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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 
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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. 
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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 2. és 16. 

 

 

 

 

 

mailto:iskola@janikovszky.net
http://www.janikovszky.net/


Kelet-Pesti Hírvivő 

Különszám 

11. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


