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Mikortól óvodaköteles egy gyermek?
Az óvodai beiratkozásra az adott év április 20. és május 20. között 
esedékes. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény. 
A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon be-
lül írásban értesíteni a hivatalt. 

Melyik óvoda választható?
A szülő szabadon választhat óvodát gyermeke adottságainak, képes-
ségeinek, érdeklődésének, saját vallási-világnézeti meggyőződésé-
nek és nemzetiségi hovatartozásának megfelelően, de a jelentkezési 
lapot elsődlegesen a kötelező felvételt biztosító óvodába kell leadni 
(kivéve, ha egészségügyi ok vagy sajátos nevelési igény más óvodai 
elhelyezést indokol). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik (körzetes óvoda). A fel-
vételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Mit jelent a kötelező felvételi körzet?
Azt a körzetet jelenti, ahol az óvodás korú gyermek él vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezik. Az óvodának fel kell vennie vagy át kell ven-
nie azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye – ennek 
hiányában tartózkodási helye – a körzetében található.

Mit jelent az óvodák közti átjárhatóság?
Az óvodai átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke 
óvodai átvételét bármikor kérheti, a gyermekek átvétele egész év-
ben folyamatos.

Hogyan történik a jelentkezés?
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A beiratkozáskor (je-
lentkezéskor) be kell mutatni az óvoda által adott és megfelelően 
kitöltött jelentkezési lapot. Az óvoda vezetője értesíti a szülőt a fel-
vételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással és a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással.

BEKÖSZÖNTŐ Az óvodai jelentkezésről

Kapható-e felmentés a kötelező óvodai részvétel alól?
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján 
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az au-
gusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
A felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhiva-
tal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

A beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló ható-

sági igazolványokat, 
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyar-

ország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolatát,
• valamint a közzétett óvodai felvételről szóló felhívásban meg-

határozott egyéb dokumentumokat.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 
fenntartásában működő hét óvoda mindegyike egyformán fogad 
sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik a szakértői bizottság vé-
leménye alapján különleges bánásmódot igényelnek, vagyis
• mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal;
• több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozott 

fogyatékossággal;
• autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartászavarral) 
küzd.

A kerületi óvodák által meghirdetett nyílt napok időpontja a bemu-
tatkozó részben szerepel, azonban a járványhelyzetre tekintettel 
kérjük, hogy a nyílt napok előtt tájékozódjanak az óvodákban. 

A tankötelezettségről
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes neve-
lés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése 
a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére az Okta-
tási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő erre vonatkozó kérelmét az 
iskolakezdés évében, január 18-ig nyújthatja be a felmentést enge-
délyező szervhez. 

A felvételi körzetekről
Az illetékes tankerületi központ február utolsó napjáig tájékoztatja 
a települési önkormányzatokat a területükön kijelölt körzetekről. Az 
általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanulót, aki életvi-
telszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt 
biztosító iskola), a felvétel megtagadása csak helyhiány miatt tör-
ténhet. Ha az iskola felvételi kötelezettségét teljesítette és további 
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesí-
teni a hátrányos helyzetű tanulókat. A további felvételi kérelmekről 
az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dön-
teni.
A tanköteles, sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 
bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában 
megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

A felvételi vizsgákról
Általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga, mely alatt ér-
tendő minden olyan jellegű beszámoltatás, megmérettetés és érté-
kelés, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint és készség megis-
merése. Emelt szintű sport- és művészeti oktatás esetében azonban 
az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint 
alkalmassági vizsga szervezhető.

A beiratkozásról
A beiratkozás a tankerületi központ által április 1. és április 30. 
között meghatározott időpontban történik. A járási hivatal közle-
ményét az önkormányzat hirdetmény útján és a honlapján (www.
erzsebetvaros.hu) is közzéteszi, értesítve az óvodákat, iskolákat. Az 
iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról – a szakmai 

További információ: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2022-2023-as nevelési évre: 
2022. április 25-29. 
A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat az önkormányzat, 
valamint az intézmények honlapján közzétett hirdetmény 
tartalmazza. 

Bővebb információ: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tan-
kotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Az iskolai jelentkezésről

Kedves Szülők!
A mai változó világban különös jelentősége van az óvoda- és az is-
kolaválasztásnak. A gyerekek talán még nem mindig érzik át ennek 
a fontosságát, de mi felnőttek – a felelősen gondolkozó szülők – na-
gyon is tudjuk, milyen meghatározó döntés ez, mennyi izgalommal 
jár. Kellemes gond, de gond a legjobb tanintézmény kiválasztása 
utódaink számára.

Ezért is tölt el fokozott örömmel, hogy a főváros VII. kerületében 
ebben az esztendőben ismét valamennyi óvoda és iskola megtartja 
nyílt napját, február és május között. Szívesen hívják egy kis „kós-
tolóra” a szülőket és sok esetben gyermekeiket is. Mi pedig újfent 
szeretnénk az önök segítségére lenni a kerületi oktatási kínálat fel-
térképezésében: ismét megjelenik hagyományos kiadványunk, a Ko-
pogtató. 

Könnyebb lesz dönteniük, ha gyermekük életének ezen fontos állo-
mása előtt pontosan tájékozódnak, hova miért érdemes bekopogtat-
ni, melyik óvodában és iskolában mi vár a beiratkozókra. A praktikus 
tudnivalókon túl bepillantást nyerhetnek a tanintézetek életébe is. 
Talán még nem is sejtik, a zenétől a néptáncig, az informatikától a 
sportig, az öko-szemlélettől a közösségformálásig hány és hány 
szempontra fókuszálnak hagyományosan elismert, sokszínű intéz-
ményeinkben a kíváló pedagógusok.

Polgármesteri és apai szemmel áttekintve is csak azt mondhatom: 
jó kezekben lesz „szemük fénye”! Az erzsébetvárosi ovik és sulik fel-
készülten, remek elképzelésekkel várják a legújabb nemzedékeket, 
szellemi és testi fejlődésük mindenhol biztosított.

Győződjenek meg erről a következő oldalak gazdag kínálatából!

Niedermüller Péter
Erzsébetváros polgármestere 
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munkaközösség, ennek hiányában a nevelőtestület véleményének 
kikérésével – az igazgató dönt. Az általános iskola első évfolyamára 
történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az iskolák közötti átjárhatóságról
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Ha 
az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az is-
kolatípus változtatásával is jár, az átvétel a felvételre megállapított 
eljárás szerint történhet. Alapfokú művészeti iskolába külön jelent-
kezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét 
és idejét az iskola igazgatója határozza meg és a felvételt megelőző-
en egy hónappal hozza nyilvánosságra. A jelentkező képességeit az 
iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakkép-
zettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel, és javaslatot tesz 
az igazgatónak a kérelem elbírálására.

Szociális támogatások, 
ösztöndíjak, tehetséggondozás, 
kedvezmények
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, valamint ezeken túlmu-
tatóan Erzsébetváros Önkormányzata számos olyan lehetőséget 
biztosít, amely megkönnyíti a családok óvodai, iskolai kötelezett-
ségeinek teljesítéséből fakadó terheit vagy elősegíti a tehetséges 
tanulók támogatását.
Az alábbiakban olvashatóak a 2022. februárjában hatályos szabá-
lyok alapján igénybe vehető támogatások, juttatások, ösztöndíjak, 
amelyek iránt kérelmet kell benyújtani Erzsébetváros Önkormány-
zatának Humánszolgáltató Irodájához. 

Szociális támogatások, kedvezmények
A szociális támogatásokkal kapcsolatos információk, és a kérelem 
nyomtatvány – amely tartalmazza a csatolandó mellékleteket is – 
megtalálható a kerület honlapján (erzsebetvaros.hu) az Ügyintézés 
menüpontban, továbbá elérhető a Polgármesteri Hivatal 1076 Buda-
pest, Garay u. 5. szám alatti épületében. További információ a Hu-
mánszolgáltató Iroda munkatársaitól kérhető.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Igénybevételére az a 
család jogosult, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 38 475 Ft-ot, illetve azon egyszülős, vagy tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelő család, amelyben az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg a 41 325 Ft-ot. A jogosultság a beadás 

napjától 1 évre kerül megállapításra. A kedvezményhez kapcsolódó-
an a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
is kérhető.

Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság a tárgyév augusztus 1-jén, valamint a tárgyév november 
1-jén fennáll, augusztus és november hónapban gyermekenként 
további 6 000 Ft, hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek tekin-
tetében 6 500 Ft összegű támogatás jár.

Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezmény):
a)  Ingyenes gyermekétkeztetési jogcímen jár az intézményi térítési 
díj 100%-ának megfelelő kedvezmény a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. 
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után.
b)  Kedvezményes gyermekétkeztetési jogcímen jár az intézményi 
térítési díj 50%-ának megfelelő kedvezmény
• az előző pontba nem tartozó, az 1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő tanuló számára,

• az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő tanuló számára, ha olyan családban él, 
amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

• az előzőekben felsorolt életkorú, tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek számára.

A normatív kedvezmény kizárólag egy jogcímen vehető igénybe!

Gyermekvédelmi települési támogatás: igénybevételére az a gyer-
mek, illetve család jogosult, amelyben az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a 85  500 Ft-ot. A támogatás igényelhető 
létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet esetén, ameny-
nyiben a segítség elmaradása a gyermek testi épségét, életét ve-
szélyezteti. A jogszabály tételesen felsorolja azokat az élethelyzete-
ket, melyek különös méltánylást érdemelnek (a gyermek bölcsődei 
elhelyezésével, óvoda nevelésével kapcsolatos költségekhez való 
hozzájárulás). A fentebb említett esetek igazolása szükséges, vala-
mint a támogatás a kérelmező nevére kiállított számlához mérten 
kerül megállapításra. Éves szinten adható keret összege: 57 000 Ft.

Beiskolázási települési támogatás: évente egy alkalommal adható, 
összege egyszeri 20 000 Ft. Igényelhető tanulói jogviszonnyal ren-
delkező gyermek részére, akiknek családjában az egy főre eső jö-
vedelem nem haladja meg a 85  500 Ft-ot. A támogatás az önálló 
keresettel nem rendelkező tanuló esetében a gyermek/fiatal felnőtt 
23 éves koráig kérhető. A támogatás csak az adott év augusztus és 
szeptember hónapjában kérelmezhető.

Az iskolai jelentkezésről

Táborozási támogatás: erdei tábor, osztálykirándulás vagy nyári tá-
bor költségeihez való hozzájárulásként igényelhető általános iskolai 
és középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén, 
ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
85 500 Ft-ot. Évente egy alkalommal adható, a támogatás mértéke a 
tábor vagy osztálykirándulás költségének megfelelő összeg, de leg-
feljebb 14 000 Ft.

Kiegészítő szállítási támogatás: az a család, mely 24 éven aluli, sú-
lyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személyt nevel, ápol, kérhet 
a beteg szállításához nyújtható támogatást. A támogatás tömegköz-
lekedéssel való közlekedéshez is jár akár a betegnek, akár kísérő 
családtagjának (BKK-bérlet esetén csak 1 kísérőnek). A szállítás költ-
ségének teljes összege adható a számla bemutatásának ellenében, 
de összege évente nem haladhatja meg a 114 000 Ft-ot. A kérelem-
hez azon intézmény (pl. rehabilitációs intézet) igazolását kell csa-
tolni, amelybe vagy amelyből a beteg szállítását bonyolítani kell (az 
igazolás a szállítás tényét és a látogatás időszakát dokumentálja).

Természetbeni ellátások, juttatások
Szünidei gyermekétkeztetés: az adott nevelési évben, tanévben az 
iskolai őszi, téli, tavaszi és nyári szünet időtartama, valamint az óvo-
da zárva tartásának időtartama alatt szünidei gyermekétkeztetés 
keretében Erzsébetváros Önkormányzata a kerületben bejelentett 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek számára gondoskodik a déli, me-
leg főétkezés biztosításáról. A szünidei gyermekétkeztetés igénybe-
vétele előzetes igénybejelentéshez kötött, nyomtatvány kitöltésével 
kérelmezhető, amelyet a Humánszolgáltató Iroda küld meg az érin-
tett gyermekek gondviselői részére.

Napközis táborok: Erzsébetváros Önkormányzata a kerületben ta-
lálható állami fenntartású általános iskolákban nyári napközis tá-
borokat szervez a nyári iskolai szünet ideje alatt. A nyári napközis 
táborban való részvételre jogosultak az ide járó 1-8. osztályos tanu-
lók, valamint a kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, más intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
1-8. osztályos tanulók.

Óvoda- és iskolakezdési csomag: a kerületi óvodákban és általános 
iskolákban az első évüket megkezdő gyermekek részére az Önkor-
mányzat óvoda-, illetve iskolakezdési csomagot biztosít.

Ösztöndíjak
Ösztöndíj támogatás: szociális támogatásnak minősülő, nappali 
rendszerű, általános iskolai képzésben résztvevő felső tagozatos 
tanuló, valamint a középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat 
folytató tanuló részére biztosított ösztöndíj. Megállapítható, ameny-
nyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
85 500 Ft-ot. Feltétele a legalább négyes átlagot elérő tanulmányi 
eredmény az 5. osztály első félévi, valamint az ezt követő év végi, 
továbbá a következő tanítási évek félévi és évvégi tanulmányi ered-
ménye alapján. A 4,00-4,50 tanulmányi átlag esetén havonta 14 000 
Ft, a 4,51-5,00 tanulmányi átlag között havonta 20 000 Ft adható. A 
támogatás az év július és augusztus hónapjára nem jár. 

Karinthy Frigyes-ösztöndíj: a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerület-
ben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, 
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanuló 
igényelheti, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül. 

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, akinek tanulmányi 
átlaga az 5-8. évfolyamon eléri vagy meghaladja a 4,80-at, a 9-12. 
évfolyamon eléri vagy meghaladja a 4,70-et. A tanulmányi átlagba 
a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem vehetők figyelembe.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre 
egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és évvégi tanulmá-
nyi eredmények alapján. A kérelem benyújtására vonatkozó felhívás 
február 1-jén, illetve augusztus 15-én kerül közzétételre, a benyúj-
tásra 30 napon belül van lehetőség.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő 
oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül meg-
állapításra, mértéke havi 10 000 Ft.

A szociális alapon ösztöndíjra jogosult tanuló esetében a Karin-
thy Frigyes-ösztöndíjhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás nem álla-
pítható meg.

Egyéb kedvezmények
Iskolaválasztási támogatás: az iskolaválasztásnál a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek – ha felvételi kötelezettségének teljesí-
tése után az általános iskola további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud – felvételi kérelme előnyben részesül.

Alapfokú művészeti oktatásban való részvétel támogatása: a hal-
mozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű, a testi, érzék-
szervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 
tanuló részére az első alapfokú művészeti oktatásban való részvétel 
ingyenes.

Szociális támogatások,                                         ösztöndíjak, tehetséggondozás, kedvezmények
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ÓVODÁK
Erzsébetvárosi

Bajza utca  1. és 2-8.
Damjanich utca  33-51. és 24-58.
Dembinszky utca  37-51. és 42-54.
Dózsa György út  44-84.
Murányi utca  43-63. és 36-52.
Peterdy utca  27-41. és 28-40.
Városligeti fasor  1-51.

ERZSÉBETVÁROSI MAGONC ÓVODA
1071 Budapest, Városligeti fasor 
39-41.

Bethlen Gábor utca  27-47.
Damjanich utca  17-31.
Dembinszky utca  1-35. és 2-40.
Hernád utca  37-47. és 42-58.
Marek József utca  1-25. és 2-42.
Nefelejcs utca  36-64. és 37-67. 
Peterdy utca  1-25. és 2-26.
Rottenbiller utca  1-35. és 26-42.

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA
1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.

Alpár utca  1-11. és 2-12.
Baross tér  12-22.
Bethlen Gábor utca  1-25. és 2-38.
Bethlen Gábor tér  1-4.
Cserhát utca  1-25. és 2 26.
Dózsa György út  6-42.
Garay utca  30 50. és 17-45.
Garay tér  végig
Hernád utca  1-35. és 2-40.
István út  4-44. és 15-55.
Jobbágy utca  végig
Marek József utca  27-41.
Murányi utca  1-41. és 2-34.
Nefelejcs utca  1-35. és 2-34.
Péterfy Sándor utca  13-51. és 8-44.
Sajó utca  1-7. és 2-12.
Százház utca  1-47. és 2-31.
Szinva utca  1-7. és  2-8.
Thököly út  1-27. és 2-42.
Verseny utca  2-28.

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR 
ÓVODA
1078 Budapest, István u. 37.,
bejárat és levelezési cím: 
1078 Budapest, Murányi u. 27.

Almássy tér  1-19.
Almássy utca  1-3. és 2-10.
Alsóerdősor utca 24-36.
Barcsay utca  1-11. és 2 16.
Csengery utca  1-11. és 2-16.
Dob utca  67-97. és 80 98.
Dohány utca  51-53. és 72-96.
Erzsébet krt.  1-39.
Hársfa utca  19-61. és 16 56.
Hevesi Sándor tér 4-8.
Izabella utca  8-24.
Osvát utca  13-19. és 2-18.
Rákóczi út  48-56.
Rejtő Jenő u.  2-10.
Szövetség utca  25-47. és 20-38.
Tivadar utca  1-3. és 2-4.
Vörösmarty utca  1-9. és 2-8.
Wesselényi utca  45-63. és 50-62.

ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA
1074 Budapest, Dob u. 95.

Akácfa utca  1-67. és 2/a-64.
Asbóth utca  végig
Csányi utca  1-13. és 2-14.
Dob utca  1-65. és 2-54.
Dohány utca  1/a-49. és 2-70.
Erzsébet krt.  2-58. és 41 53.
Holló utca  végig
Károly krt.  1-25.
Kazinczy utca  1-57. és 2-56.
Kertész utca  1-43. és 2-50. 
Kéthly Anna tér  1.
Király utca  1/a-59/a.
Kisdiófa utca  1-15. és 2-18.
Klauzál tér  1-17. és 2-16.
Klauzál utca  1-35. és 2 36.
Kürt utca  1-15. és 2-16.
Madách I. tér  végig
Madách I. utca  végig
Nagydiófa utca  1-33. és 2-34.
Nyár utca  1-33. és 2-38.
Rákóczi út  2-46.
Rumbach S. utca  végig
Síp utca  1-29. és 2-24.
Wesselényi utca  1-43. és 2-48.

ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA
1072 Budapest, Akácfa u. 32.

Alsóerdősor utca 1/a-7. és 2-22/b.
Barát utca  1-11. és 2-12.
Dohány utca  55-87. és 102-108.
Hársfa utca  1-17. és 2-14.
Huszár utca  1-9. és 2-10.
Munkás utca  1-15. és 2-18.
Osvát utca  1-11.
Péterfy Sándor utca  1-11. és 2-6.
Rákóczi út  58-90.
Rottenbiller utca 2-24.
Rózsák tere  1-11.
Szövetség utca  1-23. és 2/a-18/b.

ERZSÉBETVÁROSI BRUNSZVIK 
TERÉZ ÓVODA 
1076 Budapest, Rózsák tere 6–7.

Alsóerdősor utca  9-13.
Csengery utca     13/a-27. és 18-32.
Damjanich utca  1-15. és 2-22.
Dob utca  56-78., 99-111. és 100-112.
Dohány utca  98 -100.
Garay utca  1-15/b és 2-28.
Hevesi Sándor tér  1-3.
Hutyra Ferenc utca  1-15. és 2- 18.
István utca  1-13. és 2.
Izabella utca  1-37/a, 2-6. és 26-42.
Jósika utca  1-31. és 2-30.
Király utca  59/b-105.
Lövölde tér  1-2/b és 7.
Rottenbiller utca  37-51. és 44-66.
Rózsa utca  1-47/b és 2-40/b.
Vörösmarty utca  11/a-21. és 10/a-20.
Wesselényi utca  64-78. és 65-77.

ERZSÉBETVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA
1073 Budapest, Dob u. 102., bejárat és levelezési 
cím: 1077 Budapest, Rózsa u. 32.

Felvételi körzetek
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Az óvodánkról 
• Óvodánk, központi helyen, az Akácfa utca 32. szám alatt működik 

5 csoporttal.
• Felújított csoportszobáink esztétikusak és jól felszereltek, ame-

lyek a gyermekek számára barátságos, családias hangulatot, ér-
zelmi biztonságot nyújtanak.

• Csoportjaink vegyes összetételűek (19-25 fő csoportonként), ezál-
tal lehetőség nyílik arra, hogy a testvérek, barátok egy csoportba 
kerüljenek.

• Tornatermünk és a gumitéglával fedett udvarunk sokféle moz-
gáslehetőséget biztosít gyermekeink számára.

• Munkánkat az Alapító Okiratban és az Óvoda Pedagógiai Prog-
ramjában meghatározott feladatok tükrében végezzük, össz-
hangban a fenntartó elvárásaival, az óvoda törekvéseivel.

• Intézményünk specialitásai közé tartozik a környezeti értékek 
felismertetése („Örökös Zöld Óvoda” és „Madárbarát Óvoda” 
címmel rendelkezünk, Bázis Intézményként működünk és a Kör-
nyezetünkért Egyesület tagja vagyunk), a környezetközpontú 
magatartás kialakítása, a tehetségígéretek segítése, (két tehet-
ségműhely működik óvodánkban) a kirándulások, valamint a 
só-szoba, amely az egészség megőrzését segíti.

• A fejlődési felzárkóztatást, tehetségsegítést, fejlesztőpedagógu-
sunk, gyógypedagógusunk segíti. A Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat VII. kerületi Tagintézményének logopédusa biztosítja napi 
szinten a logopédiai ellátást.

• Gyermekeink nevelését, fejlesztését, cselekedtetését csoporton-
ként két szakképzett óvodapedagógus, és egy szakképzett dajka 
látja el.

• Fontosnak tartjuk az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést. Nevelési elveink
• Óvodai Pedagógiai Programunk a környezeti nevelésre, a kör-

nyezettudatos, ökológiai szemlélet, magatartás megalapozására, 
valamint a kompetencia alapú programcsomagra épül a fenntart-
hatóság jegyében.

• Mindennapjainkban törekszünk a játékos, sokoldalú tapasztalat-
szerzésre, mely az állandó tevékenykedtetéseken keresztül épül 
be a gyerekek személyiségébe. 

• Tevékenységeinket projekttervek alapján szervezzük, építve a szü-
lők segítségére, együttműködésére. Napirendünket a természetes 
életritmus hatja át, melyben kiemelt szempont a gyermekek testi 
és lelki szükségleteinek kielégítése, a szabad játék biztosítása, fi-
gyelembe véve egyéni fejlődési tempójukat, heti rendszerességgel 
végzünk jó gyakorlatunknak megfelelően kísérleteket. 

Bóbita Óvoda
Mottónk: „A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.” 

(Hermann Alice)

Cím: 1072 Budapest, Akácfa utca 32 | Tel.: 06 (1) 321-3675
E-mail: bobitaovoda32@gmail.com  | Web: www.bobitaovoda.hu | Intézmény vezetője: Hári Zsuzsanna

• Arra törekszünk, hogy az óvodánkba járó kisgyermekeknek és 
szüleiknek biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes, kiegyensú-
lyozott, óvodai légkört teremtsünk, amelyben a gyermeket tiszte-
let, elfogadás, szeretet, megbecsülés, bizalom és védelem övezi.

• Befogadó készségünkhöz aktívan hozzájárul a multi- és interkul-
turális szemléletmódunk és nevelési gyakorlatunk.

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• Gyermektánc, népi játékok- tehetségsegítő műhely. (Bihari János 

Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával)
• Ügyes kezű szöszmötölők – kézműves tehetségsegítő műhely
• Szülői nyilatkozat alapján lehetőséget biztosítunk a hitélettel 

történő ismerkedésre, külső hitoktató segítségével.
• Bozsik program keretén belül ismerkedés a futballal, mozgásfej-

lesztés – önköltséges alapon.
• Játékos ismerkedés az angol nyelvvel – önköltséges.

Elismeréseink
Óvodánk Bázis Intézmény, Örökös Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda, 
A környezetünkért Egyesület tagja.

Hagyományaink
Bóbita Napok, Mesehét, Egészséghét, „Babpalánta szépségverseny”.
Mikulás, Advent, karácsonyi, húsvéti munkadélután a szülőkkel, Far-
sang.
Nyílt napok, Anyák napja, Gyermeknap, Apák Napja, Jeles Napjaink, 
Nagyok Búcsúja.

Megközelíthetőségünk
• A Blaha Lujza tér felől 4-es vagy 6-os villamossal
• A Deák Ferenc tér felől M2 metróval
• Az Oktogon felől 4-es vagy 6-os villamossal
• A Keleti pályaudvar felől M2 metróval, és a 7-es busszal.

Szabadidős programjaink támogatása
• Óvodásaink nyaraltatása Balatonmáriafürdőn
• Ingyenes színházlátogatások biztosítása
• Zöld hét programjai
• Múzeumpedagógiai élmények nyújtása

Nyílt napunk

2022. 04. 27-én (szerda) 10.00-11.30 óra között.
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Mottónk: „A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermek-
ként lát, az segít egész életében, hogy a jó felé orientálódjék. A ne-
velésben minden a lelkiségtől és a módszertől függ.” 

(Gróf Brunszvik Teréz)
Az óvodánkról
• A Brunszvik Teréz Óvoda 1876 óta működik egy régi, de szépen 

felújított műemlék jellegű épületben. Nagy pedagógiai múlttal 
rendelkezik, az első Budapesti Óvónőképző Intézet valamikori 
gyakorló óvodájaként.

• 4 homogén összetételű csoporttal működik, csoportonként 22 
fővel.

• Csoportonként 2 szakképzett óvoda-
pedagógus és dajka foglalkozik a gye-
rekekkel.

• Patinás környezetben, otthonos cso-
portszobák, jól felszerelt tornaterem, 
varázslatos udvar szolgálja a gyerekek 
igényét.

Nevelési elveink
• A gyermek fejlődésének alapja a féltő-óvó gondoskodó szeretet, 

a nyugodt, biztonságos légkör melyben a gyermek szabadon ját-
szik.

• A nevelés igazodik a gyermekhez, megkapja mindazt a gondos-
kodást, ami lelkileg, szociálisan és értelmileg, a fejlődéséhez 
szükséges.

• A nevelőmunkában kiemelkedő helyet foglal el a játék, melyben 
él és fejlődik a gyermek, a mozgás, mint az óvodáskorú gyerme-
kek lételeme, az anyanyelv, mint a kifejezés legfontosabb eszkö-
ze, és a szeretet pótolhatatlan ereje.

„Nevelés teszi az embert, és az ember a hazát.”  (Gróf Brunszvik Teréz)

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• korcsolyázás, hitoktatás, láb- és testtartás javító torna,
• játékos ismerkedés a német nyelvvel,
• néptánc (Óvodavédő Egylet szervezésében).

Elismeréseink
• „Erzsébetváros Sportjáért” díj
• „Örökös Zöld Óvoda” cím
• „Madárbarát Óvoda” cím
• „Erzsébetváros Jövőjéért” díj
• „Tisza Kálmánné” díj

Hagyományaink
• Az 1991-ben létrehozott Óvodavédő Egylet segítségével, a ne-

velőtestület és a szülők támogatásával biztosítjuk az óvoda ha-
gyománytisztelő és ápoló tevékenységét.

• Megszervezzük az óvodai élet ünnepeit, ünnepélyeit, élet-
ben tartják hagyományait: Teréz napok, Szülők-Nevelők bálja, 
Nagycsoportosok karácsonyi műsora, a Rózsák terei Plébáni-
án és az Idősek Otthonában, Adventi Koncert, Farsangi Batyus 
Bál, Víz világnapja, Föld napja, Családi Zöldnap a Rózsák terén, 
Gyermeknapi Mesejáték (szülői előadás), kirándulások, 5-6 
évesek az óvónénikkel egy egész hetet tölthetnek az Önkor-
mányzat üdülőjében. Önkéntesség hete (szülők, támogatók 
részvételével).

Megközelíthetőségünk
• A Keleti pályaudvar felől a 178-as, vagy az 5-ös buszokkal
• A Blaha Lujza tér felől a 7-es, vagy 7A jelzésű buszokkal
• Az Oktogon felől a 73-as, vagy 76-os trolibuszokkal
• A Hősök Tere felől a 79-es trolibuszokkal, vagy a 30A jelzésű busszal

Önkormányzati támogatással megvalósult programok:
• Ingyenes színházlátogatások biztosítása
• Óvodai táboroztatás Balatonmáriafürdőn
• Teréz napi rendezvények támogatása
• Állatkerti látogatás

Mottónk: „Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekkel, s 
akkor ők csodákra képesek.” 

(E. Fromm)
Az óvodánkról
• Nyolc óvodai csoport 200 gyermek fogadására alkalmas.
• Tágas, világos csoportszobák, a berendezések és eszközök barát-

ságos, esztétikus, motiváló környezetet biztosítanak a gyerme-
keknek.

• A tágas ebédlők, tornaterem, só szoba, fejlesztő és logopédiai 
szoba teszi még komfortosabbá az óvodai életet. 

• A kellemes belső tereken kívül nagyméretű játszóudvar, jól fel-
szerelt tetőterasz tartozik az épülethez.

• Az épületben lift és mozgássérült mosdó is van.
• Mind a nyolc csoportban szakképzett óvodapedagógusok és egy 

dajka foglalkozik a gyermekekkel.
• Kép pedagógiai asszisztens segíti a nevelőmunkát.
• A csoportba vegyes életkorú gyermekek járnak, így lehetőség 

van arra, hogy testvérek, esetleg bölcsődéből érkező barátok egy 
csoportba járjanak.

Nevelési elveink
• Pedagógiai programunkat a magyar óvodapedagógia hagyomá-

nyaira, az óvodai nevelés országos alapprogramjára alapozva, 
Freinet reformpedagógiájának elemeit ötvözve alakítottuk ki.

• Nevelésünkben alapvető érték a természet és életközeliség – 
ezen belül is kiemelten kezeljük a környezettudatos, egészséges 
életmód megalapozását –, az anyanyelvi nevelés és a gyermekek 
szabad önkifejezésének támogatása. 

• Fokozott figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség megteremtésé-
re, a gyermekekhez igazodó egyéni, differenciált fejlesztésre.  

• A változatos, komplex tevékenységek nyújtásával a gyermekek 
szabad önkifejezését, kommunikációs készségeinek fejlődését is 
támogatjuk. 

• A már átélt élményekre építve dolgozzuk ki a fejlesztés folyama-
tát. Célunk, hogy minden gyermeknek megtaláljuk a számára leg-
megfelelőbb utat a fejlődéshez.

• Nevelőmunkánk hatékonyságának érdekében az óvodapedagó-
gusok és fejlesztőpedagógus szoros együttműködésben segítik 
a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztését, valamint 
a hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatását, a tehetséges 
gyermekek felismerését, motiváltságának fenntartását. 

Brunszvik Teréz Óvoda

Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.  |  Telefon: 06 (1) 322-4060 
E-mail: brunszvikovi@gmail.com  |  Web: www.brunszvikovi.hu | Intézmény vezetője: Kun Julianna

Nyílt napunk
2022. április 22. (péntek)

Csicsergő Óvoda

Cím: 1073 Budapest, Dob u. 102. (Bejárat: Rózsa u. 32.)  |  Tel: 06 (1) 342-8375, 06 (1) 322-1686
E-mail: csicsergoovika@gmail.com  |  Web: www.ovodacsicsergo.hu  |  Intézmény vezetője: Zselinszky Tibor Lászlóné
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Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• Az egészséges életmód megvalósításához elengedhetetlennek 

tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mozgásko-
ordinációs problémák csökkentését, mely nagyban hozzájárul, 
hogy megelőzzük a tanulási nehézségek kialakulását

•  Adottságaink is kiválóak, tágas és jól felszerelt tornaterem, ját-
szóudvar, tetőterasz teszi lehetővé, hogy a gyermekek minél több 
mozgásos tevékenységet végezhessenek. 

• Logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekek beszédhibá-
jának kezelésével, valamint gyógypedagógusok végzik a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fejlesztését.

• Óvodai életünk fontos része a környezettudatos – ÖKO – szemlé-
letmód kialakítása. Ennek érdekében a csoportok is gyakorolják 
a szelektív hulladékgyűjtést, óvjuk, védjük természeti és épített 
környezetünket, komposztálunk.

• Külön foglalkozásként hitoktatás, foci, gyermekjóga is választható.

Elismeréseink
• Az óvoda Madárbarát címmel rendelkezik, a kihelyezett odúkban 

több alkalommal költöttek már madarak.
• „Zöld Óvoda” címmel rendelkezünk.

Hagyományaink
• Különösen hangulatosak óvodánkban a környezettudatos élet-

módhoz kapcsolódó rendezvényeink: Mézes reggeli programunk 
és kiállítás, Európai hulladékcsökkentési héthez kapcsolódó ki-
állítás, barkácsolás, versengések, Föld Napja rendezvény, válto-
zatos programok, ültetés, palántázás színesíti ezt a jeles napot.

• Hagyományaink, ünnepeink többsége nyitott a szülők számára is. 
• A  Családi Napon a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt 

az óvoda dolgozói által szervezett programokon – barkácsolás, 
zenés műsor, kiállítás, arcfestés és még sok más.

• A Mikulás, a Karácsony és Farsang napján, a húsvéti készülődés-
kor, az évzáró ünnepségeken a szülők is aktív részesei lehetnek 
az ünneplésnek. 

• Mikulás és Karácsony ünnepen hagyományosan az óvodapeda-
gógusok bábjátékkal, mese előadással teszik még hangulatosab-
bá az együtt töltött délelőttöt.

Megközelíthetőségünk
• Az Oktogontól 73-as trolibusszal
• A Keleti Pályaudvartól 76-os trolibusszal
• A Blaha Lujza tértől 4-es vagy 6-os villamossal a Király utcáig – 

séta vagy 70-es trolibusszal tovább
• A Hősök tere felől M1 földalattival, illetve 74-es, 75-ös trolibusszal

Az önkormányzat támogatásával megvalósuló fejlesz-
tések, programok:
• A nevelőmunkát segítő eszközök, játékszerek, mozgásos tevé-

kenységeket segítő eszközök beszerzése mindig biztosított az 
óvoda számára.

• A csoportokban folyamatos a bútorok cseréje, pótlása
• Az Önkormányzat színes, változatos programokat biztosít az 

óvodásoknak, melyeket szintén térítésmentesen látogathatunk, 
ilyenek pl. az ERöMŰVHÁZ gyermekprogramjai, a Zöld hét ke-
retében megvalósuló programok, a Minden gyermek jusson el 
színházba program, környezettudatos magatartást erősítő prog-
ramok.

• Teljeskörűen felújított udvar, és játszóteraszok várják a gyerekeket.
• Minden csoportszobánk és a tornaterem is klimatizált.

Az óvodánkról
• Az óvoda közel 130 éve szolgálja elsősorban a kerületben lakó 

gyermekek, valamint sajátos, alternatív nevelésfilozófiánkkal 
együttműködni kívánó családok gyermekeinek óvodai ellátását. 
Jelenleg öt, hagyományosan vegyes életkorú óvodai csoportban 
biztosítjuk az óvodáztatást. 

• A D.O.B. – Differenciált Óvodai Bánásmód program (a „Kell” és 
a „Lehet” között) a nevelő munka alapja, melyet két évtizedes 
elméleti és gyakorlati kutatómunka előzött meg. 2017 tavaszán 
az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett az Erzsébetvárosi Dob 
Óvoda, mely a jó gyakorlatát, mint tudásmegosztást hivatott 
szolgálni az óvodapedagógiában.

• A csoportok vegyes korcsoportúak, igény szerint a testvérek azo-
nos csoportba kerülhetnek.

• Felújított udvar és fedett terasz ad lehetőséget a szabadban való 
tartózkodásra.

• Gazdagon felszerelt tornahelyiség biztosítja a megfelelő teret az 
aktív mozgáshoz.

• Só-szoba támogatja a gyerekek egészségének megőrzését.
• Média szoba széles tárházat biztosít a kulturális, zenei, dramati-

kus lehetőségekhez.
• Orvosi elkülönítő szoba lehetőséget biztosít az egészségügyi fel-

adatok biztosításához.

Nevelési elveink
• A nevelés alapja a „D.O.B.”, azaz Differenciált Óvodai Bánásmód, 

melynek lényege, hogy a gyermek az önálló, felfedező tanulá-
sa során a megértést és a kifejezést a szabad játékban valósítsa 
meg a saját egyéni ütemének tiszteletben tartásával, párhuza-
mos tevékenységek biztosításával a szabadjáték keretein belül.

• Az óvodában a személyes bánásmódot és a differenciált fejlő-
dést, fejlesztést az biztosítja, hogy a közösségi nevelésen belül 
lehetőség nyílik egyszerre egy-egy gyermekkel vagy kisebb cso-
porttal foglalkozzon az óvodapedagógus.

• Nagy hangsúly helyeződik a gyermekek felzárkóztatására, tehet-
séggondozására, ami a preventív nevelési programunk szerves 
része.

Csicsergő Óvoda

Nyílt napunk
2022. április 20. (szerda) 15.30-17.00 óráig. A járvány ügyi hely-
zetre tekintettel kérjük a tervezett nyílt nap előtt telefonon, 
vagy e-mailben érdeklődjenek a nyílt nap aktuális szervezésé-
vel kapcsolatban!

Dob Óvoda
Mottónk: „A gyerek önállóságát, kompetenciaérzését sok esetben az a mód is hátráltatja, ahogyan a felnőtt a 
gyerek fejlődését segíteni véli. Felül kellene vizsgálni azt a magatartást, amely „segítés” és „tanítás” címén meg-
fosztja a gyereket attól, hogy kezdeményezhessen, hogy saját maga próbálkozhasson, és az elkezdett cselekvést 
befejezhesse.” 

(Pikler Emmi)

Cím: 1077 Budapest, Dob u. 95. |  Tel.: 06 (1) 342-5133
E-mail: dobovoda@gmail.com  | Web: www.dobovoda.hu  | Intézmény vezetője: Patai Edit
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Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• A „Nyitott ajtó” egész évben lehetőséget biztosít a szülőknek arra, 

hogy igény szerinti betekintést nyerhessenek az óvoda életébe.
• Igény és szükség szerinti befogadási idő (beszoktatás helyett), a 

családdal együtt a gyermek biztonságérzetének megteremtése, 
megerősítése érdekében.

• A család életritmusához alkalmazkodó állandó napirend kialakí-
tása.

• A szülők tájékoztatásának alapja a nevelési elveket tükröző „Fo-
lyamatkövető Napló” mely egész évben nyomon követi a gyermek 
fejlődését. Erről évente két alkalommal írásban is tájékoztatást 
kapnak a szülők.

• A gyermekek bölcsőde-óvoda átmenetének segítésére nyitott 
délelőtt keretében volt gondozójukkal találkozhatnak, játszhat-
nak az óvodában, amit szakmai konzultáció követ.

• A gyermekek óvoda-iskola átmenetének megkönnyítésére a ke-
rületi iskolákkal szoros, kétirányú kapcsolatot tartunk. Iskolába 
lépés előtt az óvodások személyes „Útravalót” kapnak az óvodá-
ban töltött évekről. Az óvodai nevelő – fejlesztő munkát logopé-
dus és főállású fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus segíti. A 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális fejlesztését utazó 
gyógypedagógusok valósítják meg. Nagycsoportos korúaknak di-
gitális fejlesztést biztosítunk DIOO rendszerrel.

• Tehetséggondozás, hitoktatás, más szülői igényen alapuló lehe-
tőségek.

• Nevelési tapasztalatcserére lehetősége van a szülőknek fogadó-
óra alkalmával.

• „Doboló” című óvodai újság kiadása a szülők és más partnerek 
közreműködésével, amely évente 1-2 alkalommal jelenik meg.

Elismeréseink
• Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nye cím birtokosa 2017-től a jó szakmai gyakorlatunk alapján, 
2020-ban ismét elnyerve ezt a címet.

• Hagyományaink
• az ünnepi készülődések a családok bevonásával (Mikulás várása, 

Advent 4 héten át, Farsangi mulatság, Húsvéti készülődés, benső-
séges anyák napi köszöntésre készülés, nagyok Búcsúja)

• Luca-napi és Húsvéti kézműves délutánok, karácsonyi vásár a 
családok együttműködésével

• jeles napjaikon, hagyományaikon belső-külső szervezésű prog-
ramok

• „Dob Tallér” ruha és játék börze
• „Dobos torta” nap – nyílt délután egykori óvodásaikkal közösen
• a „Hűvös ősz” emléknap keretében szakmai találkozó megemlé-

kezés
• A Suli-Dobbantó rendezvényen a kerület iskolái mutatkoznak be.

Megközelíthetőségünk
• Az Oktogon felől a 4-es vagy 6-os villamossal
• A Hősök Tere felől Millenniumi Földalatti Vasúttal (M1)
• A Keleti pályaudvar felől a 76-os vagy 73-as trolibusszal
• A Wesselényi utca felől a 74-es trolibusszal
• A Blaha Lujza tér felől a 4-es vagy 6-os villamossal

Önkormányzati támogatással megvalósult fejleszté-
sek, programok:
• Óvodai felszerelések cseréje, beszerzése
• Továbbképzések, szakvizsgák támogatása
• Környezetvédelmi programokban részvétel a környezettudatos-

ság jegyében
• Különböző kerületi szintű gyermek és családi rendezvények 
• Gyermekszínház látogatás, program szervezése fenntartói támo-

gatással
• Fenntartói támogatással kerületi rajzkiállítás, illetve sportnap az 

óvodák számára
• Óvodakezdő csomagok biztosítása, 
• Fenntartói folyamatos, nagy volumenű beruházások és felújítá-

sok 

Az óvodánkról
• Az óvoda 8 csoporttal két épületben működik, amelyet nagy kö-

zös udvar köt össze.
• A gyermekek nevelése 4 homogén és 4 heterogén csoportban fo-

lyik, melynek megválasztására a szülőknek lehetőségük van.
• Otthonos, klimatizált csoportszobák és játékra, mozgásra ösztön-

ző környezet várja a gyermekeket, a csoportszobák felszerelése, 
dekorálása barátságos és biztonságos életteret biztosít.

• Az udvaron változatos, a mozgásigényt kielégítő, az előírásoknak 
megfelelő esztétikus kerti játékok, az épületben tágas tornate-
rem és só-szoba áll a gyermekek rendelkezésére.

• Az óvodapedagógusok mellett szakképzett dajkák foglalkoznak a 
gyerekekkel, akiknek munkáját pedagógiai asszisztensek, fejlesz-
tő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus és gyógytestnevelő is 
segíti.

Nevelési elveink
• Legfontosabb az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes 

óvodai légkör megteremtése.
• Az óvodai nevelésben alkalmazott valamennyi pedagógiai intéz-

kedés a gyermek személyiségéhez igazodik.
• A gyermekek egyéni igényeit és képességeit figyelembe véve 

differenciáltan alakítjuk ki a célokat, feladatokat, és ehhez iga-
zítjuk módszereiket.

• A gyermekek képességeinek alakítása változatos tevékenysége-
ken keresztül történik.

• A családokkal történő együttműködés az igényekhez illeszkedő 
módon, egyedi formában és mélységben valósul meg.

• Hangsúlyos szerepet tölt be a környezettudatos viselkedés meg-
alapozása.

• Az óvoda mindennapi munkájának keretei között társadalmi, szo-
ciális, kulturális tényezőkből és sajátos nevelési igényből adódó 
integrációs feladatot valósít meg.

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• gyermekjátékok, néptánc, „Ügyes kezek” kézműves műhely, hit-

oktatás, ovi-foci

Elismeréseink
• „Madárbarát Óvoda” cím
• „Zöld Óvoda” cím (2011)

Hagyományaink
• a gyermekek születésnapjának és névnapjának megünneplése
• zöld ünnepek és jeles napok a családok részvételével
• mesedramatizálás és bábozás az ünnepek alkalmával (pedagógu-

sok közreműködésével)
• gyermeknapi mulatság, évzáró ünnepségek és a nagyok búcsúz-

tatása, Kópévár-nap
• Egészség7
• séták, kirándulások
• játszó- és munkadélutánok a szülőkkel
• Költészet napja (közös verseléssel, „versfa” állítással)

Megközelíthetőségünk
• Oktogon felől a 70-es, a 76-os, vagy a 78-as trolibusszal
• Hősök tere felől a 79-es trolibusszal, vagy a 30-as autóbusszal
• Keleti pályaudvar felől a 79-es trolibusszal
• Blaha Lujza tér felől a 74-es trolibusszal, vagy a 7-es és 107-es 

jelzésű autóbusszal

Önkormányzati támogatással megvalósuló fejleszté-
sek, programok
• játékok és egyéb fejlesztő eszközök beszerzése, tárgyi eszközök 

bővítése
• ingyenes színházlátogatás
• az ErőMŰVHÁZ és a K11 által biztosított programok, bábelőadá-

sok, Mikulás műsor
• ingyenes kulturális programok

Nyílt napunk
2022. március 24. (csütörtök) 15:30-17:00 között „Babazsúr” 
játszódélután (A járványhelyzet miatt kérjük, hogy előtte 
érdeklődjenek a szervezésről, esetleges változásról az óvoda 
telefonszámán, mailjén)

Dob Óvoda

Kópévár Óvoda
Mottónk: „Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni” 

(Véghelyi Balázs)

Cím: 1078 Budapest, Murányi u. 27.  | Tel.: 06 (1) 342-4387 
E-mail: info@kopevarovoda.hu  |  Web: www.kopevarovoda.hu  |  Intézmény vezetője: Tarr Erzsébet

Nyílt napunk
2022. április 21-én (csütörtökön) délelőtt 8:30- 11:30 óráig és 
délután 15:30-tól 16:30 óráig szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket.
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Mottónk: „Óvodánkban szeretnénk nyílt, érdeklődő, kreatívan 
együttműködő, szabályokhoz alkalmazkodó gyermekeket nevelni, 
akik kedvesek, segítőkészek, elfogadóak társaikkal. Akik nem pasz-
szív elfogadói, hanem aktív alkotói a környezetüknek.”  

(Idézet az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda Pedagógiai Programjából)

Az óvodánkról:
• 8 csoporttal működünk, csoportonként 20-23 kisgyermekkel.
• A csoportok homogén összetételűek.
• Modern, remekül felszerelt, tágas, világos, többszintes épület 

várja a gyerekeket.
• A színes, harmonikusan berendezett csoportszobákon kívül, tor-

naterem, „ugráló”, külön ebédlő helyiség, só szoba, játszószo-
ba-könyvtár kínál helyet a gyerekek tevékenységeinek.

• Az óvodapedagógusaink közül többen szakvizsgázott pedagógu-
sok – a drámapedagógia, Zoo-pedagógia, mentálhigiéné, gyógy-
testnevelés, mozgásterápia, beszéd- és kommunikációfejlesztés, 
közoktatás vezetés, mentorpedagógia, hangszeres játék terüle-
tén is képzettek.

• Fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus, valamint 
két pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját, a 
gyermekek fejlődését.

Nevelési elveink:
• Alapelvünk, hogy a gyermekek játékos tevékenységek során ta-

pasztaljanak és tanuljanak, ismerkedjenek a környezetükben 
lévő problémahelyzetekkel, különböző megoldási módokat gya-
koroljanak.

• Célunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt érdek-
lődő, élénk, szabályokhoz alkalmazkodó, kreatívan együttműkö-
dő gyermekeket neveljünk, akik aktív, tevékeny részesei önma-
guk és környezetük alakításának.

• Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek napirendjében a játékra 
és a mozgásra.

• Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakí-
tása munkánk meghatározó része.

• A gyermekek egyéni fejlődését differenciálással, egyéni bánás-
móddal, a gyermeki szükségletek maximális figyelembevételével 
támogatjuk.

• Arra törekszünk, hogy a szülőkkel folyamatosan együttműködő 
kapcsolatot tartsunk, segítséget adjunk és kapjunk, hogy a szülők 
és az általunk közvetített értékek egymást erősíthessék.

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink:
• hitoktatás (középső és nagycsoportosoknak)
• Magonc Műhelyek (nagycsoportosoknak)
• néptánc a Bihari János Táncegyüttes peda-

gógusával (nagycsoportosoknak)

Elismeréseink
• a „Zöld Óvoda” program a környezettu-

datos magatartás formálása érdekében 
minden korosztálynak élményeket és 
konkrét, felelősségteljes „feladatokat” 
kínálunk, aktuális megfigyelésekkel, ta-
pasztalásokkal kiegészítve (kerti tó, konyha-
kert, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás a 
gyermekekkel), az Örökös Zöld Óvoda címet tudhatjuk magun-
kénak

• a „Madárbarát Kert” program is része tevékenységeinknek
• Víztakarékos intézményünk - a környezettudatosság jegyében
• Biztonságos Óvoda címmel rendelkezünk, a közlekedésbiztonsá-

gi ismeretátadást támogatjuk.

Hagyományaink
• Neves napokhoz kapcsolódó alkalmakkal, kirándulásokkal, 

sportrendezvényekkel, mese- és bábelőadásokkal, múzeumok, 
kiállítások látogatásával, gyermek és felnőtt műsoros alkalmak 
szervezésével gazdagítjuk program naptárunkat.

• Rendezvényeink: Magonc Születésnap, Mikulás, Karácsony, Mese-
napi Kincskeresés, Farsang, Anyák napja, Magonc Majális, Kihívás 
Napja, Évzáró - Nagyok búcsúztatása, valamint „Zöld” ünnepeink 
(Állatok világnapja, Termés ünnep, Medve nap, Újra papír napja, 
Víz világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja).

Megközelíthetőségünk
• A Hősök Tere felől gyalog
• Az Oktogon felől Kis Földalattival (M1), vagy 105-ös busszal
• A Keleti pályaudvar felől 30A busszal, vagy 78-as trolibusszal
• A Blaha Lujza tér felől 70-es trolibusszal.

Önkormányzati támogatással megvalósuló progra-
mok, fejlesztések:
• fejlesztő és játékeszközök nagyarányú bővítése
• média és IKT eszközök fejlesztése, színházi élmények

Mottónk: „Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki: de 
még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.” 

(Victor Hugo)
Az óvodánkról 
• Az óvoda a Városliget szomszédságában, a Nefelejcs utcában ta-

lálható, a Damjanich utcához közeli részen. 1997 tavaszán köl-
tözött a századfordulón épült, korszerűen átalakított, felújított 
épületbe, mely 2001 szeptemberétől tovább bővült.

• Az óvoda 7 csoporttal működik, csoportonként 13 – 23 fős gye-
reklétszámmal.

• A csoportok heterogén összetételűek.
• Az óvodához két tornaterem is tartozik.
• Belső udvar és tetőtéri terasz is rendelkezésre áll a szabadban 

való tartózkodáshoz.

Nevelési elveink
• A nevelés a gyermekek tiszteletén, szeretetén és igényüknek 

megfelelő segítségnyújtáson alapul.
• Élményekben gazdag érzelmi neveléssel biztosítjuk a gyermekek 

egészséges személyiségfejlődését.
• Alapelvünk, hogy változatos tevékenységekkel, programokkal, 

természetes élethelyzeteken keresztül jussanak a gyermekek él-
ményekhez és ezáltal tapasztalatokhoz.

• A nevelés egyik fontos alappillére az erkölcsi értékek közvetítése.
• Fontos az egészséges életmód igényének korai kialakítása a nyi-

tott és befogadó személyiség kialakításának érdekében.
• Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű gyermekek fel-

zárkóztatására és az egyéni tehetséggondozásra is.
• Kiemelt fontosságú a játék, és az egybefüggő játékidő.
• Az óvodában rugalmas, folyamatos napirenddel a gyermekek 

egyéni tempójához igazodunk.

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• Lehetőség nyílik szabadon választott foglalkozásokon részt ven-

ni: foci, tánc (társastánc-rocki alapokra épülő, néptánc).

Tehetségműhelyek: 
• Nefelejcs Dance (modern tánc),
• Gyöngyharmat néptánc csoport,
• Övi-logi (matematika),
• Paletta csoport (rajz, festés, kézimunka),
• Kis felfedezők (külső világ tevékeny megismerése),
• Zeneovi (Molnár Antal Zeneiskola által szervezett)

• Egyéni foglalkozásként logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógy-
tornász áll a gyermekek rendelkezésére.

• Tankötelessé válás előtti évben külön foglalkozásként hitoktatás 
válaszható.

• A beszoktatás megkönnyítésére a szülőknek többféle lehetőséget 
kínálnak („anyás” beszoktatás, „időben fokozatos” beszoktatás stb.)

• Hagyományaink
• A gyermekek születésnapjának megünneplése
• „Aprók tánca”
• „Alkotó teadélutánok” a szülőkkel
• Mikulás, Karácsony, Farsang
• Nefelejcs Napok
• Anyák napi köszöntés, Gyermeknapi programok
• Évzárók

Megközelíthetőségünk
• A Keleti pályaudvarról 78-as trolival
• Az Erzsébet körúttól 78-as és 70-es trolival
• A Róbert Károly körútról a 70-es trolival

Önkormányzat által támogatott programok, 
fejlesztések
• az ERöMŰVHÁZ által biztosított programok
• ingyenes bábelőadások
• tárgyi eszközök beszerzése
• fejlesztő, foglalkozási és játékeszközök
• továbbképzések támogatása

Magonc Óvoda

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. | Tel.: 06 (1) 322-8041, 06 (1) 267-3095
E-mail: magonc@magoncovoda.hu | Web: www.magoncovoda.hu | Intézmény vezetője: Szegediné Pusztai Ildikó

Nyílt napunk
2022.04.07. (csütörtök) 9.00-12.00 óráig. Játszó délelőttre 
várjuk az érdeklődő családokat!

Nefelejcs Óvoda

Cím: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.  | Tel.: 06 (1) 351-9307
 E-mail: info@nefelejcsovi.hu | Web: www.nefelejcsovi.hu  |  Intézmény vezetője: Poszukné Nádhera Judit 

Nyílt napunk
2022. április 5. (kedd) 9.30 – 10.30, valamint 15.30 – 16.30 óra 
között. Ezen a napon látogatást tehetnek a csoportokba, ahol 
a leendő ovisoknak lehetősége lesz bekapcsolódni a játékba, 
vagy más tevékenységbe. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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ISKOLÁK
Erzsébetvárosi

FELVÉTELI KÖRZETEK

Alsó erdősor  végig
Barát utca  végig
Baross tér  végig
Dohány utca  72-108, 51-87
Dózsa György út  6-26.
Erzsébet körút  1-17.
Hársfa utca  2-14., 1-17.
Huszár utca  végig
Hutyra Ferenc utca 2-18., 1-15.
Izabella utca  2-14., 1-9.
Jobbágy utca  végig
Munkás utca  végig
Murányi utca  2-6., 1-7.
Osvát utca  1-11., páros oldal
Péterfy Sándor utca 2-6., 1-11.
Rákóczi út  48-92.
Rottenbiller utca  2-42.
Rózsa utca  2-14., 1-17.
Rózsák tere  végig
Szövetség utca  2-28/B, 1-31.

ALSÓERDŐSORI BÁRDOS LAJOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
1074 Budapest, Alsó erdősor 14-16.

Akácfa utca  végig
Almássy utca  végig 
Almássy tér  végig
Asbóth utca  végig
Barcsay utca  végig
Csányi utca  végig
Csengery utca  2-32., 1-27.
Dob utca  2-112., 1-111.
Dohány utca  2-70., 1-49.
Erzsébet körút  2-58., 19-től végig
Hársfa utca  16-56., 19-61.
Hevesi Sándor tér  4-8., 1-3.
Holló utca  végig
Izabella utca  16-42., 11-37.
Jósika utca  2-30., 1-31.
Károly körút  végig
Kazinczy utca  végig 
Kertész utca  végig
Király utca  1-105.
Kis Diófa utca  végig 
Klauzál utca  végig
Klauzál tér  végig
Kürt utca  végig
Madách Imre út  végig
Madách Imre tér  végig
Nagy Diófa utca  végig
Nyár utca  végig
Osvát utca  13-19.
Rákóczi út  2-46.
Rejtő Jenő utca  végig 
Rottenbiller utca  44-66.
Rózsa utca  16-40/B., 19-49.
Rumbach Sebestyén utca végig
Síp utca  végig
Szövetség utca 28/B-40., 33-47.
Tivadar utca  végig
Vörösmarty utca  végig
Wesselényi utca  2-78., 1-77.

ERZSÉBETVÁROSI MAGYAR-ANGOL 
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUM
1073 Budapest, Kertész u. 30. Alpár utca  végig

Bajza utca 2-16., 1-től végig
Bethlen Gábor utca  2-26., 1-47.
Bethlen Gábor tér  1-3.
Cserhát utca  végig
Damjanich utca 1-51., páros oldal
Dembinszky utca  2-54., 1-51.
Dózsa György út  28-84.
Garay utca  2-50., 1-45.
Garay tér  végig
Hernád utca  2-56/B, 1-47.
István utca  2-44., 1-55.
Lövölde tér  1, 2, 7
Marek József utca  2-42., 1-41.
Murányi utca  8-52., 9-63.
Nefelejcs utca  2-64., 1-67.
Peterdy utca  2-40., 1-41.
Péterfy Sándor utca  8-44., 13-51.
Rottenbiller utca  1-51.
Sajó utca  végig
Százház utca  végig
Szinva utca  végig
Thököly út  2-42., 1-27.
Városligeti fasor  páratlan oldal
Verseny utca  végig

BUDAPEST VII. KERÜLETI BAROSS 
GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
1078 Budapest, Hernád u. 42–46.

MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA
1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.
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Az iskolánkról
• A Molnár Antal Zeneiskola Budapest egyik legnagyobb múltú alap-

fokú művészetoktatási intézménye, mely sokáig a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia gyakorló iskolája volt. Sok híres hangszeres művész 
került ki az intézményből: Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Presser Gá-
bor, Szenthelyi Miklós, Várjon Dénes és még sokan mások.

• A 600 növendéknek a központ (Erzsébet krt. 32.) mellett további 
6 helyszínen (a kerület iskoláiban) van lehetősége zenét tanulni, 
így a gyerekek a saját iskolájukban választhatnak hangszert, ami-
ben szaktanáraink nyújtanak segítséget.

A zenei nevelés elvei
Az intézmény legfőbb célja a zenei ízlésnevelés, a zeneértő, a ha-
gyományok folytonosságát képviselő, hangversenykedvelő, öntevé-
kenyen muzsikáló generációk útnak indítása és a felkészítés a zenei 
pályára. Az iskola „az együtt muzsikálást” tartja a legfontosabb pe-
dagógiai célkitűzésének.

Választható képzések az alábbi tanszakokon, bármely 
alapozó csoportból:
• Fúvós: fife, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, 

harsona, kürt, tuba.
• Akkordikus: hárfa, cimbalom, gitár, ütőhangszerek.
• Billentyűs: zongora, orgona.
• Vonós: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő.
• Elmélet/magánének: előképző, egyházzene, szolfézs, zeneiroda-

lom, zeneelmélet.
• Zenekarok: vonós (kis és ifjúsági), fúvós.
• Együttesek: gitár, ütő, fife, fuvola, kamarazenei csoportok.

Intézményi specialitások:
• A diákok délutáni, egyéni oktatás keretében hangszeres zenét ta-

nulnak, hangszertanulást segítő elméleti képzést kapnak, majd 
különböző együttesekbe járhatnak.

• Az első évben szolfézs előképzőben tanulják meg a zenei alapo-
kat, de az intézmény pedagógiai programja lehetőséget ad furu-
lya, fife (kis fuvola), hegedű és egyházzene párhuzamos tanulá-
sára, kétéves csoportos szolfézs-előképző keretében.

• A szolfézs alapképzés 4 éves, mellette – illetve utána – többféle 
kötelező tárgy választható (zenekar, kamarazene, kórus, zeneiro-
dalom, zeneelmélet stb.)

• „A” tagozaton a 2x30 perc egyéni 
hangszeres órát 2x45 perc melléktárgy, 
kötelező szolfézs egészíti ki.

• „B” tagozaton 2x45 perc hangszeres órát kaphatnak a legtehetsé-
gesebb, illetve a zenei pályára készülő növendékek.

Elismeréseink
Kiváló minősítésű alapfokú művészetoktatási intézmény (2007. évi 

szakmai minősítő eljárás eredménye)

Hagyományaink
• Az iskola kapcsolatban áll más fővárosi és vidéki zeneiskolák-

kal (Lauder Zeneiskola, Keszthely), illetve külföldi zeneiskolákkal 
szakmai cserekapcsolatokat ápol (Franciaország, Németország, 
Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Ukrajna stb.).

• Zenei Világnap, Magyar Kultúra Napja, Iskolanap (hangszerbe-
mutató) megünneplése.

• A növendékek nyáron zenei táborban fejleszthetik hangszeres 
tudásukat.

• A diákok intenzíven részt vesznek Erzsébetváros kulturális életé-
ben, önkormányzati és nevelési-oktatási intézmények rendezvé-
nyein.

• A budapesti és országos versenyeken rendszeresen szerepelnek 
és kiváló eredményeket érnek el.

Megközelíthetőségünk
• 4-es, 6-os villamos,
• M2-es metró

Önkormányzati támogatással megvalósuló progra-
mok, fejlesztések 
• szakmai programok támogatása

Növendék toborzás
2022. május 7-én (szombaton) 11.00-15-00 között a Madách téren

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 32. | Tel.: 06 (1) 342-6128
E-mail: maz@mazene.hu | Web: www.mazene.hu | Intézmény vezetője: Szemendri Gábor

Cím: 1074 Budapest, Alsó erdősor 14-16. Tel: 06 (1) 342-7773 
E-mail: titkarsag.alsoerdosor@gmail.com | Web: www.alsoerdosor.hu | Intézmény vezetője: Móri Árpádné

Molnár Antal Zeneiskola AMI
Mottónk: „Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy 
lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, dere-
kabbá tenni.”                                                            (Karácsony Sándor)

Az iskolánkról
• A 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos kö-

zépiskolai oktatást nyújtó intézményünk névadója, 
Bárdos Lajos emlékéhez méltóan, kimagasló zenei 
képzéssel és gazdag kórusélettel segíti elő tanulóink 
művészeti adottságainak kibontakoztatását, szabad-
idejük hasznos eltöltését és örömteli felnőtté válá-
sukat. A néptánc-oktatás, amelyben valamennyi alsós 
diák részt vesz, a hagyományápolás fontos színtere.

• Az iskolában a gyermekeket szeretetteljes légkör fogadja, a 
tanítók fokozatosan alakítják ki az óvodai szokásrendre építve 
az iskolai napirendet.

• Minden tanuló számára biztosítjuk a művészeti nevelést, kórus-
életet, mert ez jótékonyan hat a személyiség fejlődésére és a ta-
nulási képességekre.

• Az angol nyelvvel való ismerkedést első osztálytól kezdik a gyer-
mekek.

• A mindennapos testnevelés keretében néptánc-oktatás folyik.
• A középfokú képzés végén érettségi bizonyítványt szerezhetnek 

a diákok.
• A tanítók az egyéni fejlesztés, a személyre szóló értékelés, a si-

kerélmény alapú és élményközpontú oktatás elemeivel alakítják 
ki az elemi készségeket, amelyre később a szaktárgyi oktatás 
épülhet.

Nevelési elveink
• Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás és az egészsé-

ges életmód kialakítását már kisgyermek korban is. 
• A jutalmazást hatékonyabbnak tartjuk a büntetésnél: Bár-

dos-plakett, Mosolygó jelvény adományozásával ér-
tékeljük a kiemelkedő teljesítményt.
• Beépítjük az oktatásba az iskolán kívüli tudás-

szerzés lehetőségeit: múzeumi órák, természet-
tudományos programok, színház- és hangver-
seny-látogatások gazdagítják mindennapjainkat.

• Alkalmazkodunk a változó világhoz, ezért ok-
tatásunkban kiemelten kezeljük a digitális kompe-

tenciák fejlesztését.

Elismeréseink
• Miniszteri Dicséret az iskola nevelőtestületének, 2015.
• Iskolánk 2020-ban elnyerte az Örökös Öko-iskola címet.

Megközelíthetőségünk
• A Keleti pályaudvar és Blaha Lujza tér felől 178-as, 5-ös vagy 7-es 

busszal
• A Hősök tere felől 79-es trolibusszal
• Az Oktogon és a Boráros tér felől 4-es vagy 6-os villamossal
• A Jászai Mari tér felől 76-os trolibusszal

Bemutatkozó kisfilmünk elérhetősége: 
https://www.youtube.com/watch?v=mYgfYzz_-rA

Jelentkezés 
2022. május 9-13. között személyesen. Online-formában 
folyamatosan a honlapunkon: https://mazene.hu/
jelentkezes-a-zeneiskolaba/

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Zenei meghallgatás és ismerkedő beszélgetés
2022. április 4-6. (Előzetes bejelentkezés szükséges Czenderné 
Katona Éva iskolatitkárnál)

Induló osztályok
A 2022/23-as tanévben három első osztály indítását tervezzük. 
A zenei tagozatos (1.z) osztályba előzetes zenei meghallga-
tás útján kerültnek be a zenei képzésre fogékony gyermekek. 
Ezenkívül angol nyelvi és „sakkpalota” osztályok indítását ter-
vezzük.

Beiratkozás
2022. április 21-22. Kérjük, az aktuális információkról érdeklőd-
jenek telefonon vagy az iskola honlapjáról.

Intézmény hitvallása: „A zenével nevelés a legkiválóbb nevelés, mivel a ritmus és a harmónia a legmélyebben 
érintik a lélek központjait, méltóságot és nagyszerűséget kölcsönözve annak.”                               (Szókratész)
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Mottónk: „Az, amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban, hogy 
megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 
étvágyunkat.”                                                       (Szent-Györgyi Albert)

Az iskolánkról
• 8 évfolyamon – 2-2 párhuzamos osztály – átlagos létszámokkal.
• Az iskola teljesen felújított négyemeletes épületben működik, 

belső udvarral, tornateremmel.
• A tantermek barátságosak, jól felszereltek, az épület akadály-

mentes.
• Korszerű oktatást segítő digitális-interaktív táblák, táblagépek és 

jól felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésre.
• A jó eredményt elérő diákjaink számára ugyanebben az épület-

ben biztosított a középiskolai oktatás a Facultas Humán Gimná-
ziumban.

Nevelési elveink
Pedagógusaink 
• a későbbiekben tovább építhető, biztos tudást adnak át,
• nyitottak a korszerű pedagógiai gyakorlatra,
• kompetencia alapú és differenciált oktatást alkalmaznak,
• együttműködési megállapodás alapján a tanítóképzős hallgatók 

számára gyakorlatot biztosítanak.

Egyedi foglalkozások, szolgáltatások
• A tanulók harmonikus fejlődése érdekében – mozgásigényüket 

szem előtt tartva – a testnevelés oktatását sportágak gyakorlásá-
val egészítjük ki: fiúknak labdarúgással, a lányoknak aerobikkal, 
továbbá néptánccal, tömegsport-foglalkozással, sakk-oktatással, 
vívás-, korcsolya- és úszásoktatással, nyári sporttáborral és sí-
táborral.

• Tanítás előtt (7.00-7.45) és a napközi után (16.00-17.00) ügyeletet 
biztosítunk.

• Középiskolai előkészítőt működtetünk a továbbtanuló diákoknak.
• Az angol és a német nyelvet csoportbontásban tanítjuk
• Zenei nevelésüket kiegészíti az iskolában folyó zongora-, hege-

dű-, gitár- és szolfézsoktatás.
• Önkormányzati támogatással: kedvezményes táborozások.
• Lehetőség az RS9 színház drámafoglalkozásain való részvételre.
• Tanulás Támogatása programot és Tanulást Könnyítő Programot 

vezettünk be
• Érdekes, színes diákéletet, hasznos tanórán és iskolán kívüli 

programok!

Elért sikereink, eredményeink
• Eredményes szerepelés három korosztályban (U9, U11, U13) a Ma-

gyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik Programban.
• Állandó szereplői vagyunk a „NagyVagy! ” című televíziós sport-

vetélkedőnek

Hagyományaink
• Baross Nap, Szitakötő oktatási program, 

Projektnapok, Családi nap és ÖKO-nap
• Szakmázz! pályaorientációs nap a szü-

lőkkel, Mi a pálya? program
• Aktív részvétel minden sportversenyen
• Európai Kódolás hete, Pénz7 Pénzgaz-

dálkodási hét, Digitális témahét
• Fenntarthatósági témahét, ÖKO világnapok 

alkalmával változatos iskolai programok
• Téli és tavaszi kézműves foglalkozások, szülők bevonásával
• Színházlátogatások, napközis csoportközi foglalkozások

Megközelíthetőségünk
• A Keleti pályaudvar felől a 78-

as vagy a 79-es trolibusszal
• A Hősök tere felől a 30A autó-

busszal, a 79-es vagy a 75-ös 
trolibusszal

• A Blaha Lujza tér felől a 74-es 
trolibusszal vagy a 7-es busz-
szal

• Az Oktogon felől a 70-es tro-
libusszal

Az iskolánkról
• Erzsébetváros szívében, könnyen megközelíthető helyen, modern 

eszközökkel felszerelt, otthonos környezetben várjuk leendő el-
sőseinket.

• Iskolánk a két nagymúltú jogelőd intézmény sokirányú képzési 
lehetőségeivel és tanáraink folyamatosan megújuló tudásával 
várja tanítványait, hogy közös munkával, lélekben és tudásban 
gazdagodva engedhessük útjukra őket.

Nevelési elveink
• Elsődleges célunk, hogy tanulóink szeressenek iskolába járni, és 

a tudás meghatározó értékké váljék számukra. 
• Figyelünk arra, hogy az óvoda játékos légköre, hangulata megma-

radjon iskolakezdés után is, megkönnyítve az átmenetet mind a 
gyermekek, mind a szülők számára.

• Célunk az eredményes tanuláshoz szükséges képességek, kész-
ségek megalapozása, ennek érdekében korszerű pedagógiai ta-
nulásszervezési módszereket alkalmazunk (kooperatív tanulás, 
kompetenciaalapú oktatás, projekt-módszer, interaktív tábla).

Egyedi foglalkozásaink, szolgáltatásaink
• Az ÖKO-iskola cím elnyerése garancia tanítványaink környezettu-

datos szemléletmódjának formálására.
• Jelentős hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli és szabadidős te-

vékenységek biztosítására: iskolai sportkörök, drámaszakkör, 
kézműves szakkör, énekkar, múzeumlátogatás, múzeumpedagó-
giai foglalkozás, színházlátogatás, könyvtárhasználat, hitoktatás, 
zenetanulás, gyógytestnevelés, néptánc-szakkör, nyári táborok.

• A XXI. század követelményeihez igazodva iskolánkban első osz-
tálytól kezdődően lehetőséget kínálunk az informatika oktatásá-
ra, idegen nyelv, és egy második idegen nyelv tanulására.

• Az informatikai csoportban kiemelten oktatjuk a számítástechni-
kát. Már első osztálytól kezdve kiscsoportos, tehát hatékonyabb 
formában tanulják jól felszerelt tantermekben az informatika 
alapjait.

• 5. évfolyamtól a drámacsoportba azokat a gyerekeket várjuk, akik 
inkább a humán tárgyak, a művészetek iránt érdeklődnek. Okta-
tott tantárgyaink – a drámajáték, tánc, ének – segítségével  a te-
hetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására törekszünk. 
Tudásukat minden évben szervezett bemutatókon és színielőa-
dásokon mutathatják be. 

• Az angol és a német nyelvoktatása csoportbontásban történik.
• Az általános iskola elvégzése után tanulóink to-

vábbtanulhatnak intézményünk szakközépis-
kolai részében, ahol érettségit tehetnek.

Elismeréseink 
„Örökös Öko-iskola” cím

Megközelíthetőségünk 
1073 Budapest, Kertész utca 30. 
• A Blaha Lujza tér és az Oktogon felől a 4-es 

vagy a 6-os villamossal
• A Keleti pályaudvar felől az M2-es metróval, majd a 4-es vagy a 

6-os villamossal
• A Hősök tere felől az M1-es földalattival, majd a 4-es vagy a 6-os 

villamossal
1077 Budapest, Dob utca 85. 
• A Blaha Lujza tér és az Oktogon felől a 4-es vagy a 6-os villa-

mossal
• A Keleti pályaudvar felől a 76-os trolibusszal.
• A Hősök tere felől az M1-es földalattival

Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46. | Tel.:  06 (1) 344-6635
E-mail: hernad42iskola@gmail.com | Web: www.barossuli.hu | Intézmény vezetője: Spiesz Ádám

Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola

Nyílt nap
2022. március 22. (kedd)

Induló osztályaink
1. c angol és informatika 
profilú
1. t sport és angol profilú

Beiratkozás
2022. április 21-22. 

Székhely: 1073 Bp. Kertész utca 30., Tel.: 06 (1) 322-7694 | Telephely: 1077 Bp. Dob utca 85. | Tel.: 06 (1) 322-6833
Web: www.erzsebetvarosiiskola.hu | E-mail: info@erzsebetvarosiiskola.hu | Intézmény vezetője: Győri Ildikó mb. intézményvezető

Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium

Nyílt napjaink
2022. március 8. kedd (8:00-10:00)
2022. március 22. kedd (8:00-10:00)

Induló osztályaink
Magyar-angol két tanítási nyelvű (2 osztály)
• Heti 4-5 angol óra + heti 3 tantárgyi óra angol nyelven
• Az angol nyelven tanított tantárgyak egy részét magyar nyelven 
     is tanítjuk
Művészeti-emelt szintű angol osztály (1 osztály)
• 1-3. osztály: heti 2 angol nyelvóra
• 4-8. osztály: heti 5 angol nyelvóra, 1 óra dráma
• Komplex művészeti nevelés, 1 óra néptánc és 1 óra szivacskézi-
     labda oktatás
Tánc és mozgás-emelt szintű angol (fél osztály); Programozás- 
emelt szintű angol (fél osztály)
• 1-3. osztály: heti 2 angol nyelvóra
• 4-8. osztály: heti 5 angol nyelvóra
• heti 1 tánc és heti 1 dráma óra, heti 1 programozás

Beiratkozás: 2022. április 21-22. 
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A gyermekek számára kérelmezhető támogatások, 
amelyek a Humánszolgáltató Irodába benyújtott kérelmek beadásával vehetők igénybe:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• gyermekvédelmi települési támogatás
• táborozási támogatás
• kiegészítő szállítási támogatás
• ösztöndíj-támogatás
• beiskolázási települési támogatás
• Karinthy Frigyes-ösztöndíj

Az óvodák és az iskolák pedagógiai programja elérhető az intézmények saját honlapján.

Humánszolgáltató Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.  | Tel.: 06 (1) 462-3327 | E-mail: human@erzsebetvaros.hu

Szakterületért felelős irodavezető-helyettes: Nyári Petra
Tel.: 06 (1) 462-3322 | E-mail: Nyari.Petra@erzsebetvaros.hu

Belső-Pesti Tankerületi Központ
1071 Budapest, Damjanich u. 6. | E-mail: belsopest@kk.gov.hu | web: https://kk.gov.hu/belsopest

KOPOGTATÓ
Óvodai és iskolai beiratkozási tájékoztató füzet

2022.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának kiadványa

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
web: www.erzsebetvaros.hu | Tel.: 06 (1) 462-3100

Felelős kiadó: Niedermüller Péter
Művészeti szerkesztő: Komornik Andrea

Fotó: Kissimon István, Kalocsai Richárd, valamint az óvodák és iskolák archívumából


