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„Lehet, hogy elfelejtik,
mit mondtál nekik,
de soha nem fogják elfelejteni, hogy
hogyan érezték magukat szavaidtól.”
(Carl Wiliam Buehner)

Tisztelt Olvasó, Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzat nevében.
Mostanában több száz kerületi családban vetődik
fel a kérdés, hová járjon gyermekük bölcsődébe,
óvodába, iskolába.
2017. január 1-jétől az önkormányzatok kizárólag a
bölcsődék és óvodák fenntartói. Viszont ezt a kiadványt az Észak-Pesti Tankerületi Központtal közösen azért állítottuk össze, hogy a szülők a kerületi
nevelési-oktatási rendszer minden intézményéről képet kapjanak.
Az itt található információk csak egy forrásként szolgálhatnak. Kérem, feltétlenül vegyék igénybe azokat a lehetőségeket, programokat is, amelyben személyes, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az intézményekkel és betekintést
nyerhetnek munkájukba.
Az iskolaválasztást megkönnyítheti az immár nyolcadik alkalommal, 2019.
február 9-én, szombaton, az Erzsébetligeti Színházban megrendezésre kerülő
Kertvárosi Iskolaválasztó is, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A rendezvényen az Észak-Pesti Tankerületi Központ szakemberei is
részt vesznek és tájékoztatást nyújtanak a szülők számára.
Amennyiben további információkra van szükségük, akár személyesen, akár a
polgarmester@bp16.hu elektronikus levélcímen állok rendelkezésükre.
Kívánom, hogy a kiadvány segítségével megtalálják azt az intézményt, ahol
gyermekük testi, szellemi, lelki fejlődését a legnagyobb mértékben biztosítottnak érzik!
Budapest, 2019. január 9.
Tisztelettel:
Kovács Péter
polgármester
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Tisztelt Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatójaként.
A kerület állami fenntartású köznevelési intézményeiben dolgozók, igazgatók,
pedagógusok, és az ő munkájukat segítők szakmailag és emberileg is mindent megtesznek az itt tanuló gyermekek magas színvonalú nevelése-oktatása
érdekében. Ezt a felelősségteljes kreatív munkát támogatják a tankerület
munkatársai az elmúlt években bizonyított szakszerűséggel. Biztosítjuk a
szükséges tárgyi feltételeket, segítjük az iskolák sikeres pályázatainak végrehajtását, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal együttműködve folyamatosan végezzük az iskolaépületek állagmegóvását, felújítását, hogy korszerű munkakörülményeket teremtsünk diákok és pedagógusok
számára egyaránt.
A XVI. kerület 14 köznevelési intézménye gazdag kínálattal jelentkezik a nevelés-oktatás területén, amelynek áttekintéséhez ez a kiadvány segítséget nyújt.
Bízom benne, hogy az iskolák bemutatkozása hozzájárul majd ahhoz a felelősségteljes döntés meghozatalához, amelyet a legmegfelelőbb iskola kiválasztása jelent gyermekük számára.
Kívánom, hogy intézményválasztásuk eredményeként gyermekeik minden
szempontból boldog és sikeres éveket töltsenek az iskolában!

Budapest, 2019. január 9.

Tisztelettel:
Kovács Katalin
tankerületi igazgató
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BÖLCSŐDÉK
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XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Székhely:
Telefon:
E-mail:

1165 Budapest, Centenárium stny. 5./a
Telephelyek:
06 1 400 1263
1163 Budapest, Cziráki utca 22.
tamaseva16@gmail.com
1163 Budapest, Kolozs utca 36.
1162 Budapest, Monoki utca 67.
1164 Budapest, Felsőmalom utca 5-7.

Az intézmény vezetője:

Tamás Jánosné intézményvezető

Bölcsődékről röviden
A bölcsőde, olyan szolgáltató intézmény, amely alapszolgáltatás keretében napközbeni ellátást nyújt a kisgyermekek számára. Feladata a 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének segítése, az
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan felkészült, a társadalmi-gazdasági változások elvárásainak megfelelő, a szociális érzékenységű családok támogatásában résztvevő szakember, ami a
gyermekek harmonikus pszichoszomatikus fejlődésének biztosításához elengedhetetlen. A kisgyermeknevelői munka sokrétű és magas szintű felkészültséget igényel,
hiszen a legérzékenyebb korosztály gondozását, nevelését öleli fel.
A minőségbiztosítás jegyében az alapellátáson túl, fokozottabb gondot fordítunk a
fejlesztésre, melynek alapja a nyugodt, derűs légkör, az egyéni bánásmód, a gyermek
igényeihez és fejlettségéhez igazodó tevékenységek biztosítása. A bölcsődében folyó
4
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munka szakmai tartalma, elvei és módszerei középpontjában mindig a gyermek áll. A
gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete, megértése munkánk fontos része.
Erre épül az egyéni bánásmód, amely biztosítja a teljes odafordulást, megértést. Ezt
csak személyi állandósággal, felmenőrendszerrel tudjuk elérni, amely a kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolat elengedhetetlen része is, s a gyermek további fejlődését,
önállóságát, helyes kultúrhigiénés magatartások elsajátítását is eredményezi.
A bölcsőde gondozó-nevelő feladata, hogy minden gyermeket a korának, egyéni fejlettségi szintjének megfelelően a saját fejlődési ritmusa szerint segítsen át a cseppet
sem egyszerű folyamatokon.
A bölcsődében folyó gondozási-nevelési munka magas szinten történő végzésére
törekszünk, figyelembe véve, hogy a gyermek első és legfontosabb életközössége a
család, amely az elsődleges szocializáció színtere, itt alakul ki az első személyi kötődés az anya és gyermeke között, mely egy életre meghatározó, célunk a szülők megerősítése a szülői szerepükben.
Nagy hangsúlyt fordítunk az egyéni bánásmódra, az önállóság elősegítésére, a gyermek kreativitásának kibontakoztatására. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.
A kellemes bölcsődei légkör, a gyermek centrikus bánásmód, a változatos családi
programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.
Célunk, hogy hozzájáruljunk a 20 hetes – 3 éves kor közötti kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez; segítsük őket „első” lépéseik megtételében.
Az intézmény célja az egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek
számára. Az értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása, barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes légkörben, az életkorának megfelelő környezetben az
aktivitás kibontakoztatása, a szocializáció segítése.
Bölcsődéink erőssége:

nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kisgyermeknevelők látják el a gyermekeket,

jó szülő-kisgyermeknevelő kapcsolat,

nyitottság,

igényesen kialakított csoportszobák,

közös programok szervezése a családokkal.
Élelmezés:
 Bölcsődéink saját konyhával rendelkeznek.
 Dietetikus közreműködésével előre készítjük el a központi étlapot a jogszabályi előírások figyelembevételével.
 Az élelmezést szakképzett élelmezésvezetők, dietetikusok irányítják.
Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetés biztosítunk.
Telephelyek és szolgáltatásaink:

Szivárvány Bölcsőde (52 férőhely)
1163 Budapest, Cziráki utca 22.
Bölcsődevezető: Kator Judit
Tel.: 403-73-68
Szolgáltatások:
Nyújtott nyitva tartás este 18 és 20 óra között, szakszerű felügyeletet biztosítunk
gyermeke számára, vacsorával
5
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SÓ SZOBA:
Nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek egészségének megőrzésére és a betegségek
megelőzésére
Bóbita Bölcsőde (80 férőhely)
1163 Budapest, Kolozs utca 36.
Bölcsődevezető: Csépán Istvánné
Tel.: 407-22-88
Szolgáltatások:
A nyújtott nyitva tartás lehetőségével segítjük a szülőket.
Jól felszerelt tornateremben játékos gyermektorna szolgáltatással heti két alkalommal
várjuk a gyermekeket.

Centi Bölcsőde (108 férőhely)
1165 Budapest, Centenárium sétány 5/a.
Bölcsődevezető: Kiszel Ivett
Tel.: 403-62-03
Szolgáltatások:
A bölcsőde lehetőséget ad a nyújtott nyitva tartásra, valamint 2011 szeptemberétől a
bölcsőde ad helyet a játék, bútor, eszközkölcsönzésnek is.

Árpádföldi Borostyán Bölcsőde (40 férőhely)
1162 Budapest, Monoki utca 67.
Bölcsődevezető: Tóth Ildikó
Tel.: 409-35-16
Szolgáltatások:
A nyújtott nyitva tartás lehetőségével segítjük a szülőket.

Napsugár Bölcsőde (80 férőhely)
1164 Budapest, Felsőmalom u.5-7.
Bölcsődevezető: Fehér Edit
Tel.: 401-03-00
A bölcsőde fogadja a sajátos nevelési igényű kisgyermekeket.
Szolgáltatások:

időszakos gyermekfelügyelet, játszóház

baba-mama muzsika,

játékos gyermektorna

sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő gyermekek ellátása,

különféle diétát igénylő gyermekek ellátása,

só szoba, melynek speciális levegője megelőző, gyógyító hatást fejt ki,

nyújtott nyitva tartás este 18 és 20 óra között, szakszerű felügyeletet biztosítunk gyermeke számára,
 Fejlődésvizsgálat, tanácsadás, Fejlesztő felkészítés: Egyéni komplex fejlesztés, Kiscsoportos komplex képességfejlesztés, Komplex játékos baba-mama
foglalkozás,
 Vendégétkezés.
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CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA

Székhely:
Telefon:
Fax:

Telephely: 1164 Bp., Jövendő u. 2/b.
Telefon:
06 1 400 3728
Fax:
06 1 400 3728
E-mail:
ostoros.ovoda@gamesz16.hu
jovendoovoda@gamesz16.hu
www.huncutka.bp16.hu

1164 Bp., Ostoros u. 6-8.
06 1 400 3154
06 1 400 0711
OM 034612
Alapítvány: Cinkotai Huncutka
Óvoda Alapítvány
Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Váradi Marianna intézményvezető
Váradi Marianna intézményvezető
Siklódi Melinda vezető helyettes (Ostoros u.)

Óvodánkról röviden
Cinkotán családi házas övezetben található óvodánk mindkét épülete. Székhely óvodánk az Ostoros úton található, közlekedési szempontból könnyen megközelíthető, a
zajos forgalomtól jól elzárt udvarban. Telephelyünk, a Jövendő utcai épület 2013 –ban
teljesen megújult. Tágas, füves, árnyékos óvodaudvarokon nyílik lehetőség gyermekeink mozgásfejlesztésére és a környezeti kultúra megalapozására, ami intézményünk
kiemelt feladata.
Elkötelezett, munkájukra igényes óvodapedagógusok (fejlesztőpedagógus, drámapedagógus, TSMT mozgásfejlesztő), gyógypedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens és szakképzett dadus nénik fogadják a gyermekeket épületenként 4 - 4 csoportban. Nevelőtestületünk munkáját óvodapszichológus, logopédus segíti.

8
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Pedagógiai programunk
Célunk, a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztése, a szabadjáték fontosságának kiemelésével boldog, derűs óvodáskor biztosítása. Az érzelmi nevelés módszertani sokszínűségének fejlesztése érdekében csatlakoztunk a Boldogóra kezdeményezéshez. Fejlesztő munkánkat 2018-ban a Boldog Óvoda címmel ismerték el.
Tevékenységközpontúan neveljük óvodásainkat, melynek eredményeképpen felkészülnek a sikeres iskolai tanulásra. Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet
foglal el a környezeti nevelés és a néphagyományőrzés. Ez magában foglalja a környezet tényleges védelmét; életmód, gondolkodásmód, viselkedésmód fejlesztését. Megtanítjuk a gyermekeket, hogy rácsodálkozzanak a környezetükben, a természetben
található jóra, szépre; közvetlen tapasztalatokat szerezzenek alapvető ökológiai ismeretekben. Mindez beépül mindennapjainkba, hiszen óvodáink természeti környezete
erre lehetőséget ad. Általános és természetes a kertekben, az óvodák udvarán végzett
közös munka, akár a tavaszi veteményezés, őszi lombtakarítás, komposztálás egész
évben.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól ezért a munkáért 2015-ben harmadik
alkalommal nyertük el a „Zöld óvoda” címet. Környezettel való ismerkedés során
évente kétszer kirándulni megyünk, tavasszal és ősszel.
A gyerekhét során változatos programokat kínálunk a gyermekek részére, hétköznapjainkat színházi előadásokkal gazdagítjuk. Kiemelten fontos számunkra a családóvoda együttműködése, ezért családi munkadélutánok során együtt készülünk:
gyermekek, szülők és az óvoda dolgozói az ünnepekre.
Különös figyelmet szentelünk a néphagyományok felelevenítésére, jeles napok megünneplésére, a feledésbe merült népi játékok és néptánc életre keltésére. A dalok, a
mondókák, a népszokások segítségével az ünnepeket különlegessé tesszük.
A foglalkozásokat, tevékenységeket családias, érzelmi biztonságra épülő légkörben
tartjuk. Fokozottan figyelünk egyéni sajátosságaikra, differenciált fejlesztésükre.
Nagy hangsúlyt fektetünk az inkluzív nevelésre, a „másság” elfogadására. A szülők
szakmailag megalapozott tájékoztatása érdekében évi két alkalommal Szülői Fórum
megtartását kezdeményezzük, melyeken az időszerű, szülőket érintő pedagógiai
kérdések megvitatására készülünk fel, előadókat hívunk.
Lehetőség van arra, hogy a gyermekek részt vehessenek az óvodában szervezett
hitoktatásban.
Rövid ismertetőnk reméljük felkeltette figyelmüket, kérjük látogassák meg intézményünket „Óvodaváró családi napunkon”! A program keretében betekintést nyerhetnek
óvodánk életébe, megismerkedhetnek alkalmazotti közösségünkkel. A program időpontjáról a honlapon találnak tájékoztatást. A személyesebb megismerés érdekében
kereshetnek bennünket „Óvoda kukucskáló” napjainkon is: április 1-12. délelőtt 10 -12
óra közötti időben.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYEREKKUCKÓ ÓVODA

Székhely: 1165 Bp., Centenáriumi stny.
3.
Telefon:
06 1 403 6618
Fax:
06 1 403 6618
OM 034623
Alapítvány: Gyerekkuckó Ovisokért
Alapítvány
E-mail:
centiovi@gmail.com
www.gyerekkuckoovi.hu
Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Telephely: 1162 Bp., Hermina u. 6668.
Telefon:
06 1 405 3493
Fax:
06 1 405 3493
Telephely: 1162 Bp., Hársfa u. 54-56.
Telefon:
06 1 405 4608
Fax:
06 1 405 4608

Dénes Hilda intézményvezető
Dénes Hilda intézményvezető
Gulyás Györgyné vezető helyettes
Magyari Andrea vezető helyettes
Marczinkó Andrea vezető helyettes

Pedagógiai programunk
Pedagógiai Programunk kiemelkedő területe a mozgás és kommunikáció a környezettudatosság tükrében.
A gyermekek nevelése homogén és vegyes csoportokban történik.
2013-ban első alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet, majd 2016. december
14-én másodszor is átvehettük ezt a címet.
2015 óta mindhárom óvodánk rendelkezik „Madárbarát Óvoda” címmel is.
A gyerekeket a természet szeretetére és környezetvédelemre tanítjuk, ezt a nevelőmunkánkban komplex módon valósítjuk meg. A gyermekeket érzelmi biztonságban
neveljük, figyelembe véve és elfogadva egyéniségüket.
10
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Feladatunk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, a sokoldalú személyiség fejlesztése. Ezt a munkát az óvodapedagógusok és a dajkák mellett pszichológus, gyógypedagógus, logopédus és pedagógiai asszisztens segíti. Szem előtt
tartjuk a gyermekek jogait. Az óvodában derűs, szeretetteljes légkör veszi körül a
gyermekeket. A képességfejlesztés egyénre szabott, mindig az adott gyermek aktuális
fejlettségéből indul ki. Célunk, hogy az óvodát úgy hagyják el a gyermekek, hogy az
iskolai tanulásra alkalmasak legyenek, sokféle mozgástapasztalattal, kapcsolatteremtő, problémamegoldó képességgel rendelkezzenek. Személyiségükre a sikerorientáció
legyen a jellemző.
Az intézmény az óvoda székhelyén és két telephelyen működik. Az épületek egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el lakótelepi és családi házas környezetben. A
Centenáriumi lakótelepen épült 6 csoportos óvoda tovább erősíti a játszótéren, bölcsődében kialakult gyermeki barátságokat. Az óvoda székhelye 2011-ben az „Egy
óvoda-egy iskola” program keretében újult meg. Mind a Hermina utcai (4 csoportos)
mind pedig a Hársfa utcai (3 csoportos) óvoda családi házas környezetben van. A
Hermina utcai óvodánk teljes felújítása 2014-ben megtörtént szintén az „Egy óvodaegy iskola” program keretében. Az óvodák udvarai árnyékosak, füvesek. A mászókák
környezetbarát anyagból készültek, alkalmasak arra, hogy a gyermekek mozgásigényét
kielégítsék, érdeklődésüket felkeltsék a mozgás iránt.
A Centenáriumi óvoda tornaterme 2017-ben felújításra került, így rendelkezünk tágas
tornateremmel és fejlesztő helységgel, mely intenzív mozgáslehetőséget biztosít, a
gyermekeknek, illetve megvalósulhat az egyéni mozgásfejlesztés. Az óvodák udvarát,
kertjét, berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy azok szolgálják a gyermekek
biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretüknek, biztosítsa egészségük
megőrzését, fejlődését.
Nevelési időn kívüli tevékenységek:
Szülői igény szerint a gyermekek 5 éves kortól, heti 1 alkalommal részt vehetnek az
óvodában szervezett térítésmentes hit-és vallásoktatásban.

Óvodánk hagyományai: Környezettel való ismerkedés a természetben, gyerekhét,
előadások, évszakok köré csoportosított ünnepkörök, kiállítások szervezése, jeles
napok megünneplése, családi munkadélutánok szervezése.
Óvodánkban lehetővé tesszük, hogy azok a gyerekek, akiknek szüleik kérik, hitoktatásban részesüljenek.

Nyílt napok: Az óvodánk iránt érdeklődő szülők és gyerekek számára lehetőséget
biztosítunk az óvodai jelentkezés hetében (május elején) 9:00 és 11:00 óra között,
ill. délután 15:00 és 17:00 óra között, az „Óvodaváró családi nap” keretében, melynek időpontjáról a honlapon kaphatnak tájékoztatót az érdeklődők.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA

Székhely:
Telefon:
Fax:

1162 Bp., Péterke u. 10-12.
06 1 409 1639
06 1 409 1639
OM 034617
Alapítvány: Gyermekünkért
Óvodai Alapítvány
Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Telephely: 1162 Bp., Monoki u. 58.
Telefon:
06 1 409 2826
Fax:
06 1 409 2826
E-mail: margaretaovoda16@gmail.com
margareta16.vezeto@gmail.com
www.margaretaovi.hu

Horváth-Veress Zsófia intézményvezetői
feladatokat ellátó vezető helyettes
Horváth-Veress Zsófia intézményvezetői
feladatokat ellátó vezető helyettes
Friedrichné Papp Tímea vezető helyettes

Óvodánkról röviden
Kilenc csoportos óvodánk (két épületben) Árpádföldön, családi házas környezetben
található.

Pedagógiai programunk
Két épületünkben – összesen 9 csoportban – Porkolábné dr. Balogh Katalin Komplex
óvodai prevenciós programja alapján végezzük nevelőmunkánkat. Az intézményes
nevelés másodlagos szocializációs színtér a gyermekek életében.
Alapvető feladatunk a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz igazodó nevelési módszerekkel oly módon, hogy az örök emberi értékek saját nemzeti
kultúránk színeivel gazdagodjanak.
12
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Programunk megvalósításában az alapvető gyermeki megnyilvánulásokra – a játékra
és a mozgásra – építünk. Nevelési céljaink meghatározásánál a prevencióból és a
korai fejlődés tudatos támogatásából indulunk ki. Szakértői vélemény alapján felvállaljuk a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.
Alapvető szempontnak tartjuk a szabad játék biztosítása mellett az egyéni képességek
fejlesztését is. A csoportszobák felszerelése mobilizálható, lehetőséget teremtve a
játékhoz szükséges megfelelő tér kialakítására.
Mivel óvodánk szép természeti környezetben, tágas játszóudvarral rendelkezik, biztosítani tudjuk a lehetőséget a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítésére.
Fontosnak tartjuk a jeles napok megünneplését is (pl.: szüret, Mikulásvárás, adventi
készülődés, Állatok világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, húsvét, anyák napja…). Az ünnepek nemcsak megerősítik a néphagyományokat, nemzeti értékeket,
hanem a gyermekek számára változatos tevékenységre, önálló elképzelések megvalósítására adnak lehetőséget. Szoros kapcsolatot építettünk ki körzeti iskoláinkkal és a
bölcsődével.
2017. augusztus 1-jétől óvodánk gyógypedagógiai hálózatot is működtet. Gyógypedagógusaink a kerületi önkormányzati fenntartású óvodákban a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztését végzik a szakértői vélemények alapján. Logopédus, autizmus
spektrumzavarral küzdők gyógypedagógusa, konduktor, mozgásfejlesztő és tanulásban akadályozottak gyógypedagógusa segíti a gyermekek fejlődését.
Az óvodánk iránt érdeklődő szülők részére nyílt nap keretében lehetőséget teremtünk
óvodánk megismerésére 2019. március 13-án 17:00 -19:00 óra között a Péterke utcai
épületben, ahol az óvodavezető mutatja be a szülőknek az óvodával kapcsolatos
tudnivalókat.
Programszerzőnk, Porkolábné dr. Balogh Katalin mondatai alapvető fontosságúak
munkánk során:

„Az óvodapedagógusnak úgy kell közvetítenie kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak.
A felnőtt szakembernek kell ismernie a módját és vállalnia azt a felelősséget,
hogy úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra
felkészült, alkalmas legyen, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse!”
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MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA

Székhely: 1165 Bp., Baross G. u. 32-36.
Telefon:
06 1 403 0404
Fax:
06 1 403 0404
OM 034622
E-mail:

fecskefeszekovi@gmail.com
www.fecskefeszekovoda.hu

Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Telephely: 1165 Bp., Farkashalom u. 42-44.
Telefon:
06 1 407 2205
Fax:
06 1 407 2205
Telephely: 1165 Bp., Csinszka u. 27.
Telefon:
06 1 407 2604
Fax:
06 1 407 2604

Schrott Ildikó intézményvezető
Schrott Ildikó intézményvezető
Lengyel Róbertné vezető helyettes
Székely Emese vezető helyettes
Sinákné Kiss Magdolna vezető helyettes

Óvodánkról röviden
Az Óvoda Budapest kertvárosi részében, könnyen megközelíthető helyen, Mátyásföldön helyezkedik el. Intézményünk 3 korszerű épületében szeptembertől összesen 26
csoporttal fog működni. Az épületeket árnyas kert, teraszok, mozgásfejlesztést segítő
játékeszközök egészítik ki.

Pedagógiai programunk
Mindhárom épületnek vannak összehangolt pedagógiai normát közvetítő kialakult
értékei. Nevelési célunk a ránk bízott gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése,
mely a játékon és a mozgáson alapul. Munkánk során támaszkodunk azokra a fejlődés-lélektani kutatásokra, melyek alátámasztják, hogy az öröklött adottságoknak és a
14
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környezeti feltételeknek egyaránt fontos szerepe van az egyén fejlődésében. Messzemenően szem előtt tartjuk a gyermekek életkori sajátosságait annak érdekében, hogy
a legoptimálisabban fejlődjenek azok a testi-lelki funkciók, melyek a sikeres iskolai
beilleszkedéshez szükséges képességek kialakulását biztosítják. Fokozottan figyelünk
gyermekeink egyéni fejlettségére, aktivitására, és biztosítjuk számukra az önálló tevékenykedés lehetőségét, mely környezetük sokoldalú megismerését segíti elő.
Szakmai munkánkat és a gyerekek fejlesztését logopédus, pszichológus és utazó
gyógypedagógus segíti.
A Székhely Óvodában B. Méhes Vera - Montessori szellemű elméleti és gyakorlati
tapasztalataira építünk. „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” (Maria Montessori).
A Pitpitér 1. Telephely közelében található Naplás tó, Szilas patak, természetvédelmi
terület, kis erdő, szelektív hulladékgyűjtő elősegíti a környezeti nevelés feladatainak
kiemeltebb megvalósítását.
A Pipitér 2. Telephelyen tudatosan neveljük gyermekeinket a környezeti kultúrára, a
népi hagyományok megőrzésére, tiszteletben tartására, rugalmasan alkalmazkodva a
társadalom változó elvárásaihoz.
Nevelőmunkánk elengedhetetlen része a szülőkkel való kapcsolattartás, mely a hagyományos formákon túl kiegészül közös programok szervezésével (ünnepváró készülődés, munkadélutánok, évzáró ünnepség, Állatok világnapja, sportnap, óvodaváró családi nap stb.)
Az érdeklődő szülőket szívesen látjuk az alábbi nyílt napjainkon, hogy betekintést
nyerjenek óvodánk életébe, meggyőződjenek arról, hogy a pedagógiai program megvalósításának legbiztosabb erőforrása nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, az
óvónői pálya elhivatott képviselete, és korszerű pedagógiai szemléletmódja.

Nyílt napok:
Székhely Óvoda:
Pipitér 1. Telephely:
Pipitér 2. Telephely:

2019. április 17. 9:30 – 11:00 óra között
2019. április 16. 9:30 – 11:00 óra között
2019. május 2. 9:30 – 11:00 óra között

Pedagógiai munkánk során olyan környezetet kívánunk megteremteni, ahol a gyermekek boldog, külső kényszertől mentes óvodás éveket, a szülők biztonságot, a
nevelők mindennapos megmérettetéssel kísért sikerélményt kaphatnak.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA

Székhely: 1163 Bp., Cziráki u. 8-10.
Telefon:
06 1 403 0493
Fax:
06 1 403 0493
OM 034610
E-mail:

Telephely: 1163 Bp., Lándzsa u. 23.
Telefon:
06 1 403 5564
Fax:
06 1 403 5564

napsugarovoda16@gmail.com
www.napsugar16.hu

Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Telephely: 1163 Bp., Borotvás u. 8-12.
Telefon:
06 1 407 1779
Fax:
06 1 407 1779
Telephely: 1163 Bp., Ágoston P. u. 3135.
Telefon:
06 1 403 2045
Fax:
06 1 403 2045

Horváth Zsoltné intézményvezető
Horváth Zsoltné intézményvezető
Tóth Leventéné vezető helyettes
Rádi Zsuzsanna vezető helyettes
Heiner Andrea vezető helyettes
Nagy Judit vezető helyettes

Óvodánkról röviden
Óvodánk a Kertvárosban, négy épületben, összesen 15 csoporttal működik. A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszünk, de előfordulnak vegyes életkorú csoportok is. Célunk az intézményünkbe járó 3-7 éves gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi, szociális és értelmi érettségük kialakítása, figyelembe véve az
életkori és egyéni sajátosságaikat.
16
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Pedagógiai programunk
Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkört, mint a szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét.
Programunkban a gyermekek alapvető tevékenységi formáira, a mozgásra és a játékra alapozva tervezzük a pedagógiai feladatainkat. Kiemelt szerepet kap a környezeti
nevelés. A tevékenységekben megvalósuló tanulásban összekapcsoljuk a gyermekek előzetesen szerzett tapasztalatait az óvodai spontán és tervezett élményszerzéssel, tevékenységekkel. (Naplás-tó, Szilas-patak, cinkotai parkerdő, nagyiccei természetvédelmi terület és Erzsébet-ligeti tanösvény látogatása.)
Óvodánk 2012. óta büszkén viseli a “Zöld Óvoda” címet: kiemelten fontosnak tartjuk
a fenntarthatóság pedagógiáját, melynek fő eleme a környezettudatosság és a környezet/természetvédelmi szemlélet kialakítása. Hisszük, hogy a természet szeretetére
nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban meg kell kezdeni. Tekintettel arra, hogy olyan nagyvárosban élünk, ami
negatív mintát is közvetíthet, hangsúlyos szerepet szánunk a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viselkedési formák és magatartásmódok alakításának.
Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítására.
A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusaink végzik. Tevékenységüket meghatározott napokon logopédus és pszichológus segíti. A gyermekek
körüli teendőket a nevelő munkát segítő, képzett pedagógiai asszisztensek és dajkák látják el.
Hagyományok, ünnepek, jeles napok, zöld napok:
Hagyományaink egyrészt az évenként ismétlődő ünnepekre: Mikulás, Karácsony,
Farsang, Március 15-i megemlékezés, Húsvét, Nemzeti összetartozás Napja,
másrészt az óvodai jeles napokra épülnek: Márton napi játékok, Adventi készülődés,
Gyertyaszentelő / mackó nap, Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró.
Fentieken túl, a családok bevonásával mindegyik óvodánkban tartunk Zöld napokat:
Sportnap, Mobilitási világnap, Állatok Világnapja, Egészségnap, Víz világnapja, Föld
napja, Madarak és fák napja.
Nyílt napok:
Elengedhetetlen számunkra a család-óvoda együttműködő, partneri kapcsolata.
Az óvodával ismerkedő szülők és gyermekek számára óvodaváró családi nyílt napot
tartunk telephelyenként (várhatóan: 2019. április 3 - 17. között du. 15,30-17,30 óra
között). Az óvodai jelentkezés hetében (május elején) szívesen adunk tájékoztatást
és körbevezetjük jelentkezőinket az épületekben, udvarokon.
Nevelési időn kívüli tevékenységek:
Szülői igény szerint a gyermekek 3 éves kortól, heti 1 alkalommal részt vehetnek az
óvodában szervezett térítésmentes hit-és vallásoktatásban.
A fentiek tükrében ajánljuk óvodánkat a kertvárosi óvodák színes választékából.
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SASHALMI MANODA ÓVODA

Székhely:
Telefon:
Fax:

1163 Bp., Könyvtár u. 26.
06 1 403 0498
06 1 403 0498
OM 034613

Telephely: 1163 Bp., Mátészalka u. 18.
Telefon:
06 1 403 6064
Fax:
06 1 403 6064
E-mail: manoda.ovoda@gamesz16.hu
www.manodabp16.hu

Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Benisné Hepp Zsuzsa intézményvezető
Benisné Hepp Zsuzsa intézményvezető

Pedagógiai programunk
A Pedagógiai Program végrehajtása során kiemelten kezeljük a mozgásfejlesztést, a
környezet tevékeny megismerését, a családokkal való szoros együttműködés formálását. Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik egyéni adottságaiknak megfelelő módon fejlődnek, s óvodai életük végére képessé válnak egymás segítésére, az együttműködésre, toleranciára, a másság elfogadására, az önálló véleményalkotásra, felelősségvállalásra.
Törekszünk az integrált nevelés, inkluzív nevelőkörnyezet megvalósítására.
Fontosnak tartjuk, hogy a természeti és tárgyi környezettel harmonikus kapcsolatban
élő, a mozgást szerető és fontosnak tartó, szeretetet adni és kapni tudó, a felnőtteket
tisztelő, az őket körülvevő világban magabiztosan tájékozódó és magukat praktikusan
elhelyezni tudó gyermekekké váljanak!
Törekszünk a családias, szeretetteljes légkör megteremtésére és fenntartására.
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A kerület kertvárosi részében, nagy forgalmú utaktól távol elhelyezkedő óvodaudvarainkon a lehető legtöbb időt töltik el a ránk bízott gyermekek, ahol karbantartott, minősített és új eszközök is állnak rendelkezésükre. A csoportszobák világosak, tágasak,
jól felszereltek.
Pedagógiai munkánkat gyógypedagógus, meghatározott időpontokban logopédus és
pszichológus is segíti.
A Mátészalka utcai épületünkben a mozgásfejlesztés szolgálatában tornaszoba működik.
Fontosnak tartjuk a környezettudatos szemlélet alakítását, a környezet védelmére
nevelést.
A csoportszervezésben lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők véleményét,
működnek beiskolázás szempontjából homogén korcsoportok, de zömében vegyes
életkorú csoportjaink vannak.
Heti egy alkalommal térítésmentesen hittant szervezünk, szülői igény alapján.

Az intézmény hagyományai:
Az állatok világnapját a legkisebbek kivételével a Budapesti Állatkertben is köszöntjük.
Húsvétkor már mindannyian együtt kirándulunk, keressük a tavaszt.
Magunk szervezte Mihály napi vásárral, ünnepi előadásokkal segítjük a gyermekek
érzelmi, értelmi, közösségi fejlődését.
Meghívott művészek bevonásával is színesítjük a hétköznapokat, ünnepeket.
Különleges délelőttel köszöntjük a „VÍZ VILÁGNAPJÁT”.
Együtt készülünk a karácsonyra sütéssel, munkadélutánokkal. A „madarak karácsonyfája” mellett kívánunk egymásnak boldog ünnepet.
A FÖLD SZÜLETÉSNAPJÁT a szülők számára is nyitott, újrahasznosított hulladékokból való barkácsolással, majd a kertben közös virágültetéssel, tortázással rendezett
Nyílt Napon köszöntjük.
Szülői kívánságra nagy sikerrel rendezzük meg az „APÁK NAPJÁT”, immár óvodai
hagyományként.
A MADARAK, FÁK NAPJÁN interaktív családi délutánt rendezünk.
Ezen kívül a nagyobbak két-három, a kisebbek egy-két „házon kívüli” programon
vesznek részt.
Az iskolába készülőket közös udvari rendezvényen búcsúztatjuk el.
Mindkét épületünk elnyerte a „ZÖLD ÓVODA”címet, ennek megfelelően is törekszünk a környezettudatosság, természetért felelős szemléletmód formálására.
Szeretettel várjuk és fogadjuk az érdeklődő szülőket.
Elsősorban az „ÓVODAVÁRÓ CSALÁDI NAPON”: 2019. április 13-án, szombaton
a Könyvtár utcai, 27-én, szombaton a Mátészalka utcai épületünkben délelőtt 9
órától 12 óráig várjuk az érdeklődő családokat bemutatkozással, programokkal.
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SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA

Székhely:
1161 Bp., Baross u. 141.
Telefon/fax 06 1 405 4018

Telephely: 1161 Bp., Bercsényi u. 36.
Telefon:
06 1 405 5750
Telephely: 1161 Bp., Szent Korona u. 53-57.
Telefon:
06 1 405 5848

OM 034607
E-mail: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu
www.jatszokert.bp16.hu

Telephely: 1161 Bp., Szent Korona u. 98100.

Alapítvány: Játszókert Alapítvány
Az intézmény vezetője:
Az óvodai felvétellel foglalkozik:

Telefon:

06 1 406 4804

Sinka Mihályné intézményvezető
Sinka Mihályné intézményvezető
Kratofil Zoltánné vezető helyettes
Varga Beáta vezető helyettes
Forgó Józsefné vezető helyettes
Lebek Anikó vezető helyettes

Óvodánkról röviden
A Szentmihályi Játszókert Óvoda 4 épületben összesen 21 csoporttal működik.
Pedagógiai munkánkat logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógusok, a Varázskorona 1. és Varázskorona 2. épületünkben fejlesztőpedagógus együttműködésével
végezzük.

Pedagógiai programunk
Óvodai Pedagógiai Programunkban kiemelt célunk a gyermekek egészséges életvite20
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lének megalapozása, az egészséges életmódra nevelés.
A feladatok közül prioritást élvez az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása. A
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, a játékra és a mozgásra építve nagy
hangsúlyt fektetünk a különböző képességek kibontakoztatására és fejlesztésére.
A gyermekek életritmusához igazítjuk a napirendet és a heti rendet. Az évszakokhoz
és az ünnepekhez igazodva a néphagyományokat felelevenítve tesszük színesebbé a
gyerekek óvodai életét.
Minden épület jól felszerelt, sokféle képességfejlesztő játék, 3 épületben tornaterem
is a gyerekek rendelkezésre áll. Az udvarokon EU szabványos udvari játékok biztosítják a gyermekek változatos mozgáslehetőségét.
A Baross utcai Óvoda egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelés zajlik. A
vegyes életkorú, kétnyelvű óvodai csoport célja, hogy
 az odajáró gyerekek beszédkészségét mindkét nyelven fejlessze,
 a kisebbségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbségi és a többségi kultúra
megismerését és elsajátítását célozza,
 a német kisebbség még élő szokásainak gyűjtése, megismerése, megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása.
A nemzetiségi nevelés messzemenően a gyermekek érzelmi belső motivációjára épül,
kapcsolódik a gyermekek spontán tevékenységeihez, az óvodai élet egészére kiterjed.
Fontosnak tartjuk a gyermek személyiségéhez igazodó, jó közérzetet biztosító módszerek alkalmazását.
Szülői igény alapján térítésmentesen szervezünk hittan foglalkozást.
Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, ezért lehetőséget biztosítunk
az óvodai életbe történő betekintésre (nyílt napok, családi hétvége, kirándulás, stb.)
Óvodáink kapuit „Óvodaváró családi nap” elnevezéssel az alábbi időpontokban
nyitjuk meg az érdeklődők számára:





Baross utca 141. Óvoda: 2019. április 25. 15,30 és 17,30 óra között,
Bercsényi utca 36. Óvoda: 2019. április 24. 15,30 és 17,30 óra között.
Varázskorona 1. Óvoda: 2019. április 29. 15,30 és 17,30 óra között.
Varázskorona 2. Óvoda: 2019. április 30. 15,30 és 17,30 óra között.

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1162 Budapest, Bekecs u. 78.
06 1 409 0609
06 1 409 0344
OM 035085
bekecs78@aranyj-bpbe.sulinet.hu
www.bekecs78.hu

Az intézmény vezetője:

Jávor Annamária intézményvezető

Beiskolázással foglalkozó vezető:

Pelikán Adrienn intézményvezető-helyettes

Iskolánkról röviden
”Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen benne tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
(Dr. Szent-Györgyi Albert)
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Pedagógiai-nevelési alapelvek: Célunk, hogy tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük. A
színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítő oktatás mellett hangsúlyt fektetünk
a nevelésre, a hagyományos értékrend átadására. Fontosnak tartjuk a szülői házzal
való együttműködést, amelynek kialakítását már az óvodáskor végén megalapozzuk.
Nevelő munkánkat pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.
Képzési programok:
 egész napos oktatás 1-2. évfolyamokon (választható)
 1. osztálytól emelt óraszámú angol (8. osztályban államilag elismert vizsgát
tehetnek a tanulók)
 1-4.évfolyamon Sakkpalota program (LEGO, logikai játékok), 5-8. évfolyamon
emelt óraszámú matematika
 1-8. évfolyamon emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom (drámajáték,
művészetek)
 több tantárgyból csoportbontás
 kihelyezett zeneiskolai képzés: Rácz Aladár Zeneiskolával történő együttműködés
Az egész napos oktatás megkönnyíti az óvoda iskola közötti átmenetet. A tanítási
órák és a szabadidős tevékenységformák váltják egymást. A házi feladatot a gyerekek
a nap folyamán tanítói irányítással készítik el. Ez a képzési forma tág teret nyújt a
képességek szerinti fejlesztéshez.
Az angol nyelv oktatásának bevezetése 1. osztálytól a gyermekek életkorának megfelelően játékos formában történik. Akik ezt a képzési formát választják, nyolcadik
osztályig magasabb szinten tanulhatják az angolt, s felkészítést kaphatnak a korosztályuknak megfelelő nyelvvizsgára. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetősége nyílik pl.
két tanítási nyelvű középiskolában folytatni tanulmányaikat.
Sportolási lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, karate, aikido, judo, vívás, tánc,
aerobik, úszás, tömegsport
Szakkörök: matematika, angol (kezdő, társalgási), kémia, öko, néptánc, kerámia,
logikai játékok, sakk, grafirka, tehetséggondozó, játékos anyanyelv (interaktív),
gyöngyfűző, színjátszó, origami, háztartási, énekkar
Hagyományok: Arany-fakanál főzőverseny, Szüreti mulatság, Egészségnap (Tökfesztivál), farsang, tanulmányi kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, Arany
Napok, Családi Nap, Gyermeknap, Adventi gála
Tárgyi feltételek: interaktív táblák, laptopok, tabletek, projektorok, írásvetítők, szaktantermek (pl: informatika, fizika-kémia), könyvtár (több mint 15.000 kötet), műfüves
focipálya, sportudvar, játszóudvar, játszótér, DÖK- sarok.

Nyílt napok, játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Nyílt nap: 2019. február 13. (szerda) 800-1200
Ismerkedő foglalkozások, szülői tájékoztatások: AranyKaland foglalkozás a beiratkozásig kéthetente kedden 16 00-1645 óráig. (bővebb információk a honlapon)
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1164 Budapest, Georgina u. 23.

Telefon:

06 1 400 1453

E-mail:

iskola@cinkota23.sulinet.hu

OM 035089
www.cinkota23.sulinet.hu
Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dunavölgyi Illés Sándorné intézményvezető
Mező Anikó intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: Sokoldalú, toleráns, kreatív, igényes, gondolkodó,
testi-lelki egészség kialakítására és megőrzésére nyitott nemzedék oktatása a tehetséggondozás, hátránykompenzáció, az önálló ismeretszerzés igényének kibontakoztatásán keresztül. Olyan alkalmazható tudás elsajátíttatása, amellyel tanulóink a
középfokú oktatásban, majd a felnőtt korban is megállják a helyüket. Valljuk, hogy
mindez a szülők támogató hozzáállásával, gyermek, pedagógus, szülő közös munkájával valósulhat meg.
Képzési programok: Harmadszor nyertük el a Kiváló Tehetségpont minősítést. A
helyi tantervnek megfelelően már az első évfolyamtól tanulnak angol vagy német
idegen nyelvet tanulóink. 7. évfolyamtól második idegen nyelvként orosz vagy francia
nyelvvel és nyelvi kultúrával ismerkedhetnek meg a gyermekek. Csoportbontás segíti
az idegen nyelv, a technika és az informatika elsajátítását minden évfolyamon.
26
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Tehetségfejlesztést és felzárkóztatást végzünk 6. évfolyamtól csoportbontásban humán, reál, komplex művészeti és idegennyelvi területeken.
A Sakkpalota program, mint komplex képességfejlesztő módszer bevezetésével a
tanulók gondolkodásfejlesztését tűztük ki célként, míg a boldogságórák iskola falain
belüli megjelenésével a lelki egészségvédelemben kívánunk hatékonyabb szerepet
betölteni.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségígéretek kiszűrésére, ennek érdekében többféle,
iskolánktól független mérési rendszert (Szegedi Iskolai Longitudionális Program,
MaTalent) használunk, főként alsó tagozaton.

Egésznapos oktatás, napközi: Minden évfolyamon mindkét oktatásszervezési formát alkalmazzuk, azaz választható az egésznapos keretben történő nevelés-oktatás,
vagy a tanítási órákat követő hagyományos napközis foglalkozás.

Sportolási lehetőségek: Kiemelkedő programunk alsó tagozaton a kölyökatlétika,
illetve a szivacskézilabda. A mindennapos testnevelés mellett lehetőséget biztosítunk
több sportág megismerésére: lovaglás, úszás, asztalitenisz, kézilabda, labdarúgás,
sakk, taekwondo, vívás, tánc. Minden eszközzel támogatjuk élsportolóinkat.

Szakkörök: Iskolánkban legnépszerűbbek az agyagozó, rajz, kézműves, tánc, néptánc, a muzsika világa, színjátszó és idegennyelvi szakkörök.

Hagyományaink: Évek óta nagy népszerűségnek örvendenek kiemelt programjaink:
hagyományokhoz igazodó projektnapok, a helyes életvitellel foglalkozó projekthét,
tehetségnap, családi nap, nemzetközi sportnap (Komarno, Blansko), erdei iskola,
sítábor, nyári alkotótáborok. Hagyományos külföldi programunk: advent Bécsben.
Logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segíti tanulóink előrehaladását/fejlődését.

Tárgyi feltételek: Két számítógépes tanterem – közülük az egyik nyelvi terem is egyben – áll az informatikai oktatás rendelkezésére. Mintegy 15.000 kötetes könyvtárunk
közel 100 m2-en várja az érdeklődőket és tanulni vágyókat, ahol délutánonként ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk tanulóinknak.
Folyamatosan törekszünk az esztétikus, otthonos környezet kialakítására.

Nyílt napok, játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket játékos előkészítő foglalkozásainkra,
amelyeken alkalmuk nyílik a gyermekeknek, szülőknek a leendő tanító nénik megismerésére.
Suliváró időpontok: 1. alkalom: 2019. február 25. 16.00 óra
2. alkalom: 2019. március 11. 16.00 óra
3. alkalom: 2019. március 25. 16.00 óra
Nyílt nap a leendő 1. osztályos gyerekeknek és szüleiknek:
2019. április 9. 9.00 óra.
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CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1165 Budapest, Sasvár u. 101.

Telefon:

06 1 403 6214

Fax:

06 1 403 6214
OM 035090

E-mail:

info@centi.hu
www.centi.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Horváthné Sabáli Éva intézményvezető
Berkes Györgyi

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként
kezeljük. Fontosnak tartjuk a hagyományos értékrend ápolását és átadását. Célunk,
hogy a gyermekek természetes tudásvágyát és kíváncsiságát kihasználva olyan korszerű ismereteket, használható tudást adjunk át, melynek segítségével tanulóink
képesek lesznek a folyamatos fejlődésre, a kiegyensúlyozott, boldog és sikeres életre.
Az első évfolyamon elsődleges célunk a tantárgyak megszerettetése, a tudás iránti
érdeklődés felkeltése, a tanulási képességek hatékony fejlesztése. Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást és kommunikációs készségeket.
Hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására. Mindezek megvalósítását pedagógusaink
módszertani sokszínűsége biztosítja.
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Képzési programok:










a magyar és matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk
angol nyelv tanítását első osztályban kezdjük, melyet 4. osztálytól emelt
szintű, bontott csoportos nyelvoktatás követ
emeltszintű testnevelés óráinkon sportágspecifikus - foci, atlétika, kézilabda, akrobatika -, oktatás folyik, bekapcsolódtunk az OTP BOZSIK
PROGRAM-jába és együttműködünk a KMS-ével, segítve ezzel mindkét
sportág utánpótlás nevelését
alsós osztályainkban képességfejlesztő sakkot is tanulhatnak a gyerekek
az idegen nyelvet és a készségtárgyakat szaktanárok tanítják már első osztálytól
sokoldalú művészeti és hagyományőrző nevelés: ének-zene, vizuális kultúra, tánc- és dráma, néptánc, képzőművészet
bevált gyakorlat iskolánkban a felső tagozaton az idegen nyelv mellett a matematika, a magyar, az informatika bontott csoportos tanítása
a 8. évfolyamosoknak matematika és magyar felvételi előkészítő

Iskolánk oktatási és nevelési programja alapján elnyerte az „ÖKO ISKOLA” és a
„BOLDOG ISKOLA” címet is. A felső tagozaton a gazdasági és pénzügyi ismeretek
tanításával kiérdemeltük a „Tudatosan gazdálkodó diákokért” címet.
Napközi, tanulószoba: Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a felsősöknek tanulószobát biztosítunk az eredményes felkészüléshez, önálló tanuláshoz.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, akrobatika, dzsúdó, karate,
ritmikus sportgimnasztika, tánc

Szakkörök: angol, irodalom, komplex képességfejlesztő, média, énekkar, gitár- és
ütős hangszer, rajz, kézműves

Hagyományok: nemzeti ünnepek méltó megünneplése, Gólyaavató, Családi nap,
Zenei világnap, Őszbúcsúztató, Adventi gyertyagyújtás, Mikulás, Luca napi sokadalom, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Tavaszköszöntő, Projektnapok, Egészségnap,
Sportnap, hangversenyek, színházlátogatások, kirándulások, táborok

Tárgyi feltételek: Az iskolában digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt, világos, tágas tantermek, valamennyi tantárgyhoz szaktanterem, valamint tornaterem és tornaszoba, sportudvar, műfüves focipálya, műanyag borítású kézilabda
pálya és játszóudvar várja a gyerekeket.
Könyvtárunkban különböző információhordozók (könyv, CD-DVD, videó, stb.) és
fejlesztőjátékok állnak diákjaink rendelkezésére, mely biztosítja a tanuláshoz, önképzéshez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételeket.
A leendő elsősöknek „Iskolaváró” foglalkozásokat tartunk az iskolában: 2019. január 16-án, február 13-án, március 13-án és április 3-án 17-18 óra között
Nyílt nap szülőknek: 2019. március 13-án vagy előzetesen egyeztetett (403-6214)
időpontban a tanév során bármikor látogathatnak tanórákat.
Szülői tájékoztató: 2019. március 13-án 17:00 órakor
29

Iranytu_2019-20_Jazz.pdf 33

14/01/2019 12:21:08

BUDAPEST XVI. KERÜLETI
HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1161 Budapest, Regele J. u. 43-45.

Telefon:

06 1 405 5270

Fax:

06 1 405 9055
OM 035088

E-mail:

iskola@hermanbp.sulinet.hu
www.hermanbp.sulinet.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Kocsis Tóth Mariann intézményvezető
Pekár Istvánné
Szalayné Molnár Julianna

Iskolánkról röviden
Iskolánk Rákosszentmihályon, nyugodt, családi házas környezetben található.
Az épületben 16 jól felszerelt tanterem, 1 szaktanterem (kémia-fizika előadó), nagy
tornaterem, technikaterem, informatika terem, táncterem és 3 kis tanterem, fejlesztőlogopédia terem található. Két tanteremben interaktív tábla használati lehetőség van.
Az iskolához felújított, öntött gumis sportudvar, alsós és felsős játszóudvar tartozik.
Az iskola képzési programja, célja: Oktató-nevelő munkánk célja tanulóink sikeres
beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol
a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek
oktatásának, a matematikai gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a
környezetvédelemnek. Fontos szerepet kap az alsó tagozat alapos alapozó munkája.
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Célunk az anyanyelvi ismeretek, a matematikai gondolkodás és a beszédkészség
fejlesztése. Az első osztályban az olvasástanítás szótagoló, dyslexia prevenciós módszerrel történik. Az idegen nyelvek tanítását első osztályban kezdjük játékos, alapozó
módszerrel, később erre épül fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel a felső tagozat
emelt szintű idegen nyelv oktatása. Gondot fordítunk a zenei hallás, a tánc- és ritmusérzék fejlesztésére. Az informatika oktatása és folyamatos fejlesztése minden
szempontból kiemelt szerepet kap. Az eredményes oktató-nevelő munkát iskola
pszichológus és logopédus segíti. 9 000 kötetes könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.
Speciális képzések:
- idegen nyelv oktatás (angol v. német) 1. osztályban 1 óra/hét, 2. osztályban 1,5
óra/hét, 3-4. osztályban 3 óra/hét bontott csoportban
- emelt szintű idegen nyelv oktatás 5. osztálytól 5 óra/hét (angol, német)
- a tehetséges tanulók számára a 3-8. osztályban matematikából nívócsoportos
oktatás,
- az 5. évfolyamtól második idegen nyelv választási lehetőség (angol, német, spanyol)
- a 4. évfolyamtól informatika oktatás (32 hálózatba kötött gép, internetre kapcsolódási lehetőség)
- 1-8. évfolyamon néptánc oktatás
Az intézményben lévő sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: futball, kézilabda, röplabda, krikett, korcsolya, úszás, tenisz
Szakkörök: 8. évfolyamosok számára matematika és magyar felvételi előkészítő,
néptánc, színpadi tánc, rajz, matematika, gitár, barkács
Egyéb szabadidős tevékenységek: karate, kosárlabda, kézműves foglalkozás, sakk,
dzsúdó, gyermekjóga, modern tánc
A szülők által fizetett képzési költségek: Az iskolai sportolási lehetőségek és szakkörök ingyenesek, az egyéb foglakozások a külső szolgáltatók felé térítéskötelesek.
Egyéb: az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a
felsősöknek tanulószoba működik.
A leendő elsősöknek játszóházi foglalkozásokat február, március hónapokban
fogunk tartani. A pontos időpontról a honlapunkról, illetve telefonon lehet tájékoztatást kapni január közepétől.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1163 Budapest, Tiszakömlő u. 29-35.

Telefon/fax:

06 1 403 5085

E-mail:

jokai16@jokai16.hu

OM 035095
www.jokai16.hu
Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Bohus Mihály László intézményvezető
Margitay József Zsolt intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek:
Iskolánkban mindennél fontosabbnak tartjuk a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, kompetenciáik, személyiségük fejlesztését és az esélyegyenlőség érvényesítését.
Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont.
A környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló fenntarthatóságra nevelés, iskolánk
másik fő profilja lett. Iskolánk 2018-ban nyertük el az Ökoiskola címet.
Első osztályosaink a hangoztató - elemző - összetevő módszerrel tanulnak olvasni.
Fejlesztő pedagógusok segítik a lemaradó tanulók felzárkózását.
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Képzési Programok:
Felső tagozaton emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet és magasabb óraszámban a
természettudományos tárgyakat. A versenyeken szép eredményeket érnek el tanulóink.
Választható nyelv: angol és német. Első osztálytól szakköri formában, harmadik osztálytól emelt óraszámban, órarendi keretben ismerkedhetnek a gyerekek a választott
idegen nyelvvel.
Bontott csoportokban oktatjuk az idegen nyelveket, a technikát és az informatikát,
részben bontva a magyar nyelv és irodalmat és a matematikát.

Napközi, tanulószoba: A színvonalas egész napos ellátást alsó tagozatban a napközi otthon, felső tagozatos tanulóinknak a tanulószoba biztosítja.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, kosárlabda (egyesület), játékos gyermektorna,
gerinctorna, sakk, cselgáncs, karate, labdarúgás, úszás, asztalitenisz, modern tánc

Szakkörök: angol, német, rajz, természettudomány, furulya, drámajáték, informatika,
matematika, fizika, történelem, énekkar, origami, meseolvasó, anyanyelvi, természetismeret, tanulás tanulása, játékos matematika, városismeret. A Rácz Aladár Zeneiskola kihelyezett képzései elérhetők iskolánkban délutáni időpontokban.

Hagyományok: Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről és
néphagyományainkról. Évente megtartjuk a családi, mese, múzeumi és Márton napot, a farsangot, a Jókai hetet, az angol és német nyelvi estet, a tavaszi koncertet, és a
témaheteinket. Népszerűek a játszóházak, a kulturális műsorok és a színházlátogatások. Önköltséges erdei iskolát szervezünk az 5. évfolyamon.

Tárgyi feltételek: A kerületben az egyik legnagyobb tornateremmel és sportudvarral
büszkélkedhetünk. Tantermeink korszerű bútorokkal vannak berendezve. Két számítástechnika terem áll a tanulók rendelkezésére, interaktív táblák segítik az eredményes oktatást. A könyvtárnak kb. 15.000 kötetes állománya, tekintélyes CD- és videótára, valamint különálló olvasóterme van. Internetes hozzáférés biztosítja a tanuláshoz,
önképzéshez és információszerzéshez szükséges feltételeket. Jól felszerelt tankonyhánkban sütnek-főznek a gyerekek.
Játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Szeretettel várjuk a szülőket és a leendő elsősöket „Iskolakóstoló” foglalkozásunkra,
ahol megismerkedhetnek a tanító nénikkel és iskolánkkal.
Időpontok: 2019. jan. 12. 10 óra (iskola);
2019. febr. 9. (Erzsébetligeti Színház);
2019. március 30. 10 óra (iskola)
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1161 Budapest, Hősök tere 1.

Telefon:

06 1 405 8877

Fax:

06 1 405 8877
OM 035092

E-mail:

kolcsey16altisk@gmail.com
www.kolcsey.suli.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dobre Lajos intézményvezető
Dobre Lajos intézményvezető

Iskolánkról röviden
Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek
megszerzéséhez. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését,
környezettudatos magatartásának kialakítását. Pedagógiai munkánk alapvető feladata
a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából
kiemelten fontos értékek elsajátíttatása: a tanulók életkoruknak megfelelően minél
magasabb tanulmányi szintre jussanak el, az átélt tapasztalatok során ismerjék meg
önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Minden tantárgy
és műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Iskolánkban logopédus, fejlesztő
pedagógus, pszichológus is segíti a tanulókat.
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Képzési programok: Induló első osztályaink tanulói választhatnak, hogy csoportbontásban ének, természettudományi (alsóban környezetismeret), vagy a német tantárgyat szeretnék magasabb óraszámban tanulni. A matematikát harmadiktól, angol vagy német tantárgyat 4-8. évfolyamon csoportbontásban, a tehetséges gyerekek
részére nívócsoportban oktatjuk.
Első osztálytól választható a német nyelv, melyet heti két órában, játékos formában,
az ének-zenét emelt szinten, a matematikát minden tanulónak emelt óraszámban tanítjuk. Fontos feladatunk a sikeres továbbtanulás megalapozása, a tehetségek felismerése, a velük való differenciált foglalkozás.
Ötödik osztálytól emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és a választott tantárgyat: idegen nyelvet akár heti 5 órában, ének-zenét, természettudományokat.
Segítjük, jól megalapozzuk tanulóink pályaválasztását.

Napközi, tanulószoba: A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5.
osztálytól (igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el, tanulja meg a
házi feladatot. Tanulás után érdekes, színvonalas, programokat szervezünk a közösségeknek.
Sportolási lehetőségek: Diáksport és tömegsport foglalkozásokon tornázhatnak,
atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak,
mazsorettezhetnek tanulóink, tornatermeinkben és sportudvarunkon.
Szakkörök: francia nyelv, orosz nyelv, énekkar, citera, furulya, szorobán, matematika, kézműves, kerámia, színjátszó, néptánc, rajz, Fülemüle-környezetvédelem,
számítástechnika, matematika és magyar felvételi előkészítő foglalkozások, 6.
évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programokat szervezünk igény szerint.
Hagyományok: Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya. Karácsonykor és anyák napján hangversenyt adunk. A Himnusz születése napján megrendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze
tudásukat. Tanulóink évről-évre sok szép eredményt érnek el kerületi, budapesti és
egyéb versenyeken. Farsangi-tavaszi rendezvényünk, gyermeknapi programunk, Galiba színházunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is. Több napos erdei
iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják
diákjaink. Zeneiskolai hangszeres zeneoktatás, szolfézs is van a patinás, felújított,
kibővült épületünkben.
Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. 8 db interaktív
táblát is használunk. Minden termünk alkalmas multimédiás oktatásra. Digitális
technikákkal, internetes hozzáféréssel rendelkező termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges korszerű feltételeket. Folyamatosan megújuló könyvtárunk segíti az olvasás népszerűsítését.

Nyílt napok, játékos foglalkozások, szülői tájékoztatás, bemutatók időpontjai:
Iskolakóstolgató: 2019. febr. 13., 20., 27. 9-12 óráig a leendő elsős tanulóknak.
Bemutató órák szülőknek: 2019. márc. 6. 8 órától, tájékoztató: 12 órától.
Bővebb, aktuális információk a honlapunkon!
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1163 Budapest, Hősök fasora 30.

Telefon:

06 1 403 0209

E-mail:

iskola@lemhenyi.sulinet.hu

OM 035091
www.lemhenyi16.hu
Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dienes Anna intézményvezető
Dienes Anna intézményvezető
Fornvald Annamária intézményvezető helyettes
Horváth Gabriella intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: 8 évfolyamos általános iskolaként alapvető célunk,
hogy lelki és szellemi háttér biztosításával, színvonalas nevelő-oktató munkával korszerű ismereteket közvetítsünk tanulóink felé. A gyermekekben lévő természetes
kíváncsiságra építve olyan környezetet igyekszünk biztosítani, amelyben a kérdezés, a
képzelet, a kreativitás, az önkifejezés élmény és érték. Iskolánk tagja a Tehetségpont
hálózatnak.
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Képzési programok:
1.) Magyar angol két tanítási nyelvű osztály:
1-8. évfolyamon: a tanulók heti 5 órában tanulják az angol nyelvet csoportbontásban,
angol anyanyelvi tanár segítségével.
Angol nyelven oktatott tantárgyak:
- 1-4. évfolyamon: ének-zene, technika, rajz,
- 5-6. évfolyamon: angol civilizáció, egyetemes történelem, vizuális kultúra,
- 7-8. évfolyamon: egyetemes történelem, angol civilizáció, földrajz,
- Az 1-4. évfolyamon a program megvalósítása egész napos formában történik.
2.) Általános képzést nyújtó osztály
Az 1-4. évfolyamon egész napos oktatást biztosítunk a gyerekek számára. A tanítási
órákba beépítve, ill. heti 1 órában csoportbontásban képességfejlesztő sakk
/Sakkpalota program/ foglalkozást tartunk, valamint már az első három évfolyamon
angol nyelvet oktatunk heti 2 órában, csoportbontásban.
Az általános képzést nyújtó osztályokban 5-8. évfolyamon lehetőség van a magasabb
óraszámú matematika, a magyar nyelv és irodalom valamint az angol nyelvi órák
választására. 7-8. évfolyamon pénzügyi és gazdasági ismeretet is oktatunk.

Tanulószoba: 5–8. évfolyamon a tanulók délután tanulószobai foglalkozás keretében
készülhetnek a tanórákra szaktanárok segítségével.
Sportolási lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, úszás. A vívás és
RSG foglalkozások tanfolyami keretben 1600 után vehetők igénybe.

Szakkörök: dráma, angol és magyar nyelvű énekkar, matematika, angol, furulya oktatás teszi lehetővé a szabadidő hasznos eltöltését.

Hagyományok: fontos a gyerekek művészeti és hagyományőrző nevelése, énekkar,
hangszeres oktatás, grafika, művészeti kiállítások működtetésén keresztül. Ezek jól
illeszkednek a „Négy Bástya Programunkhoz”.
Tárgyi feltételek: Intézményünk rendelkezik tornateremmel, sportudvarral, szaktantermekkel (informatika, technika, biológia, kémia, fizika és angol). A tanítási órák
szakmai sikerességét támogatják az interaktív táblák segítségével használható programok.

Nyílt napok, játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
 „Iskolaváró” foglalkozás keretében: 2019. január 25-én és február 22-én, 17001800 óráig, valamint március 23-án (szombat) 900-től játékos programot szervezünk a leendő első osztályos gyermekek számára. A szülők részére ebben az időben az intézmény vezetősége és szaktanárai tájékoztatást tartanak az iskolában
folyó nevelő-oktató munkáról, valamint bemutatkoznak az új elsős tanító nénik.
Bemutató órákat tartunk: 2019. március 6-7-én (szerda-csütörtök) 800-1000-ig a
leendő első osztályosok szüleinek. Előzetes online bejelentkezés szükséges 2019.
február 21–28 között a honlapunkon keresztül.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1162 Budapest, Ida u. 108-110.

Telefon:

06 1 405 5766

Fax:

06 1 402 1151
OM 035096

E-mail:

moraferencaltisk@digikabel.hu

www.mora16.hu
Az intézmény vezetője:
Bánkiné Kiss Anikó
intézményvezető-helyettes
megbízott intézményvezető
Beiskolázással foglalkozó vezető:
Józsa Andrea intézményvezető-helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek:
Nevelőmunkánkban, a tanítás-tanulás folyamatában törekszünk arra, hogy tanítványaink haza- és emberszerető, egészséges, kiegyensúlyozott, kötelességtudó, együttműködő, jó kommunikációs készséggel, általános alapműveltséggel rendelkező, igényes,
harmonikus személyiségekké váljanak. Képzési filozófiánk alapelvei: személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, lelkiismereti- és vallásszabadság, az
egészségkulturáltság kialakítása, nyitottság és tisztelet egymás iránt.
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Képzési prioritásaink:
-

matematika
idegen nyelv
művészetek
matematika és idegen nyelv oktatása, 1-1 emelt szintű csoportban felső
tagozaton
- színvonalas számítástechnika- oktatás korszerű géppark segítségével 6-8. évfolyamon (a matematikát emelt szintű csoportban tanulóknak már
5. osztálytól)
- preventív és korrektív pedagógiai munka
Intézményünk a 2008/2009-es tanévben a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében a fenntartó által benyújtott nyertes pályázat eredményeképpen bevezette a
kompetencia alapú oktatási programcsomagokat.

Napközi, tanulószoba: Az egész napos ellátást a napközi otthon színvonalas, változatos foglalkozásai biztosítják. Alsó tagozaton minden osztályban, felső tagozaton az
igényeknek megfelelően indítjuk a csoportokat szeptemberben.

Sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: foci, kosárlabda, floorball, asztalitenisz,
tollaslabda, konditorna, labdás ügyesség fejlesztés, koordinációs képességfejlesztés.

Szakkörök: énekkar, „Sakkpalota” tehetséggondozó program, természettudományos,
informatika, „Drámórások”, angol és német képességfejlesztő tehetséggondozó
matematika (MiMa, TiKa), népi hagyományok, élménypedagógia, történelem, filmklub

Hagyományok:
1. Iskolán kívüli programok /pl.: színházlátogatás, múzeumlátogatás, drámafoglalkozások,
hangversenyek, kirándulások, erdei iskola, nyári táborok/, melyek költségeihez, szükség
esetén, iskolánk Útravaló” Alapítványa is hozzájárul;
2. Foglakozások óvodásoknak;
3. Nemzeti ünnepeink alkalmával részt veszünk a kerületi rendezvényeken.

Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Az internet hozzáférés biztosított, projektorok és interaktív tábla használata segíti a színvonalas oktatást. Jól felszerelt könyvtárunk várja tanulóinkat.

Játékos foglalkozások: 2019. április 09-ig keddenként 1700-1745,„Móra Kuckó” néven, iskolába hívogató, komplex tevékenységsorozat.

Nyílt nap a leendő elsős tanítóknál, utána kb. egyórás szülői tájékoztató:
2019. 03.06. 8-945
2019. 04.10. 8-945
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SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely:

1163 Budapest, Metró u. 3-7.

Telefon:

06 1 403 0607

E-mail:

tanoda@sastanoda.hu

OM 035093
www.sastanoda.hu
Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Leblanc Mária Magdolna intézményvezető
Leblanc Mária Magdolna intézményvezető

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: Elsődleges célunk a műveltség megszerzése minden
területen, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. Törekszünk az önállóság,
öntevékenység, reális önmegismerés, együttműködő, szolidáris magatartás kialakítására. Céljaink az egyéni különbözőségek elfogadásával, a fejleszthetőségbe vetett
hittel, megértő és követelménytámasztó pedagógus magatartással valósulnak meg.
Képzési programok:
-

a tanulók már első osztálytól tanulnak angol vagy német nyelvet,
különös hangsúlyt fordítunk a biztos alapkészségek kialakítására és a tehetséggondozásra,
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-

csoportbontásban oktatjuk 3. osztálytól az idegen nyelvet, 4. osztálytól a matematikát,
informatikát,
életvitel
és
gyakorlati
ismereteket,
5-6. osztályban a magyar nyelvtant, 7-8. osztályban pedig a magyar irodalom
tantárgyakat,
jól működő szóbeli/írásbeli vizsgarendszert alkalmazunk,
5. évfolyamtól választható 2. idegen nyelv oktatása (angol, német nyelv).

-

A kötelező tanítási órákat, a délelőtti időszakban szervezzük (8-14 óra között).

Tanórán kívüli lehetőségek:
Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások.
Szakkörök, sport és művészeti foglalkozások: Az intézmény gazdag, sokszínű tanórán kívüli tevékenységét a nevelő - oktató munka szolgálatába állítjuk. Számuk, idejük tanévenként változik, ezt az iskola éves munkatervében
rögzítjük.
Zeneoktatás: A Rácz Aladár Zeneiskolával történő együttműködés alapján folyik iskolánkban zenei alapképzés, szolfézsoktatás, és többféle hangszeres
képzés is.
Napközit, tanulószobát a törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig (ügyeletet reggel 7-től és délután 16-tól 17 óráig) biztosítunk. A napköziben a tanulási időn kívül gazdag, tartalmas programokat szervezünk. A tanulószoba a
tanulás segítésén túl felzárkóztató, illetve tehetséggondozó feladatokat is ellát.

-

-

Hagyományok:
-

hétvégi iskolai túrák,
ünnepekhez kapcsolódó rendezvények,
tanulóink tehetségének megmutatására épülő rendezvények.

Tárgyi feltételek:
Modern, felújított iskolaépületben, világos, tágas tantermekben, barátságos környezetben folyik az oktatás.
Jól felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésre a nyelvoktatás, a természettudomány, az informatika és a művészeti oktatás számára.
Az oktatás szolgálatában áll még a könyvtár és a jól felszerelt modern digitális környezet, több interaktív tábla.
Intézményünkben tágas játszó- illetve sportudvar található.

Beiskolázási programok:




Szülői tájékoztatók és játékos foglalkozások leendő első osztályosok számára:
2019.február 23-án és március 2-án (szombatonként) de. 9-11 óráig
Nyílt nap a szülők számára: (Előzetes jelentkezés szükséges!)
2019.március 6-án, szerdán a délelőtti órákban
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 1161 Bp., Csömöri út 20.

Telephely: 1161 Bp., Csömöri út 142.

Telefon: 06 1 406 4001; 06 20 982 0987

Telefon/fax: 06 1 405 4619

Fax:

06 1 402 4653
OM 035086

E-mail:

info@szgyaiskola.hu
www.szgyaiskola.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Tóth András intézményvezető
Petrik Csilla intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: Nyitott, családias légkör megteremtése. Tanulóink
személyiségének fejlesztése. Egyéni képességek figyelembevételével a tehetség kibontakoztatása, felzárkóztatás. Differenciált csoportbontás több tantárgyból a hatékonyság érdekében. Összeszokott, stabil tantestületünk a gyerekekből jól képzett, jó problémamegoldó képességű, szilárd erkölcsökkel rendelkező embereket szeretne nevelni.
Pszichológus, fejlesztőpedagógus és logopédus segíti a gyermekek megfelelő fejlődését.
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Képzési programok:
- Első osztálytól informatikaoktatás és angol nyelvoktatás
- Emelt szintű angol nyelvoktatás
- Emelt szintű matematika oktatás
- Második idegen nyelv tanítása (német)
- Boldogság óra program

Napközi: alsó és felső tagozaton egyaránt biztosítjuk.
Sportolási lehetőségek: foci, aerobic, kosárlabda, úszás, kézilabda, tenisz, cselgáncs, modern tánc, karate, sakk, ritmikus gimnasztika, ping-pong.

Szakkörök: énekkar, furulya, technika, modellezés, rajz, zene, klubnapközi, tömegsport, matematika, magyar nyelv, kémia, biológia, földrajz, angol, dráma,

Hagyományok:
-

Boldog iskola program
Szent-Györgyi projekt hét, Szent-Györgyi Gála,
Szent-Györgyi-díj adományozása szülők, tanulók számára,
jó tanuló – jó sportoló díj,
jutalom kirándulás a kiemelten teljesítő tanulóknak,
nemzeti hagyományok ápolása,
Katalin-bál, adventi készülődés, tök-jó nap, mikulás nap, karácsonyi műsor, farsangi mulatság.

Tárgyi feltételek:
Intézményünk jól felszerelt: 2 informatika terem, 2 tornaterem, 2 könyvtár, 2 műfüves
pálya van. Alsó tagozaton új, nagyon szép játszótér, és egy szintén új kézilabdapálya
várja 1-4. évfolyamos diákjainkat. Tanórákon tanulóink korszerű eszközök számítógépek, interaktív táblák segítségével sajátítják el a tananyagot.

Játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Iskolánk iránt érdeklődő óvódásokat és szüleiket szeretettel várjuk alsó tagozatunk
épületében az alábbi keddi napokon, 1615 – 1700 órától:
2019. január 8-án, január 22-én, február 5-én, február 19-én, március 5-én, március 19én és április 2-án.
Nyílt napot tartunk leendő első osztályos tanulóinknak és szüleiknek
a következő csütörtöki napokon, az első két órában:
2019. január 31., február 28., március 28.
Tájékoztatás: 1200 órától.
További információkat, iskolánk honlapján találhatnak.
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Székhely:

1165 Budapest, Táncsics u. 7-9.

Telefon:

06 1 407 2806

Fax:

06 1 407 2807
OM 035310

E-mail:

bp16tancsics@gmail.com
www.tancsics16.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Vámos Tibor intézményvezető
Dr. Zalainé Ótós Ildikó
intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Pedagógiai-nevelési alapelvek: Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az alapvető
és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekekben meglévő ismeretekre való építkezés, életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Célunk 1-8. évfolyamon a minőségi képzés,
a tanulói érdeklődés, és az új ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás
biztosítása.
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Ökoiskolaként kiemelt pedagógiai célunk a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés.

Képzési programok:
Általános tanterv szerinti oktatás: várjuk mindazokat a gyerekeket, akiknek még
nem alakult ki speciális érdeklődésük.
Ének–zene - művészetek speciális tanterv szerinti oktatás: emelt óraszámban
tanulják a gyerekek az ének-zenét, 2. osztálytól furulyázni tanulnak, 3. osztálytól tagjai
az iskola kórusának. További zenei tanulmányokat délutánonként, az iskolánkkal egy
épületben működő Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatnak a tanulók.
Angol nyelv speciális tanterv szerinti oktatás: az angol nyelvet 1. osztálytól kezdve
heti 2 órában, a 4. osztálytól heti 4 órában oktatjuk. Az oktatás játékos módszerekkel
történik, a nagyobb diákok számára évente angliai tanulmányutat szervezünk.
Német nemzetiségi nyelvoktató speciális tanterv szerinti oktatás: heti 6 órában
sajátíthatják el a német nyelvet a tanulók. Ezekben a csoportokban német nemzetiségi néptánc oktatása is folyik. A meglévő külföldi kapcsolatok lehetővé teszik a német
nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.

Napközi, tanulószoba: A tanulók napi egyszeri vagy háromszori étkezését biztosítja,
a házi feladat elkészítése után a délutánokat alkalmanként szervezett, változatos
programokkal tarkítja.
Sportolási lehetőségek: kosárlabda, aerobik, kölyök atlétika, úszás és floorball.
Szakkörök: igény szerint földrajz, matematika, dráma, ÖKO, rajz, informatika, természetismeret, idegen nyelvek (angol, német, orosz).

Hagyományok: egészségnap, teremszépségverseny, játékos vetélkedők, Márton napi
vigasságok, Táncsics-nap, Diáknap, Kihívás napja, Halloween, ének-zenei osztályok
évzáró hangversenye, téli sítáborok, nyári táborok, erdei iskola, sportbajnokságok.
Tárgyi feltételek: Teljes körűen felújított, internet csatlakozással ellátott számítógépekkel felszerelt két szaktanterem, megújult műfüves sportudvar, műfüves labdarúgó
pálya áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. Ezen kívül kémia, fizika, szaktanteremmel, két tornateremmel és korszerű igényeknek megfelelő ebédlővel rendelkezünk. Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett DVD- és hanganyagok is segítik
a tanulmányi munkát. .

Nyílt napok, játékos foglalkozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
A leendő általános iskolai első osztályosaink és szüleik számára 2019. február 13-án
és március 20-án (szerdán) 8.00-tól intézményvezetői tájékoztatót, majd 9.00-12.00
óráig nyílt tanítási órákat tartunk.
Játszóházi foglalkozás a leendő elsősöknek: március 8-án (pénteken) 16.00-17.00
óráig.

45

Iranytu_2019-20_Jazz.pdf 49

14/01/2019 12:21:08

46

Iranytu_2019-20_Jazz.pdf 50

14/01/2019 12:21:08

G I MN Á Z I U M OK
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CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM

Székhely:

1165 Budapest, Mátyás király tér 4.

Telefon:

06 1 407 9900

Fax:

06 1 407 9900 / 123
OM 035281

E-mail:

corvin.gimnazium@gmail.com
www.corvinsuli.hu www.facebook.com/corvinsuli

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Boros Tamás intézményvezető
Loj Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Iskolánkról röviden
Iskolánk 2019-ben a 88. tanévét kezdi meg. A változások mellett is megőriztük a
barátságos légkört és nevelési céljainkat. Ma már elmondhatjuk, hogy környékbeli
családok generációi nevelkedtek fel nálunk „corvinos szellemben”. Az iskolát kellemes zöldövezet veszi körül. Az intézmény értizedekig reálgimnáziumi képzést nyújtott; ezt napjainkra felváltotta a folyamatos változásokhoz, tanulói és szülői igényekhez alkalmazkodó tagozatos gimnáziumi rendszer.
Általános pedagógiai céljaink
A nyelvi előkészítősök öt, az idegen nyelvi, a humán és az informatikai tagozatos
diákjaink négy évig tartó képzésben részesülnek. A tagozatos rendszer lehetővé teszi,
hogy a tanulók az érdeklődésük középpontjában álló tantárgyakat magasabb óraszámban sajátíthassák el. A lexikális ismereteket és a kompetenciafejlesztést egyaránt
központba helyezzük a pedagógiai folyamat során.
Az idegen nyelv készségszintű elsajátítását szintek szerinti csoportbontással, számítógépes termekkel, modern tanári módszerekkel támogatjuk. Minden osztályunkban
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az angol és a német a két kötelező idegen nyelv.
Az emelt szintű szaktárgyi érettségikre és a legalább B2 szintű nyelvvizsgára való
felkészítést kiemelten fontosnak tekintjük, hiszen tanulóink sikeres továbbtanulásának ezek ma már alapfeltételei.
Képzési formák:
Nyelvi előkészítő gimnázium (ötéves képzés, tagozatkód: 0002)
Az 1+4 éves osztályt választók az első évben intenzív angol és német nyelvi (heti 12,
ill. 6 óra) és informatikai (heti 5 óra) oktatásban részesülnek, valamint fontos készségeiket (tanulási technikák, logika) fejleszthetik. A 2. évtől általános tanterv szerint
haladnak, de az angol nyelvet végig emelt óraszámban tanulják.
Idegen nyelvi tagozatos gimnázium (négyéves képzés, angol csoport - tagozatkód:
0011, német csoport - tagozatkód: 0021)
Diákjaink az angolt és a németet is emelt óraszámban (heti 5-5 óra) tanulják. Az
osztály egyik fele – előképzettségétől függően – haladó angol, másik fele haladó német csoportban folytatja tanulmányait. A cél az egyik vagy mindkét nyelvből a nyelvvizsga megszerzése.
Informatika tagozatos gimnázium (négyéves képzés, tagozatkód: 0003)
A tanulók emelt óraszámban sajátítják el az informatikai (felhasználói és szoftveres)
ismereteket, ebből emelt szinten érettségiznek. Ehhez modern számítógépes park és
szaktantermek állnak rendelkezésre. Iskolánkban ECDL-vizsgaközpont is működik.
Humán tagozatos gimnázium (négyéves képzés, tagozatkód: 0004)
Diákjaink a magyar és a történelem tárgyakat emelt óraszámban tanulják, az egyikből
emelt szintű érettségit tesznek. Multimédiás eszközeinknek köszönhetően modern
módszerekkel sajátítják el a klasszikus humán műveltséget.
Szabadidő, sport, művelődés, pályaorientáció
A szakkörök, diákkörök (japán kultúra, énekkar, színjátszó, blogírás, túracsoport)
lehetőséget biztosítanak a tartalmas szabadidős együttlétre is. Iskolai rendezvényeink (gólyabál, apródavatás, szalagavató, közös versmondás, diáknap, sporthét, vetélkedők, kiállítások, gólyatábor) szinte minden corvinost megmozgatnak.
Könyvtárunk igényes környezete vonzza az olvasni, tanulni vágyókat.
A pályaorientációs folyamat kiemelten fontos eseménye a karriernap, de önismereti
tréningekkel, tájékoztatókkal, külső programokkal is támogatjuk tanulóinkat a pályaválasztás sikerességében. A projektmunkákkal, témahetekkel is a diákok praktikus és
együttműködő készségeit erősítjük.
Németországi (ludwigsburgi) testvériskolánkkal 30 éve ápoljuk kapcsolatainkat.
Külföldi kirándulásaink (Anglia, ausztriai sítábor) kitűnő alkalmat jelentenek a nyelvgyakorlásra, új kapcsolatok teremtésére, tapasztalatszerzésre.
A felvételi rendje
A felvételi összpontszám három részterületből áll össze: hozott pontok; írásbeli (központi felvételi magyar nyelv és matematika tantárgyakból); szóbeli felvételi (olvasási
készség, általános műveltség és tájékozottság alapján).

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket!
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1164 Budapest, Batthyány I. u. 12.
06 1 400 1814
06 1 783 8031
OM 035249
szag@szag.hu
www.szag.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Inotai István intézményvezető
Inotai István intézményvezető

Iskolánkról röviden
Gimnáziumunk épülete, mely több mint 110 éves, Budapest XVI. kerületében (Cinkotán), kertvárosi környezetben található. Az 1904-1906 között épült, majdnem 100
méter hosszú, impozáns, műemlék jellegű, patinás épület ad otthont közel 640 diáknak, akik 4, 1+4 és 6 évfolyamos képzésben vesznek részt. Tágas, jól felszerelt tornacsarnok, sportpályák, műfüves futballpálya és hatalmas fákkal benőtt, kéthektáros
gyönyörű őspark teszi az itteni diákéletet még emlékezetesebbé.
Iskolánk története 150 évre tekint vissza. Az épületben 1906-tól Gazdaasszonyképző
intézet, majd a XIX. század végén Pozsonyban megalakult, és az I. világháború után
Budapestre költöztetett tanítónőképző intézet, később 12 évfolyamos iskola, végül
gimnázium működött. Szerb Antal nevét iskolánk 1969. december 1-jén vette fel.
Képzési formák: Intézményünkben a hagyományos 4 éves képzés mellett 1994 óta
6 évfolyamos, 2004 óta pedig 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítős képzés is
folyik.
Az iskola Pedagógiai Programjában azt az általános célt tűzte ki, hogy tanulóink
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személyiségét sokoldalúan és harmonikusan fejlessze testi, szellemi és erkölcsi
szempontból egyaránt. Fontosnak érezzük a szocializáció és együttműködési képesség fejlesztését.
Gimnáziumunk nagy hagyományokkal rendelkezik az idegen nyelvek oktatása területén. Diákjaink első idegen nyelvként szintenkénti csoportbontásban tanulhatják az
angol és a német nyelvet. A nyelvi előkészítő osztályban heti 12 órában tanulhatják az
angol nyelvet, így legtöbben már két-három éven belül elérik a középfokú nyelvvizsga
szintjét. A differenciált és sikeres képzés eredményeként a nyelvvizsgát és előrehozott
érettségit tevő tanulóink száma meghaladja az országos átlagot.
Második idegen nyelvként angol, német, olasz és francia nyelv tanulható, és lehetőség van szabadon választott tárgyként a latin nyelv tanulására is. A motivált tanulók a
második idegen nyelvből is sikeres érettségi vizsgát vagy nyelvvizsgát tudnak tenni.
A külföldi tanulmányutak és diákcserék, melyek során tanulóink eljuthatnak Angliába, Német-, Olasz-, és Franciaországba, az idegen nyelvek gyakorlására teremtenek
lehetőséget.
Diákjaink a különböző évfolyamokon emelt óraszámban tanulhatják az általuk választott tárgyakat emelt szinten is. Különösen fontosnak tartjuk a 11-12. évfolyamot, ahol
tanulóink emelt szintű csoportokban - a speciális képzés, a tehetséggondozás és a
differenciált foglalkozás előnyeit kihasználva - készülhetnek fel az emelt szintű érettségi vizsgára.
A gimnázium gazdag 40.000 ezer kötetes könyvtárral áll a tanárok és diákok rendelkezésére. Diákjaink sokféle és változatos programból választhatnak, amelyet az
iskolai diákönkormányzat és a tanári kar szervez, gyakran külső meghívottak közreműködésével.
Iskolánkban énekkar, művészeti körök működnek, kosárlabda, röplabda- és futballedzések folynak. Nyaranta sport-, kerékpáros-, gólya- és alkotótábort, télen pedig
sítábort szervezünk. Célunk az, hogy diákjaink a magas színvonalú tudás mellett jól
érezzék magukat gimnáziumi éveik alatt.
A 2019 szeptemberétől induló osztályaink tanulmányi területei:
0001 - hat évfolyamos képzés angol nyelv – 1.5 osztály 45 fő
0002 - hat évfolyamos képzés német nyelv – 0.5 osztály 15 fő
0021 - négy évfolyamos képzés - 14 fő, első nyelv angol
0022 - négy évfolyamos képzés - 14 fő, első nyelv német
0031 – 1+négy évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály - 28 fő
A 4 és az 1+4, illetve 6 évfolyamos képzésre jelentkezők központi felvételi dolgozatot írnak magyarból és matematikából.

Kedves Tanulók!
Látogassatok meg egyszer minket személyesen, nézzetek be az Iskolamúzeumba,
lapozzatok bele a TOPLAP című diákújságunkba, a Cinkotai Csillagok című antológiába vagy a Szerb Antal Gimnázium évkönyveibe. Honlapunkon (www.szag.hu),
valamint facebook oldalunkon is sok érdekes és hasznos információt találtok. A 47.
helyen szerepelünk a 100 legjobb gimnázium 2019 című kiadványban. Meglátjátok,
tetszeni fog ez a több mint 110 éves iskola!
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Székhely:

1165 Budapest, Táncsics u. 7-9.

Telefon:

06 1 407 2806

Fax:

06 1 407 2807
OM 035310

E-mail:

bp16tancsics@gmail.com
www.tancsics16.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Vámos Tibor intézményvezető
Dr. Zalainé Ótós Ildikó
intézményvezető helyettes

Iskolánkról röviden
Mottónk: „Egyenes út az érettségiig!”
60 éves múltra visszatekintő iskolánkban a nyolc évfolyamos általános iskolai képzés
mellett 1992 óta 4 évfolyamos, 2007 óta pedig 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés is folyik.
Az iskola képzési programja, célja: Fő feladatunk a tanulói érdeklődés, és az új
ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás biztosítása. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Kiemelt szerepet kapnak
az idegen nyelvek, valamint az informatika oktatása.
Kötelezően választható idegen nyelvek: angol – német, illetve angol – francia.
Célunk a kétszintű érettségi vizsgákra való felkészítés, diákjaink helyes értékrendjének kialakításával, önismeretük fejlesztésével a tudatos pályaválasztás elősegítése.
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Ökoiskolaként kiemelt pedagógiai célunk a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés.
A 2019/2020-as tanévben két kilencedik évfolyamos osztályt indítunk.
Általános tantervű osztály (4 évfolyamos, tagozatkód 01): Az általános iskolai
tananyag hiányosságainak pótlására a 9. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat
szervezünk magyar nyelvből és matematikából. Tanulmányaik során a diákok mindenféle tudományág ismereteiből ízelítőt kaphatnak. Két év után érdeklődésüknek megfelelően két választott tantárgyból emelt szintű képzésre van lehetőség.
Angol nyelvi előkészítő osztály (1+4 évfolyamos, tagozatkód 02): Ebben a gimnáziumi képzési formában elsődleges cél az angol nyelv elsajátítása mind a kezdő, mind
a haladó csoport számára. A nyelvi előkészítő évében a differenciált angol nyelvoktatás két csoportban, heti 14 órában, a második idegen nyelv heti 4 órában, csoportbontásban folyik. Kiemelten kezeljük az informatika tantárgy oktatását, miközben az
egyéb tantárgyak oktatásánál a képességfejlesztésre és a szinten tartásra helyezzük a
hangsúlyt. A nyelvi előkészítő év után a tanulók az általános gimnáziumi tanterv
szerint haladnak tovább. Tanulmányaik végére angol nyelvből emelt szintű érettségi
vizsgát tehetnek.
Választható sportolási lehetőségek: Iskolai sportkör keretében frizbi, tollaslabda,
kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz és aerobik működik. Az iskola két
tornateremmel, megújult nagy udvarral, sportpályákkal és műfüves labdarúgópályával
rendelkezik.
Tervezzük igény esetén a következő szakkörök beindítását: földrajz, matematika,
informatika, valamint idegen nyelvek (angol, német, francia).
Tárgyi feltételek: projektorral felszerelt tantermek, két 2017-ben teljes körűen felújított, új eszközökkel felszerelt informatika szaktanterem, továbbá kémia és fizika
szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. Az iskola saját könyvtárában
a könyvek (több ezer kötetes állomány) mellett DVD- és hanganyagok is segítik a
tanulmányi munkát.
Hagyományaink: Változatos programokkal igyekszünk az osztályközösségek kialakulását elősegíteni. Hagyományos rendezvényeink a Gólyaavatás, Szalagavató, Mozifanatikusok éjszakája, Táncsics-nap, Sportnap, Diáknap, Projektnapok, osztálykirándulások. Az osztályfőnökök közös iskolán kívüli programokat – múzeum-és színházlátogatásokat – szerveznek az érdeklődő diákoknak.
Önköltséges programjaink: gólyakirándulás, szervezett színház- és múzeumlátogatások, osztálykirándulások, nyári táborok, síelés Ausztriában.
A gimnáziumba történő jelentkezés elbírálása, pontszámítás:
- A központi felvételi írásbeli vizsgák eredménye matematikából és magyar nyelvből
- Hozott pontok a 7. évfolyam év végi, ill. 8. évfolyam félévi érdemjegyek alapján.
Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv
Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat és szüleiket!
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GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY

Székhely:
Telefon:

1164 Bp., Szabadföld út 7.
06 1 400 0348;
OM 200540

E-mail:
göllesz@bp16.sulinet.hu

Telephely: 1161 Bp. Érsekújvári u. 7-13.
Telefon: 06 1 405 4214
E-mail: ersek.gollesz1161@gmail.com
Telephely: 1162 Bp. Szent Imre u. 115.
Telefon: 06 1 406 1526
E-mail: fejl.iskola@gmail.com

Az intézmény vezetője:
Tagintézmény vezetők:

Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna intézményvezető
Halász Melinda (Szabadföld u.)
Halász Melinda/Fuszenekker Evelin(Érsekújvári u.)
Ruskóné Galánfi Klára (Szent Imre u.)
Beiskolázással foglalkozó vezető: Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna intézményvezető

Intézményünkről röviden
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
/Tamási Áron/

Szabadföld úti tagintézmény:
Tagintézményünkben az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján bekerülő
sajátos nevelési igényű, - tanulásban akadályozott, ép értelmű autista, ADHD (figyelemzavaros, hiperaktív) - tanulókat nevelünk 1-8. évfolyamon, kis létszámú osztályokban. Cinkotán, jól megközelíthető helyen, befogadó, biztonságos, kulturált környezetben foglalkozunk tanítványainkkal.
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Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a differenciált, korrektív terápiás fejlesztés áll.
Minden tanulónk számára biztosítjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel és
eredményesen végeznek. Az alapkészségek (olvasás, szövegértés, fogalmazás, matematika) fejlesztése valamennyi évfolyamon hangsúlyt kap. Sikerélmények megteremtésével
elősegítjük a tanuláshoz, munkavégzéshez szükséges belső motivációt. Célunk, hogy
tanítványaink harmonikus személyiségű, közösségbe beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak, akik képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő területen tudnak majd tevékenykedni. Gyógypedagógusaink nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, munkájukat
gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
Az ép értelmű, de külön nevelést igénylő autista, és egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulóinkat a többségi általános iskolák tanmenete szerint tanítjuk. Ez a típusú
különnevelés a társadalmi integrációjukat, szocializációjukat alapozza meg.
A. tanórákat egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások egészítik ki: logopédia, alapozó
terápia, szenzoros integrációs terápia, diszlexia terápia, finommotorika fejlesztése. Diákjaink 3. osztálytól tanulnak informatikát, 4. osztálytól angol nyelvet. Számítástechnika teremmel, speciális fejlesztő eszközökkel rendelkezünk. Fontosnak tartjuk az iskolai hagyományok ápolását, az élményt nyújtó közösségi programokon való részvételt. A szabadidős
programokat szülők bevonásával szervezzük.
Nyílt tanítási napot tartunk 2019. március 21-én, csütörtökön 8.00-10.00 óráig.
Telefonon történő egyeztetés után az érdeklődő szülőket a megadott időponton kívül is
fogadjuk.
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket iskolánkba, ha gyermekének szakember és/szakértői bizottság javasolja az óvodát követően is a kiscsoportos, szegregált oktatást.
Érsekújvári utcai tagintézmény:
Tagintézményünk óvodai, általános iskolai csoportjaiba az illetékes szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be az értelmileg akadályozott, autista,
mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek.
Barátságos környezetben, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk
gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését.
A nevelő-oktató munka során szakembereink – a fejlődésbeli és egyéni sajátosságok
figyelembevételével – speciális, sérülés-specifikus módszerekkel és eszközökkel törekednek a gyermekek készségeinek, képességeinek lehető legeredményesebb fejlesztésé-re. Kiemelt hangsúlyt kap az életviteli, szociális, kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a mozgásfejlesztés. Pedagógiai tevékenységünkben – a közismereti
tantárgyak oktatása mellett – nagy figyelmet fordítunk a mindennapi életben használható, praktikus ismeretek, készségek elsajátíttatására, amelyek a későbbi önellátási,
önálló életvezetési és munkatevékenységek alapjául is szolgálhatnak. A logopédiai
foglalkozásokon beszédindítás, hangfejlesztés és a részképességek komplex fejlesztése történik. A szülőkkel partneri viszony kialakítására törekszünk, s folyamatos, napi
kapcsolatot tartunk velük, és közös szabadidős foglalkozásokat tervezünk.
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket iskolánkba, ha gyermekének szakember és/szakértői
bizottság javasolja az óvodát követően is a kiscsoportos, szegregált oktatást.
Nyílt tanítási napot tartunk 2019. március 21-én, csütörtökön 8.00-10.00 óráig.
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Szent Imre utcai tagintézmény:
Az iskola Rákosszentmihályon nyugodt, csendes, családi házakkal körülölelt helyen
fekszik.
Beszédjavító általános iskolai oktatás folyik 1-4. évfolyamig logopédiai osztályokban, iskolaotthonos keretek között.
Tagintézményünkbe csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló,
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény
szakvéleménye alapján történik a felvétel.
Az alsó tagozatos követelmények – elnyújtott első osztállyal (0.) – kiegészítve öt év
alatt is teljesíthetők.
A tanítás és a kiscsoportos fejlesztések során módszereink megválasztásakor figyelembe vesszük az életkor, a lelki sajátosságok, valamint a beszéd-, olvasás- és írászavar fajtáját, súlyosságát.
Intenzív- logopédiai szakellátást, speciális, differenciált tanórai, sokoldalú kiscsoportos – fejlesztéseket biztosítunk a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően.
Célunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket a komplex logopédiai módszerek alkalmazásával a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva a többségi általános
iskolai eredményes tanulásra.
Nagy gondot fordítunk a beszédhibák javításán, a beszédmegértés és beszédészlelés
fejlesztésen kívül a nyelvi, kommunikációs zavarok korrekciójára, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia megelőzésére, reedukációjára, valamint a változatos mozgásfejlesz-tésre is.
Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra, mozgásra, a 3.
évfolyamon a tankerület által finanszírozott úszás-oktatásra. A 4. osztálytól angol
nyelvet tanítunk. A 3. évfolyamon tanuló diákjaink a napközis foglalkozás keretében
verses, zenés angol, illetve német előkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Nagy
figyelmet fordítunk az erkölcsi, a zenei és közösségi nevelésre is.
Az iskolánkban töltött éveket követően – eredményes felzárkózásuk után – tanulóink
megfelelően beilleszkednek a körzetes általános iskolákba.
Tagintézményünkben a kis létszámú osztályokban való felzárkóztatás a leghatékonyabb módon – huszonöt éves tapasztalat alapján – egész napos tevékenységeken, a
játékos cselekvéseken keresztül valósul meg.
Egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált foglalkozások során a személyiségfejlesztés mellett a beszéd- és mozgásfejlesztésre, a térbeli, a síkbeli, az időbeli tájékozódás biztos elsajátítására, az emlékezet, a figyelem fejlesztésére, a szókincs bővítésére különös figyelmet fordítunk.
Iskolánkban tanítók, konduktor és logopédusok végzik az oktatást iskolapszichológus
támogatásával.
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket iskolánkba, ha gyermekének szakember és/szakértői
bizottság javasolja az óvodát követően is a kiscsoportos, logopédiai fejlesztést.
Nyílt tanítási napot tartunk 2019. január 23-án 8.00-11.00 óráig
2019. február 20-án 8-11 óráig
2019.március 20-án 8-11 óráig
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI RÁCZ ALADÁR ZENE-,
TÁNC-, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA

Székhely:

1165 Budapest, Táncsics M. u. 7-9.

Telefon:

06 1 403 2093, 06 1 407 2407

E-mail:

info@razeneiskola.hu
www.razeneiskola.hu

Az intézmény vezetője:
Intézményvezető-helyettesek:

Zólyomi Árpád intézményvezető
Streicher Zoltánné Térey Gabriella és
Katonáné Dr.Szabó Judit

Iskolánkról röviden
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és
az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
(Kodály Zoltán)
Az 1967-ben alakult Rácz Aladár Zeneiskola több évtizede meghatározó szereplője
kerületünk pedagógiai és kulturális életének.
A Táncsics utca 7. szám alatti központi épületben és a kerület kilenc általános iskolájában folyik zeneoktatás a klasszikus zenétől a népzenéig, illetve a jazz muzsikáig.
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Az intézményben a Zeneművészeti Egyetemen végzett tanárok, mesterpedagógusok
oktatnak.
A közel 70 pedagógus és a zeneoktatás évekre visszanyúló tradíciója az alapja a magas szintű munkának.
Az egyéni hangszertanulást heti egy alkalommal csoportos elméleti-szolfézs oktatás
egészít ki.
A tanulóknak a hangszer alapjainak elsajátítása után lehetőségük van különféle zenei
együttesekbe bekapcsolódni: vonós, fúvós zenekarok, népzenei csoportok, kórus,
népdalkör, illetve citera, cselló, gitár és ütő együttes.
A diákok havonta házi koncerteken vehetnek részt, és számos lehetőség van zeneiskolán kívüli szereplésekre a Kertvárosban.
Minden tavasszal megrendezik a Rácz Aladár Fesztivált, ahol vonósok, fúvósok,
billentyűsök, pengetősök, énekesek két napon keresztül zenélnek a közönség és egy
háromtagú szakavatott zsűri előtt.
Mindezeken felül a növendékek számos zenei versenyen vesznek részt, vidéki városokba utaznak, gálaműsorokon, fesztiválokon szerepelnek.
A közös muzsikálás során barátságok szövődnek, fejlődik a fiatalok zenei és esztétikai
érzéke, átélik a zenélés felemelő élményét.
A zeneiskolába jelentkező gyerekek a sikeres felvételit követő év szeptemberétől a
választott hangszeren vagy szolfézs főtárgyon tanulhatnak.
A felvételi meghallgatások időpontja:
2019.május 10. péntek I4-oo-18.oo és
2019. június 11. kedd I4.oo-18.oo.
Helyszín:
a Rácz Aladár Zeneiskola központi épülete
(Táncsics utca 7.).
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ZENÉLNI VÁGYÓT
A 2019/20-AS TANÉVRE!
A felvételi vizsga napján minden felvételizőnek ki kell töltenie egy regisztrációs lapot,
amely előzetesen letölthető a Zeneiskola honlapjáról (www.razeneiskola.hu), ahol az
aktuális programokról is lehet tájékozódni.
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E G YÉ B I N T É Z MÉ N YE K
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FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
XVI. KERÜLETI TAGINTÉZMÉNYE

Székhely:

1161 Budapest, Szent Korona utca 75-77.

Telefon:

06 1 405 4211

Fax:

06 1 405 4211

E-mail:

info.16@fpsz.net
www.fpsz16.wordpress.com

Az intézmény vezetője:

Vincze Judit tagintézmény-igazgató

Intézményünkről röviden
Intézményünk nyitva tartása:
Hétfő – Kedd – Szerda - Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 18.00 között
8.00 - 17.00 között

A hozzánk fordulókat előre egyeztetett időpontokban fogadjuk!
Bejelentkezés:
- szakértői vizsgálatra: a kitöltött szakértői vélemény iránti kérelem intézményünkbe való eljuttatásával ill.
- további szakszolgálati ellátásba, a honlapról letölthető előjegyzési lap elküldésével, az info.16@fpsz.net email címre vagy ügyintézési időben személyesen
lehetséges.
Bejelentkezését követően, szabad időponttal rendelkező kollégánk visszahívja Önt a
konkrét időpont egyeztetése céljából. Szakértői vizsgálat esetén írásban kap értesítést
az időpontról.
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Ügyintézési idő:

Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek: 8-16 óráig

Szakértői vélemények kiadása: Hétfő-Péntek (telefonon előre egyeztetve): 8-16
Kedd-Csütörtök: 8-18
Fentieken kívüli időszakban üzenetrögzítős telefonunkon hagyhatnak üzenetet,
ekkor ugyanis csupán az előjegyzés szerinti foglalkozások zajlanak!
A kerületünkben még mindig „Nevelési Tanácsadó”-ként ismert intézményünk feladatkörei nagymértékben kibővültek, ám a régi profilunkat is igyekszünk a megszokott módon és színvonalon továbbvinni.
Jelenlegi szolgáltatásaink:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
- tankerületi szakértői bizottsági tevékenység
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
- konduktív pedagógiai ellátás
- fejlesztő nevelés
Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes szakszolgálatok tevékenységi körét.
Amennyiben úgy érzi, probléma van gyermekével, de nem tudja, milyen ellátásra
lenne szüksége, illetve hogyan érheti el azt, jelentkezzen be nevelési tanácsadásra!
A nevelési tanácsadás keretében hozzánk fordulóknak továbbra is segítséget nyújtunk gyermekük családi, óvodai, iskolai problémái esetén egyaránt. Egyéni konzultáció, terápiás gondozás, pszichoterápia mellett családterápiára is lehetőséget biztosítunk. A nevelési tanácsadás pedagógiai támogatást, egyéni és csoportos képességfejlesztést is biztosít, ha ezt a gyermek egyéni adottságai, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja. Szükség esetén a számára legmegfelelőbb szakszolgálati vagy
egyéb ellátás felé irányítjuk.
A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység keretében az oktatási-nevelési intézmény vagy a szülő kezdeményezésére elvégezzük a gyermek komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatát. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség
(BTM) megállapítása esetén a szakértői véleményben javaslatot teszünk a fejlesztési
területekre, fejlesztést végző szakemberre és a fejlesztés helyszínére. A „BTM-es”
szakértői véleménnyel rendelkező tanulók fejlődését jogszabályban meghatározott
időközönként kontrolláljuk. Az iskola vagy szülő, amennyiben további problémát
észlelnek, rendkívüli kontrollvizsgálatot is kérhetnek.
Intézményünk szervezésében zajlik a gyógytestnevelés is. Foglalkozásainkon azok a
tanulók vesznek részt, akiket az iskolaorvos gyógytestnevelésre utal.
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A gyógytestnevelésen a tanulók, besorolásuktól függőn, az iskolai testnevelés órák
mellett vagy helyett, szárazföldi és uszodai órákon vesznek részt. Az iskolai testnevelésre is járók osztályzata, az iskolában és a gyógytestnevelésen kapott jegyekből áll
össze. Aki csak gyógytestnevelésre jár, az osztályzatát gyógy-testnevelőinktől kapja. A
beiratkozott tanuló számára a gyógytestnevelésen való részvétel, az iskolai tanórákhoz hasonlóan, kötelező.
A kerületben és ezzel együtt intézményünkben 2005 óta működik az óvoda- és iskolapszichológus munkacsoport. Jelenleg koordináljuk, segítjük az intézményekben
dolgozó pszichológus kollégák munkáját. A koordinátor, ezen felül, fogadja az önkéntesen bejelentkezőket, akik az óvodától és iskolától függetlenül szeretnék felkeresni. A
diákoknak, szülőknek egyéni tanácsadás, a pedagógusoknak konzultáció formájában
ad segítséget. Ehhez szorosan kapcsolódik tehetségkoordinátor munkatársunk
feladata, aki a kerület tehetséges tanulóinak azonosításában, személyiségfejlesztésében, gondozásában működik közre és kerületi szinten koordinálja az intézmények
tehetséggondozó munkáját.
A logopédiai szakszolgálat munkatársai, hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás,
beszédhibák esetén illetve a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, valamint, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése céljából,
a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokat tartanak az óvodákban és az iskolákban, a fenti területeken problémával küzdő
gyermekek számára. Minden évben szűrővizsgálatot végeznek a problémás gyermekek azonosítása céljából.
A korai fejlesztésben a szakértői bizottság javaslata alapján vesznek részt a gyermekek. A bölcsődébe járók ellátása a kerület integráló bölcsődéjében, a Napsugár bölcsődében történik. A nem bölcsödébe járó, korai fejlesztést igénylő gyermekek ambuláns ellátási formában vehetnek részt.
A konduktív pedagógiai ellátás és fejlesztő nevelés szakszolgálatunkat ugyancsak a
megfelelő szakértői bizottsági javaslat alapján lehet igénybe venni.
Szakszolgálatunk elsősorban a Budapest XVI. kerületben lakó illetve kerületi nevelésioktatási intézménybe járó gyermekeket tudja fogadni. Szolgáltatásaink díjmentesek.
Szeretettel várjuk régi és leendő klienseinket!
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NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉSGYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1163 Budapest, Cziráki u. 22.
06 1 403 2122
Krízishelyzet esetén: 06 20/251 4278
06 1 403 0001
napraforgo.info@bp16.hu
www.napraforgo16.hu

Az intézmény vezetője:
Hanuláné Kurdi Ágnes intézményvezető
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője: Simon Gábor
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Matolcsi Ildikó

Intézményünkről röviden
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ nyitva tartása:
Hétfő - Kedd:
9.00 – 18.00
Szerda:
8.00 - 19.00
Csütörtök:
9.00 - 16.00 között telefonügyelet
Péntek:
9.00 - 13.00
Tisztelt XVI. kerületi Lakos!
Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk két szolgáltató részlegét: a Család- és
Gyermekjóléti Központot és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. Célunk, hogy
támogatást és szakszerű segítséget nyújtsunk kerületünk gyermekeinek, családjainak,
továbbá a nehézségekkel küzdő lakosainak.
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Család- és Gyermekjóléti Központ

Miért vagyunk?
Azért, hogy
a kerületben élő gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük,
a kerületben élő gyermekek veszélyeztetettségét kezeljük, és lehetőség szerint
megszüntessük; ha egy gyermek védelme érdekében gyámhatósági eljárás folyik, vagy már gyámhatósági intézkedés történt, az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket ellássuk – pl. iskolai igazolatlan hiányzások, a gyermek védelembe vétele, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele stb. kapcsán,
elősegítsük, hogy a gyermekek családban nevelkedhessenek.
Speciális szolgáltatásaink:
Pár,- és családkonzultáció: kapcsolati problémákkal küzdő párok, családok
számára, előzetes bejelentkezés alapján
Közvetítés–mediáció: konfliktusban álló felek részére, előzetes bejelentkezés
alapján
kapcsolattartási ügyelet
Pszichológiai tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján
Fejlesztő pedagógus: előzetes bejelentkezés alapján
Jogi tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján
gyermekvédelmi krízis telefonügyelet: 06-20-251-4278
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szolgálatunkhoz fordulhatnak mentálhigiénés és szociális problémákkal, gyermekvédelmi kérdésekkel.
Feladatunk, hogy a kerületben élő gyermekek családban történő nevelkedéséhez,
továbbá az őket veszélyeztető körülmények megszűntetéséhez segítséget nyújtsunk. Fogadjuk és kezeljük a gyermekvédelmi jelzőrendszer jelzéseit.
Melyek a leggyakrabban előforduló gyermekvédelmi kérdések?
Nevelési, magatartási, iskolai problémák, válás körüli szülői konfliktusok, válás utáni
kapcsolattartási nehézségek, a család lakhatási gondjai, a szülő vagy a gyermek szenvedélybetegsége, deviáns viselkedés, gyermekbántalmazás.
Szolgáltatásaink térítésmentesek.
Munkánk során:
felmérjük a hozzánk forduló egyének, családok problémáit és megállapodás
keretében közösen dolgozunk a probléma megoldásának lehetséges módjain
tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb.
ellátásokról és a hozzáférés módjáról
életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez,
ill. a konfliktusok rendezéséhez
segítséget nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
foglalkoztatási tanácsadást és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
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adományokat gyűjtünk és osztunk, ennek keretében ruharaktárt tartunk
fenn rászorulóknak
közösségi programokat szervezünk
koordináljuk és működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melynek
tagjai az iskolák, óvodák, bölcsődék, védőnők, egészségügyi szolgáltatók,
rendőrség, stb.

Közösségi programjaink:
Álláskereső klub: minden hétfőn 9.00 – 11.00 óra között
Filmklub az idősebb korosztály számára: kéthetente hétfőn 14.00 – 16.00 óra között
Alzheimer betegek hozzátartozóinak csoportja: havi egy alkalommal, keddi napon
14-16 óra között
„Gázoló” kalandklub 10 év feletti gyerekeknek, fiataloknak: havonta egy szombaton.
Mama-Baba klub: minden szerdán 10.00 - 11.30 óra között
„The Place” klub 12-17 éves fiataloknak: szerdánként 17-18.30 óra között
Társasjáték klub: 7-12 éves gyerekeknek szerdánként 17-18.30 óra között
Szünidei Napraforgós Napok: a nyári szünet első két hetében tartalmas, érdekes
programok kerületi gyermekeknek.
Helyet adunk továbbá a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete támogatásában szervezett Lámpás klubnak.
Új szolgáltatásaink:
Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat
Célja, hogy a kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat a családok életminőségének javításához kíván hozzájárulni.
Ki veheti igénybe? A kerületben élő: várandós nő, 14 év alatti gyermeket nevelők,
fogyatékkal élő szülők - fogyatékkal élő gyermeket nevelők, akik önerőből nem, vagy
csak aránytalanul nagy nehézségek árán tudnák megoldani, hogy a számukra szükséges szolgáltatásokhoz hozzá férjenek. A szolgáltatás ingyenes.
Bejelentkezés: Budavári Izabella 20/266 88 53
Óvodai és iskolai szociális segítő munka
Új szolgáltatásunk 2018 szeptemberétől indult törvényi felhatalmazás alapján. Ez a
tevékenység összeköt, közvetít az intézmények, a gyermekek, gyermekközösségek és
a szülők között. Középpontban a prevenció (megelőzés), a tanácsadás, tájékoztatás,
információnyújtás, segítségnyújtás áll.
1. Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?
- óvodai, iskolai nehézségek (tanulási vagy magatartási problémák, motiválatlanság,
iskolai hiányzás, konfliktushelyzetek az iskolában)
szociális problémák (anyagi nehézség, hátrányos helyzet)
családon belüli konfliktusok (szülők között, szülő-gyermek között, bántalmazás, válás, nevelési kérdések)
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családi életvitellel összefüggő nehézségek (pl. betegség, elhanyagolás, külföldi munkavállalás stb.)
függőségek a családban (pl. alkohol, drog)

2.

Hogyan tud segíteni az óvodai, iskolai szociális segítő?
 egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a gyermekeknek, diákoknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében
 konzultáció szülőkkel, pedagógusokkal
 részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus,
vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen
 közvetítés tanár-diák, szülő–gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a konfliktusok megbeszélését és rendezését súlyos veszélyeztető
helyzetben eset jelzése, delegálása a Központ családsegítője vagy esetmenedzsere felé
 krízis kezelés
 információ nyújtása elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás ügyintézésben (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése)
 csoportmunka: szociális és kommunikációs kompetenciafejlesztés, konfliktus
kezelés, önismeret
 közösségi programok, klubok, táborok szervezése
 esetmegbeszélés

3.

Az igénybevétel módja:
 Az óvodai, iskolai szociális munkás felkeresése személyesen ügyeleti idejében
 távollétében üzenet hagyása, telefonos időpont egyeztetés
 A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

Az iskolai szociális munka keretében, már korábban sikeresen bevezetett programjaink közül továbbra is biztosítjuk a következő csoportfoglalkozásokat: szociális kompetencia fejlesztő órák, drogprevenciós foglalkozások, iskolai játék klub
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