokkal a fogadóórákon és a szülıi értekezleteken, valamint az elıre 
egyeztetett idıpont alapján találkozhatnak.  
 
Intézményünk lehetıséget biztosít arra, hogy bepillanthassanak iskolánk életébe, szeretettel 
várjuk a leendı elsısöket és szüleiket az alábbi programokra. 
 
Iskolakóstolgató 

2010. március 10-én 1630 órától. 
 
Nyílt órák 

2010. március 17-én 800 órától 1100 óráig. 
 
Iskolánk szeretettel vár és fogad minden érdeklıdıt! 
 
 
 Tölgyszéki Papp Attila 
 igazgató 
 



Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola körzete 
1056 Budapest, Váci u. 43. 

 
Bástya u. 
Belgrád rkp. 
Cukor u. 
Curia u. 
Duna u. 
Egyetem tér 
Fejér Gy. u.  
Fıvám tér 
Ferenciek tere 
Ferenczy I. u. 
Havas u. 
Henszlmann Imre u. 
Irányi u. 
Kálvin tér 
Károlyi M. u. 
Kecskeméti u. 
Kéményseprı u. 
Királyi Pál u. 
Magyar u. 
Molnár u. 
Múzeum krt.     páratlan 
Nyári Pál u. 
Pintér u. 
Reáltanoda u. 
Papnövelde u. 
Pilinszky köz 
Só u. 
Sörház u. 
Szabadsajtó u. 
Szarka u. 
Szép u. 
Szerb u. 
Vámház krt.   páros   
Váci u.    36-tól  35-tıl 
Veres Pálné u. 
Vitkovits M. u. 



BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1056 Budapest, Molnár u. 4. 
Levélcím: 1364 Bp. Pf. 129. 

OM azonosító: 034894 
� 318-16 59, fax: 266-73 34 
Honlap: www.wardmaria.hu 

E-mail: ward.iskola@gmail.com 
Igazgató: Varga Károly 

 
Kedves Szülık! 
 
Tizenkét évfolyamos katolikus iskola vagyunk a Belváros szívében. 
 
Az alsóbb évfolyamokban az olvasást a hagyományos hangoztató-elemzı-összetevı 
módszerrel oktatjuk. Súlyt helyezünk a szótagolásra. Diákjaink szakkörön játékos formában 
ismerkedhetnek az angol és német nyelvvel. Nehezebben tanuló gyerekeinket fejlesztı 
pedagógus segíti. 
 
A teljes személyiség fejlesztésére törekszünk, melynek területei: 

• mővészeti nevelés 
• helyben zenei, hangszeres oktatás: szolfézs, furulya, zongora, hegedő és cselló 
• lelki programok gyerekeknek, szülıknek jezsuita szellemiségben 
• nagy hangsúly a sportéleten. 

 
Felsıbb évfolyamokban: 

• emelt szintő nyelvoktatás 
• családi életre nevelés 
• kapcsolat fiatal angolkisasszony, CJ nıvérekkel. 
 

Az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegye 1997-ben indította újra az angolkisasszonyok 
nagyhírő iskolájának folytatásaként a Ward Mária Általános Iskolát, amely 2007-tıl a 
Congregatio Jesu fenntartásában mőködik. 
 
Az iskola névadója Ward Mária (a XVI. század végén született Angliában) egész életét annak 
a feladatnak szentelte, hogy az emberekben fölébressze és növelje Isten szeretetét, s ıket a 
keresztény életmódra segítse. A katolikus iskolában a nevelés és oktatás szoros kapcsolatban 
áll. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, belülrıl alakítsa az embert. Az a tudás, amely mögött 
nem áll biztos erkölcsi értékrend, holt tudássá lesz. 
 
A nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelıs 
használatára, legyen érzékük a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék 
önmagukat és az ıket körülvevı világot, felülemelkedjenek a középszerőségen, ne fáradjanak 
bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, egyre jobban elkötelezzék magukat az 
egyházban Isten és az emberek szolgálatára. 
 
Az órarendben heti 2 órában szerepel a hittan. A családok havonta egyszer közös szentmisén 
vesznek részt a Szent Mihály templomban. Télen az alsósok korcsolyázni járnak. Harmadik 
osztályban testnevelés óra keretében biztosítjuk az úszásoktatást.  

 



Szabadidıs programjaink, szakköreink 
• kézmőves foglalkozás, rajz 
• karének, furulya, néptánc 
• ping-pong, tömegsport, teremfoci, röplabda 
• informatika, matematika, német 

 
A beiratkozás feltételei: 

• iskola-alkalmassági szakvélemény 
• anyakönyvi kivonat 
• keresztlevél, plébánosi ajánlás 
• beszélgetés a szülıkkel 

 
Programjaink leendı elsı osztályosoknak és szüleiknek: 
 
Bemutatóórák: 
 
2010. március 11-én 800-100 óráig 
A foglalkozás után 1000 órától a szülıket tájékoztatjuk iskolánkról. 
 
Játszóház:  
 
2010. február 25-én 1600-1800 óráig.  
2010. március 25-én 1600-1800 óráig. 
 
Szeretettel várjuk az érdeklıdı szülıket és gyermekeiket! 
 
 
 
 Varga Károly 
 igazgató 



 
KORMOS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ELİKÉSZÍTİ  SZAKISKOLA ÉS LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT 
 

1054 Budapest, Szemere u. 3. 
OM szám: 038409 
�/fax: 302-4270 

Honlap: www.kormossuli.blogspot.com  
E-mail: iskola@kormos.sulinet.hu 
Igazgató: Gesztesné Bánhegyi Éva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Szülık! 
 
Iskolánk a Szemere u. 3. szám alatti több mint 100 éves, felújított épületben mőködik. 

Sajátos nevelési igényő tanulóink – akik tanulásban akadályozottak, tanulási, viselkedési 
zavarokat mutatnak – a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 
javaslata alapján, az általuk javasoltakból, a szülık választása alapján kerülnek iskolánkba. 
Intézményünkben 8 évfolyamon 1-1 kis létszámú tanulócsoport mőködik. A szakértıi 
véleményt figyelembe véve az elsı osztály anyagát 2 tanév alatt is elvégezhetik a gyerekek. 
Önálló 1. osztály abban az esetben indul, ha a tanulók létszáma a 10 fıt eléri, ellenkezı 
esetben összevont osztályként mőködik. Délután összevont napközis csoportként mőködnek. 

Pedagógiai programunk fejlesztésközpontú, biztosítja a személyre szabott, egyéni haladási 
utakat tanulóink számára. A tanórákon és a tanórákon kívül változatos fejlesztési eljárásokkal, 
módszerekkel segítjük a gyerekek önmagukhoz mért optimális fejlıdését. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a pozitív megerısítésre. 

A differenciált fejlesztés mellett a gyerekek érdeklıdésüknek, igényeiknek megfelelı 
foglalkozásokat választhatnak.  
 
Kínálat az alsó tagozaton: 

• komplex mozgásfejlesztés, 
• gyógylovaglás, 
• úszás, 
• báb- színjátszó szakkör, 
• kézmőves szakkör, 
• zenei elıkészítı. 

 

 

„Beszélj velem úgy, mintha felnıtt lennék! 
Játssz velem úgy, mintha gyerek lennél! 
Bízz benne! Adj nekem feladatot, majd meglátod, milyen 
ügyes vagyok.” 
  (Keresztúry Dezsı: Gyermekek nevében) 
 



Felsı tagozaton: 
• táncszakkör, 
• sportszakkör (ping-pong, labdarúgás), 
• színjátszó szakkör, 
• kézmőves szakkörök (gyöngy, tőzzománc) 
• életrevaló szakkör, 
• zongora. 
 

7. osztálytól tanítunk angol nyelvet, jól felszerelt informatikai szaktanteremmel, könyvtárral 
rendelkezünk. 

Az iskolában dolgozó gyógypedagógusok alapképesítésük mellett korszerő terápiás 
ismeretekkel is rendelkeznek. Az anyanyelvi készségeket (beszéd, olvasás, íráskészséget) 
Sindelar terápiával, alapozó terápiával fejlesztjük, a számolási gyengeség korrekcióját 
diszkalkulia terápiával végezzük. A gyógypedagógusok munkáját az alsó és felsı tagozaton 
gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

Alapítványunk - a Bátorító Oktatási Alapítvány - sokat tesz azért, hogy a kedvelt erdei iskolai 
táborokban és a balatonszepezdi nyaraláson minél több tanulónk vehessen részt.  
 
A nevelıtestületet 2003-ban a Szülıi Munkaközösség felterjesztésére PRO CIVIBUS- 
díjjal tüntette ki a fenntartó Önkormányzat. 

A szülık azért választják iskolánkat, mert:  

• nyitott befogadó szemlélető, 
• gyermekközpontú, 
• családias légkörő, 
• a szülıkkel való együttmőködésre épít, 
• differenciált, változatos fejlesztési lehetıségeket kínál. 

 
Betekintést nyerhetnek intézményünkbe az alábbi idıpontban. 
 

Nyílt órák: 
 

2010. március 18-án 800-1000 óráig. 
 
A Kormos István Általános Iskola épületében mőködik a kerületi logopédiai 
szakszolgálat. Az itt dolgozó logopédusok látják el a kerületben lakó, vagy a kerület 
önkormányzati óvodáiba, iskoláiba járó gyerekeket. 
 
Az óvodákban heti két alkalommal foglalkozunk a beszédhibás és a dyslexia-veszélyeztetett 
gyermekekkel. Minden tanév szeptemberében szőrıvizsgálatokat végzünk az általános iskolák 
elsı osztályaiban. Ezekkel a vizsgálatokkal felderítjük a még meglévı beszédhibákat, 
valamint olyan jeleket keresünk, amelyek az olvasás-, írás- és számolástanulás esetleges 
veszélyeztetettségére utalnak. Ezután személyre szóló értesítést küldünk azoknak a szülıknek, 
akiknek gyermekei számára szükségesnek találjuk a beszédjavításon, vagy egy komolyabb 
dyslexia-veszélyeztetettségi vizsgálaton való részvételt. 
A szőrés eredményeit, valamint a kerületi logopédiai szakszolgálat munkájáról szóló kis 
tájékoztató füzetet az osztálytanítók megkapják. Arra kérjük a kedves Szülıket, hogy kérjék 
el és olvassák el ezeket, és ha bármilyen kérdésük, vagy kérésük lenne, forduljanak hozzánk 
telefonon. 



A következı problémákkal fordulhatnak hozzánk:  

• artikulációs hibák (hangcsere, -torzítás, -kihagyás), 
• hangképzési hibák (rekedtség, orrhangosság, zöngétlenítés), 
• dadogás (megakadás, helytelen beszédlégzés), 
• hadarás, 
• beszédtechnikai problémák (ritmus, hanglejtés), 
• beszédgyengeség (szótagcserék), 
• beszédészlelés zavara (verbális emlékezet gyengesége, szóritmus-érzék zavara, hallási 

figyelem zavara stb.), 
• grafikus ügyetlenség, 
• téri tájékozódási zavar, 
• formaérzékelési zavar, 
• olvasástanulási zavar, 
• írástanulási zavar. 
 

Szeretettel várjuk az érdeklıdı szülıket és gyerekeiket elızetes bejelentkezés alapján! 
 
 

Gesztesné Bánhegyi Éva  
igazgató 



 

SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA 
 

1052 Budapest, Vármegye u. 9. 
OM azonosító: 039663 

�/fax: 318-1507, 267-3781 
Honlap: www.szabezi.hu 

E-mail: szabezi@szabezi.hu 
Igazgató: Pattantyús-Ábrahám Károly 

 
Zeneiskolánk központja a 1052 Budapest, Vármegye u. 9. címen található. 
 
Kihelyezett tagozataink mőködnek a kerület tanintézményeiben: 

• a Hild József Általános Iskolában, 
• a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban, 
• a Szent István Általános Iskolában, 
• a Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskolában, 
• a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnáziumban. 

 
A zeneiskolánkban oktatott hangszerek, illetve tanszakok a következık: 

- zongora, hegedő, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, 
harsona, gitár, ütıhangszerek, magánének,  

- zenei elıképzı, szolfézs, zeneelmélet, kamarazene 
 
 
A jelentkezés rendje 
 
Az általános iskolák elsı osztályosait minden év májusában meghallgatjuk, majd értesítést 
küldünk azon tanulók szüleinek, akiknek gyermekét zenei tanulmányok elkezdésére 
alkalmasnak találjuk. İket zenei elıképzıbe vesszük fel, hangszert késıbb választhatnak.  

2010. április 21-én és 26-án 1400-1700 óráig felvételi meghallgatást tartunk központi 

épületünkben hangszerre jelentkezık számára. Ekkor várjuk az idei zenei elıképzısöket 

és mindenkit, aki tanulni szeretne nálunk.  

 
 
 



A zeneiskolai oktatás a következı elfoglaltságot jelenti a növendékeknek: 

- az elsı évben általában heti 2 x 45 perces csoportos zenei elıképzı óra,  
- a második évtıl kezdve pedig heti 2 x 30 perces hangszeres egyéni óra és  

heti 2 x 45 perces kötelezı csoportos szolfézs óra. 
 

A zeneiskolában az oktatás – a Közoktatási Törvény rendelkezései szerint – térítési díj 
ellenében történik. Ennek mértékét, illetve a fizetési körülményeket önkormányzati rendelet 
és iskolai szabályzat írja le. 
A térítési díj jelenleg a zenei elıképzıben 3600 Ft félévenként, a hangszeres képzést kezdı 
tanulóknak pedig 7200 Ft félévenként. (Ez a törvényi rendelkezések változásával módosulhat.) 

Annak érdekében, hogy megismerjenek minket és munkánkat,  
 

2010. március 22-én és 23-án 1400-1700 óráig 
NYÍLT NAPOKAT tartunk 

központi épületünkben és kihelyezett tagozatainkban. 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
 
 Pattantyús-Ábrahám Károly 
 igazgató 



NEVELÉSI TANÁCSADÓ 
 

1052 Budapest, Vármegye u. 11-13. 
OM azonosító: 101791 

� 317-3068, fax: 317-3086 
E-mail: belvnevt@belvnevt.axelero.net 

Honlap: www.belvnevt.axelero.net 
Igazgató: Pólya Judit 

 
A Nevelési Tanácsadó, mint pedagógiai, pszichológiai és ifjúságvédelmi célokat szolgáló 
centrum, ingyenesen áll a kerület polgárainak rendelkezésére, ha gyermekük tanulási, 
magatartási vagy kapcsolatteremtési problémákkal küszködik. 
 
Segítséget tudunk nyújtani a szülıknek, ha észreveszik, hogy gyermekük nyugtalan, vagy 
folyton a középpontban akar lenni, fáradékony feladatvégzés közben, a legapróbb dolgok is 
elterelik a figyelmét, nehezen tanul, teljesítménye ingadozó, érdeklıdése nem tartós, iskolai 
eredményei gyengébbek értelmi színvonalánál, írása, olvasása, matematikai készsége gyenge. 
 
Azoknak a családoknak is próbálunk segíteni, ahol a gyermek zárkózott, nehezen barátkozik, 
vagy dacos, nyugtalan, verekedıs, dühkitörései vannak, vagy túlérzékeny, mindenért sír, 
esetleg iskolát kerül, csavarog, jegyeit meghamisítja, ellopkod tárgyakat, hazudozik. 
Feltétlenül odafigyelünk, ha a gyermek viselkedése látszólag indokolatlanul, hirtelen 
megváltozik, vagy öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják. Hozzánk tartoznak azok az 
esetek is, ha a gyermek ágyba vizelı, körmét rágja, furcsa arcrángásai vagy hangadásai 
vannak, esetleg az evésével vagy az alvásával probléma van. 
 
A szülı – vagy a pedagógus – akkor is kérheti segítségünket, ha úgy érzi, kifogyott a nevelési 
eszközökbıl, vagy elégedetlen a gyermek fejlıdési ütemével. 
 
A hozzánk fordulókat a probléma jellege alapján, rövid határidın belül, pedagógus vagy 
pszichológus végzettségő munkatárs fogadja. 
 
Lehetıségünk van arra, hogy a gyermek életkora, egyénisége és problémája szerint azt a 
szakembert válasszuk ki számára, aki a legeredményesebben tud majd foglalkozni vele. A 
kezelés folyamán felmerülı problémákat team-munkában dolgozzuk fel. 
 
Ezt a gondosságot az iskolaérettségi vizsgálatoknál is igyekszünk fenntartani. Ilyenkor azt 
mérlegeljük, hogy a gyermek pszichés érettségi foka lehetıvé teszi-e számára a kudarc 
nélküli, sikeres iskolakezdést, és milyen típusú foglalkozás fejlesztené legjobban 
személyiségét és képességeit. 
 
Tanácsadónk a fıvárosi modellek alapján, hosszú évek alatt kiérlelt koncepció szerint végzi 
munkáját. 
 
Új jelentkezıket elızetes idıpont egyeztetés alapján (személyesen vagy telefonon) fogadunk. 
 
 
 
 Pólya Judit 
 igazgató 



Nyílt napok 
az V. kerületi általános iskolákban 

 
 
 
 
Hild József Általános Iskola 2010. április 13.  800 -1000 óráig 
1051 Budapest, Nádor u. 12. 2010. április 14.  800 -1045óráig 
Telefon: 311-9830 
e-mail: iskola@hild-bp5.sulinet.hu 
 
 
Szemere Bertalan Általános Iskola 
és Gimnázium 2010. február 18.   800 -1000-óráig 
1054 Budapest, Szemere u. 3-5. 2010. március 17.  800 -1000-óráig 
Telefon: 312-7660 2010. március 18.  800 -1000-óráig 
e-mail: titkarsag@szbg.hu  
 
 
Szent István Általános Iskola 2010. február 16.  800 -1300-óráig 
1051 Budapest, Szent István tér 13-14. 2010. március 9.  800 -1300-óráig 
Telefon: 332-6355 
e-mail: iskola@szti.hu 
 
 
Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 2010. március 17.  800 -1100 óráig  
1056 Budapest, Váci u. 43. 
Telefon: 318-9835 
e-mail: vaci@vacisuli.tvnet.hu 
 
 
Kormos István Általános Iskola 2010. március 18.  800 -1000 óráig 
1054 Budapest, Szemere u. 3. 
Telefon: 302-4270 
e-mail: iskola@kormos.sulinet.hu 
 
 
Szabolcsi Bence Zeneiskola 2010. március 22.  1400 -1700 óráig 
1052 Budapest, Vármegye u. 9. 2010. március 23.  1400 -1700 óráig 
Telefon: 318-1507 
e-mail: szabezi@szabezi.hu 
 
 


