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KÖSZÖNTŐ
Kedves Szülők!
Minden gyermek életében eljön az a pillanat, amikor életében először átlépi az iskola küszöbét.
Szülőként pontosan tudom, milyen fontos, hogy gyermekünket ne csak biztonságban tudhassuk a választott
intézményben, hanem abban is biztosak legyünk, hogy egyéni képességeinek, készségeinek
kibontakoztatásához a számára legmegfelelőbb segítséget és motivációt kapja a pedagógusoktól.

KOPOGTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ A BELSŐ- PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ ISKOLÁKRÓL
2018/2019
VII.kerület

Az elmúlt év jelentős volt a Belső- Pesti Tankerületi Központ életében is. Fentartóként nemcsak
intézményeink stabil működési feltételeit, folyamatos infrastrukturális fejlődését biztosítottuk, hanem
hozzájárultunk a tankerület intézményeiben folytatott pedagógiai munka színvonalához, és ezáltal a
gyermekek fejlődéséhez is.
A tankerület harmincegy általános iskolájában évente több mint ezer elsős kezdi meg tanulmányait.
Iskoláink egyedi pedagógiai programmal és felkészült, változatos pedagógiai módszerekkel dolgozó
pedagógus és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel várják a leendő elsősöket.
Nemcsak a gyerekek életében hoz majd változást a szeptemberi iskolakezdés, hanem Önöknek szülőknek is
új kihívásokkal kell szembenézniük.
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében hangolódjanak, ismerkedjenek
gyermekükkel együtt már most a tankerület iskoláival.
Látogassanak el a nyílt napjaikra, vegyenek részt az iskolakóstolgató foglalkozásaikon, beszélgessenek
pedagógusokkal, vagy más szülőkkel.
Kopogtató című, intézményeket bemutató kiadványunkkal az iskolaválasztást szeretnénk megkönnyíteni
Önöknek, hogy megtalálják a gyermekük egyéniségéhez, érdeklődési köréhez és a család nevelési elveihez
a legközelebb álló intézményt.
dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató

Nevelési elveink
Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakítását már kisgyermek korban
is. A hagyományos papírgyűjtési akció és zöld programjaink nem csak tanítványaink körében kedveltek, de a
szülői munkaközösséget is aktivizálják. Iskolánk 2015-ben újra elnyerte az Ökoiskola címet.
A jutalmazást hatékonyabbnak tartjuk a büntetésnél. Bárdos plakett, Mosolygó jelvény adományozásával
értékeljük a kiemelkedő teljesítményt. Jutalomkirándulással ismerjük el az énekkarosok szorgalmas munkáját.
Beépítjük az oktatásba az iskolán kívüli tudásszerzés lehetőségeit. Múzeumi órák, természettudományos
programok, színház- és hangverseny látogatás gazdagítja mindennapjainkat.

ALSÓERDŐSORI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Cím: 1074 Budapest, Alsóerdősor u.14-16.
OM azonosító: 100566
Telefon: (1) 3427-773
E-mail: titkarsag.alsoerdosor@gmail.com
Honlap: http://www.alsoerdosor.hu
Intézményvezető: Móri Árpádné

Az Önkormányzat által támogatott fejlesztések
Az elmúlt években, az Erzsébetvárosi Önkormányzatnak
köszönhetően, az iskola épülete kívül és belül, valamint
felszereltsége folyamatosan és látványosan megújult, így
nem csak a korszerű oktatás feltételei biztosítottak, de a
szabadidő eltöltéséhez is kiemelkedő teret nyertek a diákok.
Magyarország legnagyobb tűzfalfestménye teszi élhetővé a
belvárosi környezetet. Jelentősen fejlődtek a sportolás
feltételei: két szabadtéri sportpálya, két néptánc szoba és
egy tornaterem ad helyet a testnevelésnek. Az
önkormányzati fejlesztésnek köszönhetően újra elindult az
agyagozás, a kerámiázás. Vívás-, úszásoktatás, tankönyvek,
nyári táborok, kórustalálkozók, versenyek anyagi támogatását élvezhetik a tanulók.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket
vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."/Karácsony Sándor/
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos
középiskolai oktatást nyújtó intézmény. Névadónk, Bárdos Lajos emlékéhez méltóan, kimagasló zenei képzéssel
és gazdag kórusélettel segítjük elő tanulóink művészeti adottságainak kibontakoztatását, szabadidejük hasznos
eltöltését és örömteli felnőtté válásukat. A néptánc oktatás, amelyben valamennyi alsós tanulónk részt vesz, a
hagyományápolás fontos színtere.
Az Alsóerdősori Iskolában
 a gyermekeket szeretetteljes légkör fogadja;
 a tanítók fokozatosan alakítják ki az óvodai szokásrendre építve az iskolai napirendet;
 valamennyi alsó tagozatos emelt óraszámban tanulja az ének-zenét, mert ez jótékonyan hat a tanulási
képességekre;
 az angol nyelv tanulását első osztálytól kezdik a gyerekek;
 a mindennapos testnevelés keretében néptánc oktatás folyik;
 érettségi bizonyítványt szerezhet a középfokú képzés végén a diák.
Az Alsóerdősori Iskolában a tanítók
 az egyéni fejlesztés,
 a szöveges értékelés,
 a sikerélmény alapú és élményközpontú oktatás elemeivel alakítják ki az elemi készségeket, amelyre később
a szaktárgyi oktatás építhet.
Az Alsóerdősori Iskolában
 a pedagógiai munkát fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, könyvtáros, gyógypedagógus, pedagógiai
asszisztens, gyermekvédelmi felelős, laboráns, rendszergazda segíti;
 a hangszeres képzést a Molnár Antal Zeneiskola tanárai délutánonként az iskolán belül végzik.
 a felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és a matematikát, így támogatjuk a
felzárkóztatást és a tehetséggondozást;
 a gimnáziumban angol nyelvi és reáltagozatot indítunk;
 az interaktív oktatást a digitális táblarendszerek biztosítják.

Elismeréseink
Miniszteri Dicséret az iskola nevelőtestületének, 2015.
Öko-iskola 2012., 2015.
Az elmúlt négy évben pedagógusaink eredményes szakmai munkáját számos díjjal jutalmazták
Németh László-díjat 2 fő,
Bárczi István-díjat 2 fő,
„Erzsébetváros Jövőjéért” díjat 5 fő kapott.
Kapcsolataink
Testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok gazdagítják diákjaink ének, néptánc és angol nyelv
tudását, kézzelfoghatóvá teszik a nyelvtanulás hasznosságát és bepillantást engednek más népek életébe.
(Belgrád-2009; Verona-2013, London-2014; Kismarton-2014; Selce, Horvátország – 2015. 2016.) A Határtalanul
pályázat és az Önkormányzat segítségével ismertetjük meg a diákokkal kulturális értékeinket. A nyelvtudásukat
angliai utazásokon alkalmazhatják a tanulók.
Beiskolázási terveink
A 2018/19-as tanévben három első osztály indítását tervezzük. A zenei osztályba előzetes zenei meghallgatás
útján kerülnek be a zenei képzés iránt fogékony gyermekek. A körzetes és a VII. kerületi tanulókon kívül
fennmaradó férőhelyekre kerületen kívüli gyermekek jelentkezését is várjuk.
Tervezett osztályaink:
 1.a nyelvi
 1.b matematika
 1.z zenei

Hagyományaink
Az iskola tanévvégi gálaműsorának a Magyar Színház ad teret. Ez alkalommal egyéni és csoportos produkciókkal
mutatják be tehetségüket a tanulók.
A Zenei Világnaphoz kapcsolódóan Bárdos napokat tartunk, amely során komplex művészeti élmények,
programok szervezésével gazdagítjuk a gyermekek látásmódját, személyiségét.
Családi sportnapok alkalmával az együttes mozgás örömét kínáljuk a szülőknek, gyermekeknek.
A karácsonyi koncertet a Nemzeti Múzeumban rendezzük meg, mely az adventi időszak kiemelkedő eseménye.
Farsang, osztálykirándulás, versenyek, jeles napok, ünnepek, gyermeknap színesíti az iskolai életet.

Ismerjenek meg bennünket személyesen is!
 Nyílt napot 2018. február 15-én 9 és 12 óra között tartunk, melyre a szülőkkel együtt szeretettel várjuk
gyermeküket is.
 Zenei meghallgatást és előzetes ismerkedő beszélgetést 2018. március 19-20. napokon szervezünk.
Programjainkra Czenderné Katona Éva iskolatitkárnál a 3427-773-as telefonszámon kérhetnek időpontot.
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Induló osztályaink

BUDAPEST VII. KERÜLETI BAROSS GÁBOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.s emelt szintű tenisz,sport és angol nyelv
1.t angol nyelv és informatikai képzés

Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.
OM azonosító:034911
Telefon: (1) 344-6635
E-mail: hernad42iskola@gmail.com
Honlap: http://www.barossuli.hu/
Intézményvezető: Spiesz Ádám

Elismerések









Kerületünk 107 éves iskolája 1996-ban- 21 éve vette fel Baross Gábor a „Vasminiszter” nevét. Baross
életműve a mai napig példaértékű számunkra.

Ökoiskola cím elnyerése 2 alkalommal
a kerületi futó-és gyaloglónap legeredményesebb iskolája
Budapest 50 legsportosabb általános iskoláinak egyike
több pedagógusunk is állami kitüntetésben részesült eredményes szakmai munkájáért
együttműködési megállapodás alapján a tanítóképzős hallgatók számára gyakorlatot biztosítanak
módszertani továbbképzéseket tartanak hazai és külföldi pedagógusok részére
rendszeres résztvevői a televíziós sportvetélkedőknek
a kerületi futó-és gyaloglónap legeredményesebb iskolája

Az iskola








Hagyományok

az iskola teljesen felújított
négyemeletes épületben működik, belső udvarral, tornateremmel
a tantermek barátságosak, jól felszereltek
az épület akadálymentes
korszerű oktatást segítő digitális-interaktív táblák, táblagépek és jól felszerelt szaktantermek állnak
rendelkezésre
8 évfolyamon - 2-2 párhuzamos osztály- átlagosan 20-22 fővel
a továbbtanuló diákjaink számára- igény szerint- egy épületkomplexumban biztosított a középiskolai
oktatás a Facultas Humán Gimnáziumban.











Nevelési elvek





a pedagógusaink a tudást szeretettel, játékos formában közvetítik
a későbbiekben tovább építhető, biztos tudást adnak át
nyitottak a korszerű pedagógiai gyakorlatra
kompetencia alapú oktatást alkalmaznak

Megközelíthetőség





Egyedi foglalkozások, szolgáltatások







„Baross napok”
projektnapok és mestervizsga bemutató
„családi napok”
„ Szakmázz! „ pályaválasztási bemutatók
aktív részvétel minden sportversenyen
iskolai Halloween –parti
„ÖKO világnapok” alkalmával aktív iskolai programok, kerületi biciklis nap
téli és tavaszi kézműves foglalkozások szülők bevonásával
aktív diákélet jól működő diákönkormányzattal


a tanulók harmonikus fejlődése érdekében és mozgásigényüket
szem előtt tartva a testnevelés-oktatását kiegészített sportágakkal
tesszük eredményesebbé: modern tánccal, tenisszel, néptánccal,
tömegsport foglalkozással, vívás-, korcsolya- és úszásoktatással, nyári
sporttáborral és sí táborral, fiúknak labdarúgással a lányoknak aerobikkal

tanítás előtt (7.00-7.45) és a napközi után (16.00-17.00) az iskola
ügyeletet biztosít

középiskolai előkészítőt biztosítunk

az angol és a német nyelvet csoportbontásban tanítjuk
zenei nevelésünket kiegészíti az itt folyó zongora, hegedű, gitár és szolfézsoktatás
a logikus gondolkodás fejlesztése érdekében tanulóink táblás játékokat tanulnak
önkormányzati támogatással lehetőségünk van kedvezményes táborozásokra Balatonmáriafürdőn és
Szlovákiában
korcsolya, úszás, aerobik, labdarúgás, sakk és vívás
igény szerint 1. osztálytól német nyelv oktatása játékos formában

A Keleti pályaudvar felől 78-as vagy 79-es trolibusszal
A Hősök tere felől 30A autóbusszal, 79-es vagy 75-ös trolibusszal
A Blaha Lujza tér felől 74-es trolibusszal vagy 7-es busszal
Az Oktogon felől 70-es trolibusszal

Pedagógiai Program elérhetősége: http://www.barossuli.hu
Nyílt napok
2018. 02. 15. 8.00-11.00 (csütörtök)
2018. 03. 20. 8.00-11.00 (kedd)
Előzetes fizikai felmérés a tenisz és sportági képzésre jelentkezőknek, és nyelvi kommunikációs készség
mérése a nyelvi és informatikai képzésre jelentkezőknek:
2018. március 26. (hétfő) 8.00-16.0

4



ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA



Cím: 1073 Budapest, Kertész u. 30.
Telefon: (1) 322-7694
Telephely: 1077 Budapest Dob utca 85.
Telefon: (1) 322- 6833
OM azonosító: 201491
E-mail: info@erzsebetvarosiiskola.hu
Honlap: http://www.erzsebetvarosiiskola.hu/
Intézményvezető: Tillinger Péter

Jelentős hangsúlyt fektetünk a délelőtti színvonalas munkát követően tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységek biztosítására: sportkör, kézműves szakkör, énekkar, múzeumpedagógiai foglalkozások,
színházlátogatás, könyvtárhasználat, zeneiskola, gyógytestnevelés, nyári táborok.
Eredményes munkánkat logopédus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens és iskola pszichológus
segíti.

Induló osztályaink:
Mindkét épületben azonos feltételekkel indítunk magyar-angol két tanítási nyelvű osztályt.
Alsó tagozatos két tanítási nyelvű osztályainkban a heti 5 órában, csoportbontásban, anyanyelvi tanárok
segítségével történő angol oktatás mellett a rajz, technika, testnevelés, ének és környezetismeret
tantárgyakat angol nyelven is tanítjuk.

Erzsébetváros szívében, könnyen megközelíthető helyen, modern eszközökkel felszerelt, otthonos
környezetben várjuk leendő elsőseinket
Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi
mikrokörnyezetnek, amelyben működik.
A pedagógiai feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszínű tevékenységeket, így
fontos szerepet kap a mindennapi testmozgás, a művészetek,
a beszédtechnika, az idegen nyelvek és az informatika
tanítása.
Iskolánk a két nagy múltú jogelőd intézmény sokirányú
képzési lehetőségeivel és tanáraink folyamatosan megújuló
tudásával várja tanítványait, hogy közös munkával, lélekben
és tudásban gazdagodva engedhesse útjukra őket.
Iskolánk Örökös Ökoiskola, regisztrált tehetségpont és
Miniszteri kitűntetésben részesült intézmény.
Az iskola
 A Kertész utcai székhelyen frissen felújított, korszerű épület és udvar várja a leendő tanulókat.
 A Dob utca 85. szám alatti épület Budapest egyik legszebb, szecessziós stílusban épült iskolája.
A nevelés elvei
 Elsődleges célunk, hogy tanulóink szeressenek iskolába járni, és a tudás meghatározó értékké váljék
számukra.
 Figyelünk rá, hogy az óvoda játékos légköre, hangulata megmaradjon iskolakezdés után is,
megkönnyítve az átmenetet mind a gyermekek, mind a szülők számára.
 Célunk megalapozni az eredményes tanuláshoz szükséges képességeket, készségeket.
 Ennek érdekében használjuk a korszerű pedagógiai tanulásszervezési módszereket (együttműködésre
alapuló csoportmunka, projekt-módszer, interaktív tábla).
 1. osztályosaink a hagyományos hangoztató-elemző-szótagoló módszerrel, játékos, sok mozgással
színesített alapozó időszak után tanulnak meg olvasni, írni.

Informatikai osztály a Kertész utcában
Az informatikai osztályban az oktatás legfontosabb feladata,
hogy a diákokat felkészítse az életre és az élethosszig tartó
tanulásra. Ehhez különböző digitális készségeket kell
megtanulniuk, amelyek között a programozás az egyik
legfontosabb. Az órákon megtanulják, hogy egy problémára
többféle jó megoldás is születhet, megismerkednek az új
ötletekkel, játékos kísérletezéssel, új önkifejezési eszközt
sajátítanak el. Ha megtanulják a programozás alapjait, a
logikájuk és a problémaoldó képességük mindenképpen fejlődik– és ez segíti őket, hogy mindezt
felnőttként is felhasználják a különböző élethelyzetekben.
Idegen nyelvként az angolon kívül német is választható.
Komplex művészeti osztály a DobSuliban
A komplex művészeti osztályunkba járó tanulóknak lehetőségük van a különböző művészeti ágak képzőművészet, zene, tánc- megismerésére, valamint
1. osztálytól kezdve az angol nyelv elsajátítására is.
Szoros együttműködést ápolunk a Szív Kamara Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, mely
tanulóinknak a tanév végén vizsgabizonyítványt ad.
Hagyományok/Ünnepek
 Multikulturális délelőtt, az iskola különböző nemzetiségű tanulóinak műsora
 ÖKO Színház: színi előadások a természetről, környezetvédelemről
 ÖKO Témanap, ahol az egészséges életmóddal, természetvédelemmel ismerkednek a tanulók,
kirándulásokkal egybekötve
 Karácsonyi vásár, az osztályok által készített karácsonyi díszek börzéje
 Alsó tagozatos gyerekek karácsonyi műsora a szülőknek, hozzátartozóknak
 Halloween party, jelmezes felvonulás, vetélkedők
 Iskolai farsang, jelmezbál
 Nyolcadik osztályosok keringője
 Állatok világnapja, látogatás az Állatkertbe, részvétel állatkerti foglalkozásokon
Nyílt napjaink- DobSuli

Egyedi foglalkozások, szolgáltatások
 „Örökös Öko-iskola”vagyunk. Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a természet és a lakókörnyezet
megismerésére és védelmére.
 Iskolánk Tehetségpont, ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók
felfedezésére és fejlesztésére. Tanítványainkkal eredményesen szerepelünk kerületi, fővárosi és
országos tanulmányi, kulturális versenyeken.

2018. február 7., 14. és 21. 9 órától tájékoztató, 10 órától tanítási órák látogatása.
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Jegyzetek:

Jegyzetek:
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