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Csata Utcai Általános Iskola
„… ahol az angoltanulás gyerekjáték!”

Bp. XIII. Kerületi  Csata Utcai  Általános Iskola

1135 Budapest, Csata u. 20. 

Telefon: 340 – 9524  tel/fax: 340 – 9525 

OM azonosító: 035020 

n

csataiskola13.hu

e-mail: csataiskola13@gmail.com



A több mint 100 éves múltra visszatekintő alma mater a kerület egyik legrégibb iskolája. Intézményünk mindenkori rangját 
határozott követelmények, minőségorientált szellemiség, a kor kihívásaira nyitott pedagógiai gyakorlat adják. A XXI. század 
igényeinek megfelelő korszerű iskolaépület jól felszerelt. Az eredményes tanulást-tanítást interaktív táblák, számítástechnika 
szaktantermek, több ezer kötetes könyvtár, gazdag szertári állomány támogatja.

Iskolánk fő profilja az idegen nyelv oktatása. 2013 szeptemberétől magyar-
angol kétnyelvű képzés gazdagítja gyakorlatunkat. A kétnyelvű osztályokban az 
angol nyelvű képzés angol anyanyelvű pedagógusok vezetésével délután, az 
Amerikainapközi Kft. közreműködésével valósul meg. A nyelvi program 
egyediségét és hatékonyságát bizonyítja, hogy 2014-ben elnyerte az Európai 
Nyelvi Díjat, mely a hazai nyelvoktatás köreiben a legnagyobb szakmai elismerés. 
A kétnyelvű képzés mellett több éve sikeresen működnek emelt óraszámú angol 
nyelvi osztályaink, ahol már első osztálytól tanulhatnak angolul tanítványaink. A 
kis felfedezők osztályban a természettudományos ismeretek megalapozására 
helyezzük a hangsúlyt. 

Az alsó tagozaton az egész napos nevelés keretében különböző szakkörök szervezésével, gazdag kulturális kínálattal 
biztosítjuk a képességfejlesztést és a tehetséggondozást. Tehetséggondozásunk elismeréseként 2015-ben Kiváló 
Akkreditált Tehetségpont lettünk. A fenntartható fejlődés érdekében végzett pedagógiai tevékenységünk eredménye az 
Ökoiskola és Madárbarát iskola cím.

A hangszeres zenetanulást a XIII. kerületi zeneiskola tanárai biztosítják.

Iskolánk életében meghatározó szerepet tölt be a sport és az egészséges 
életmódra nevelés. Feltételrendszerünk kitűnő; sportcsarnok, két 
tornatermem, tükrös táncterem és tágas sportudvar teszi lehetővé a 
rendszeres testmozgás iránti igény kielégítését. Az iskolai sportfoglalkozások 
mellett a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a kerületi sportegyesületekkel 
együttműködve a versenysportok alapjainak elsajátítására.
Nevelőtestületünk vallja, hogy a nevelés a családi házzal együtt vállalt közös 
felelősség, melyben az iskola az a kulturális és szellemi színtér, amelynek a 
gyermek teljes emberré formálását kell szolgálnia. 
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Ének-zenei és Testnevelési Általános 
Iskola

„A tradíciók és a modern pedagógiai módszerek találkozása.”

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola

1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Telefon: 06 1 340-9345

OM azonosító: 035021

www.enektesiiskola13.hu

e-mail: titkarsag@enektesiiskola13.hu



A kerület egyik legforgalmasabb helyén, a Lehel út és a Dózsa György út kereszteződésében immár a 106. tanévre várja a „Dózsa Iskola” 
műemlék jellegű impozáns épülete az érdeklődő diákokat. 

Mit kínálunk diákjainknak? Egy gyermekközpontú, színvonalas, nyitott iskolát, ahol fontosnak tartjuk az integrált oktatást egyénre szabott 
fejlesztéssel, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó tehetséggondozó programokat, az alapképességek és készségek kiemelt fejlesztését az 
alsó tagozaton; az angol nyelv emelt óraszámú oktatását, valamint a matematika csoportbontásban való oktatását. Délután számos ingyenes 
művészeti (népi játék, néptánc, báb, rajz) és sport szakkör (foci, kosár, szivacs kézilabda, floorball) közül választhatnak diákjaink. Tanítóink, 
tanáraink fontosnak tartják színvonalas szabadidős programok (kirándulások, nyári táborok) szervezését.

A 2016/2017-es tanévben három párhuzamos osztályt indítunk.
Ha gyermeke szeret mozogni, ügyes a sportjátékokban, választhatja testnevelési osztályunkat. A mindennapi testnevelés órák mellett a 
Honvéd SE úszószakosztályának edzői által vezetett heti háromszori úszásoktatáson vesznek részt a gyerekek. A testnevelési osztály tanulói 
bekapcsolódnak az „Iskolám a Honvédban” programba, melynek során több sportággal is (atlétika, dzsúdó, kosárlabda, öttusa) 
megismerkedhetnek szakedzők segítségével. A testnevelési osztályba jelentkezők csoportbontásban heti 1+1 órában angol nyelvet tanulnak. A 
testnevelési osztályok tanulói hagyományosan jól szerepelnek a kerületi, budapesti és országos sportversenyeken

Nyelvi osztályunkban emelt óraszámban kezdik az angol nyelvvel való ismerkedést, 
heti 2+1 órában csoportbontásban. Több évtizede indul az ének-zenei osztály. 2016 
szeptemberétől ismét tagozatként, heti 4 énekóra keretében kezdődik a gyermekek 
művészeti nevelése. Az énekórák mellett furulyaoktatás, heti 2 óra néptánc és 
drámajáték óra várja a gyerekeket. A kerületi Zeneiskola pedagógusainak 
irányításával az iskolába kihelyezett csoportokban többféle hangszeren tanulhatnak, 
szolfézsoktatáson vehetnek részt a diákok. Harmadik évfolyamtól a Kicsinyek 
kórusában, majd a felsősök kórusában várja a gyerekeket magas szintű kórusmunka.

Mindhárom osztályban a már bevált programok mellett elindul a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota program. A Polgár Judit Sakk 
Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás 
elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy 
hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!  - vallja Polgár Judit.

Mindhárom osztályban a már bevált programok mellett elindul a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota program. A Polgár Judit Sakk 
Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás 
elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy 
hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!  - vallja Polgár Judit.
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Eötvös  József Általános Iskola

Eötvös József Általános Iskola
1131 Bp., Futár u. 18.
Tel/fax: 3491-105, 3299-263
OM azonosító: 035036

www.eotvos.bp13.hu
e-mail: futar18@freemail.hu 



Az Eötvös József Általános Iskola az alapfokú oktatást szolgálja, az intézmény 1988 óta működik, több mint negyed 
százados múltra, hagyományra tekint vissza. Rendelkezünk számítástechnika-termekkel, 13 interaktív táblával (internet 
hozzáférés biztosított), 12 000 kötetes könyvtárral, kettéosztható tornateremmel. Az iskolai udvaron kialakított műfüves 
pálya, salakos pálya, játszóudvar, a pihenőpadokkal kialakított árnyas rész a mozgásos szabadidős tevékenységet, az 
egészséges életmódot, az aktív pihenést szolgálják. Lényeges szerepet tölt be a mindennapokban a többfunkciós ebédlő, 
amely teret ad szabadidős, kulturális, családi programokra és egyéb iskolai rendezvényekre (gálaműsor, ballagás, tagozati 
gyűlések, alkalmi színházi előadás, gyerekprogramok…).

Intézményünkben csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet alap- és emelt óraszámban is. A csoportokban az 
átjárhatóság kérdése megoldott. A felső tagozaton szintezett csoportokban folyik a nyelvoktatás. Csoportbontási 
lehetőség adott még a technika és a számítástechnika oktatása során is.

Az oktató-nevelő munkánk eredményességét a továbbtanulási mutatók is jelzik számunkra. Pedagógusaink nyitottak, 
fogékonyak az új módszerek, eszközök iránt.

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben a következő oktatási-nevelési lehetőségeket kínáljuk.

• Tantárgycsoportos tanítás
• Szótagoló olvasástanítási módszer
• Angol nyelvoktatás 1. osztálytól
• Informatika oktatása 1. osztálytól
• Furulyatanítás, igény szerint
• Néptánc oktatás testnevelés órai keretben

Elsődleges célunk az alapkészségek, kompetenciák fejlesztése:

• Interaktív táblákkal felszerelt informatika termek
• Sportolási lehetőség: floorball, úszás, birkózás, labdarúgás, kosárlabda, frizbi, akrobatikus rock and roll, tömegsport
• Zenetanulás: zeneiskola kihelyezett csoportjaiban (hegedű, zongora, gitár, furulya, szolfézs), énekkar
• Tanulmányi versenyeken való részvétel, tehetséggondozás. Intézményünk regisztrált Tehetségpont.
• Rendszeres állatkert, múzeum-és színházlátogatás.
• Erdei iskolák, nyári táborok.
• Logopédiai foglalkozás, fejlesztő pedagógus áll a tanulók rendelkezésére.
• Sokszínű szabadidős tevékenységek: kézműves, rajz szakkör, Logi-klub, néptánc, sportszakkörök, klubnapközis 

foglalkozások, drámajátékok, furulya szakkör.
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Hegedüs Géza Általános Iskola

Hegedűs Géza Általános Iskola
1139 Budapest, Fiastyúk u. 47-49.
Tel.: 06 1 320-9269
OM azonosító: 035031

www.hegedusgezaaltisk.bp13.hu 
e-mail: igazgato@hegedusgezaaltisk.hu 



Iskolánk kellemes, kertvárosi környezetben található. Pedagógiai programunkban előtérbe helyezzük a képességek, készségek fejlesztését, az 
alkalmazható tudást a kompetencia alapú oktatás biztosításával, mely során változatos módszerekkel aktív részesévé tesszük a gyermekeket az 
ismeretszerzés folyamatában. A lemaradó tanulók felzárkóztatása mellett kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Ezt biztosítjuk 
az emelt óraszámokkal (angol, német, magyar, matematika, informatika), választható tantárgyakkal (kommunikáció - művészeti, matematikai 
logika – informatika), szakkörökkel és a tanulók versenyeztetésével. Az 5. évfolyamtól a mindennapos nyelvórák (angol és német nyelvi tagozat 
heti 5 órában), és a matematika szinteltolással történő oktatása a gyerekek továbbtanulását segítik elő. Az idegen nyelv tanításának 
hatékonyságát a jelzi, hogy tanulóink jelentős hányada alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerez a nyolcadik évfolyam végére. A kerületben 
egyedül mi adunk lehetőséget a 7. évfolyamtól a második idegen nyelv tanulására. Külföldi nyári táborokkal is segítjük a nyelvhasználat 
készségszintű elsajátítását, gyakorlati alkalmazását.

Az egészséges életmód kialakítása (a testnevelés széles 
skáláját biztosítjuk: játékos gyermektorna, úszás, korcsolya, 
tánc, küzdősportok, foci erdei iskola szervezése és az erkölcsi 
nevelés szintén kiemelt területe nevelési programunknak. Ezek 
szellemében szervezzük az iskolai programokat (Hegedüs 
projektek) gyerekeink közösséghez tartozásának és viselkedési 
kultúrájának alakításához. Az iskolához tartozást a „Hegedüs” 
szellemiség kialakításával erősítjük.

Programjaink hatékonyságát jelzik tanulóink tanulmányi-, és 
sportversenyeken elért eredményei, OKM mérések és a 
továbbtanulás mutatói.

Tantestületünket mindig is jellemezte az innováció, ezért számos 
Európa Uniós pályázatot nyertünk meg. Ezek mindegyike a korszerű 
oktatás, új tanulásszervezési technikák elsajátítását és alkalmazását 
tette lehetővé valamint jelentős eszközfejlesztést biztosított 
(minden tanteremben interaktív tábla). Eredményeként 
pedagógusaink ma már tanítják kollégáiknak ezeket a technikákat és 
programokat.
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Herman Ottó Tagiskola

Herman Ottó Tagiskola
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35.
Tel.:  06-1-3294-864
OM azonosító: 035046

http://herman.bp13.hu
E-mail: herman13@vipmail.hu



A Herman Ottó Iskola - a Pozsonyi út és a Radnóti Miklós utca sarkán - egy gyermekléptékű, családias, gyermekközpontú intézmény. Tanulóink 
többségének a testvére is iskolánkat választotta, illetve szülei is iskolánk tanulója volt. 
Iskolánk fő törekvése, hogy a hozzánk beiratkozottak számára az általános műveltség megszerzéséhez szükséges alapokat átadjuk, az életben 
való eligazodáshoz szükséges képességeket, készségeket kifejlesszük és az emberi együttműködés morális alapjait megteremtsük bennük.
Célunk a tehetséggondozás és a tanulási nehézséggel küszködő tanulóink felzárkóztatása, fejlesztése.
Első osztálytól tanulmányi, természeti, sportversenyre készítjük fel tanítványainkat, s nyolcadik osztályban előkészítő foglalkozásokon 
vesznek részt.
Első osztálytól heti 1 órában játékos formában angol nyelvet tanulhatnak tanulóink, minden évben eggyel magasabb óraszámban. Ötödik 
évfolyamtól már heti 5 angol órán foglalkoznak tanáraink a tehetséges diákokkal. Második éve ad otthont iskolánk a Kid’s Club-nak, ahol angol 
anyanyelvű tanárok vezetésével játékos, zenés foglalkozásokon vehetnek rész az érdeklődők angol nyelven. 
A 2016/17. tanévtől szeretnénk a leendő első osztályosok számára –igény esetén- a német nyelvet is beindítani. 

Minden alsós tanulónk a mindennapos testnevelés órák keretében megtanul úszni az iskola udvarán található színes uszodában.
 A Honvéd Sporttelepen az egyesület edzői az alsós gyermekeket a bevezetik a különböző sportágakba. A délelőtti tanítás ideje alatt háztól 
házig busz viszi a kicsiket.
Sakk és matematika szakkörön élesíthetik elméjüket diákjaink.
Kora délután a „napközis” szabadidőben a közeli Szent István parkban játszanak a hozzánk járó diákok.
 A tanulás fontos, a közösségi élet és a nevelés, hogy a gyermek önmagával és a világgal jóban legyen, még ennél is fontosabb. Ezért az osztály 
és iskolai közösségi programokra- jeles napok, farsang- nagy hangsúlyt fektetünk! 
A Herman gála műsoros esten a tanulóink rövid, színvonalas műsorral lepik meg a szülőket. 
Iskolánk névadójának – Herman Ottónak – tiszteletére minden évben hagyományosan Herman napot tartunk.

Mivel iskolánk a környezettudatos életre nevelés egyik központja – 2012-ben 
elnyertük az Örökös Ökoiskola címet – a mindennapos szelektív hulladékgyűjtés; a 
vízzel, energiával való takarékosság; a papírgyűjtés – mellett az osztályok kirándulni 
járnak az évi két „Zöld-nap”, valamint a hétvégi családi szombatokon. Minden osztály 
– ahol a szülők ezt támogatják–, évente Erdei iskolában ismerkedik hazánk tájaival, 
természeti és kulturális örökségeivel Nemzeti Parkjainkban. Rendszeres látogatói 
vagyunk a Természettudományi Múzeum, az Állatkert, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
múzeumpedagógia foglalkozásainak. 
A Fischer Annie Zeneiskola közelsége lehetőséget ad arra, hogy tanulóink a tanítás 
után a választott hangszereken kibontakoztathassák tehetségüket. Iskolánkban 
minden délután kihelyezett zeneoktatás folyik.
16 óra után a gyermekek választhatnak: a tánc, judo és a futball sportok közül.
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola
„Örömteli élmények nélkül nincs igazi megismerés, nincs igazi fejlődés, 

a szó legnemesebb értelmében vett tanulás.”

Hunyadi Mátyás Általános Iskola
1138 Budapest, Karikás F.u.3.
tel.: 3-499-167
OM azonosító: 035023

www.hunyadialtisk.hu
e-mail: hunyadi@hunyadialtisk.hu



Iskolánk a XIII. kerületben, a Váci út mellett, lakótelepi belső parkok között 
helyezkedik el. Az udvart és épületeinket hatalmas fák és sűrű cserjék 
övezik. Ezért a város központjához közel, de mégis zöldövezeti hatású 
környezetben tanulhatnak a gyermekek.  Elérhetőségünk kiemelkedően jó. 
Közel vagyunk a metró Árpád hídi, valamint villamos, autóbuszok és 
távolsági autóbuszok megállóihoz. Négyszintes, alagsorral rendelkező 
főépületünkben nagyobb részt felső tagozatosaink, a B épületben 
alsósaink tanulnak. 1993-ban iskolánk két épületrésze közé attraktív 
megjelenésű aulát építettek, komplex művészeti nevelési programunk 
bemutatására. Ebben a fényben úszó üveg épületrészben működik iskola-
galériánk, a ma már fővárosi szinten is elismert AULART-Galéria, amelyben 
neves képzőművészek és tanulóink részére rendezünk 2-3 hetente 
kiállításokat. Tantermeink száma: 27. Iskolánkban az engedélyezett 
csoportbontások felhasználása mellett 100%-os a kihasználtság. A 
minőségi oktatás érdekében több szaktanteremben folyik az oktatás: 
rajzstúdió, balett terem, tornaterem, számítástechnika terem, biológia és 
kémia terem, több angol nyelvi terem, fejlesztő szoba, könyvtár. 
Rendelkezünk 10 interaktív táblás tanteremmel, mely a digitális 
kompetencia fejlesztését szolgálja.

Iskolánkban az oktatás a Nemzeti Alaptanterv szerint történik. Valamennyi diákunk az angol nyelvet első osztálytól kezdve bontott 
csoportban tanulja. Az országos kompetencia-mérési eredmények a fővárosi és az országos átlagot jelentősen meghaladják. Tanítványaink 
évről évre a kerületi, fővárosi és országos tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket érnek el.
Iskolánk szellemiségének köszönhetően diákjaink tisztelettudóak, elfogadják a másságot, társaiknak önzetlenül segítenek.

Művészeti képzés

Alapvető célja a komplex művészeti 

oktatásban (balett, néptánc, zene, 

képzőművészet, színjátszás, fotó- és média) 

rejlő értékek alapján történő személyiség-

fejlesztés.

A képzés alkotó- és előadóművészek 

bevonásával egész napos rendszerben 

történik. Holisztikus szemléletű programunk 1. 

osztálytól 8. osztályig tart.

Nyitott világ – két tanítási nyelvi 

irányultságú program

A gyermekek a délutáni angol nyelvi órákon 

belül az angol anyanyelvi országokhoz 

kapcsolódó ismeretekkel, kulturális hagyo-

mányokkal, énekkel és vizuális területek 

angol nyelvű oktatásával is foglalkoznak 

szakembereink vezetésével, és angol 

anyanyelvű oktató időszakos bevonásával.

Természetbarát osztály

Nagy hangsúlyt kap a környezet közvetlen 

megfigyelése, a sok kísérletezés és ezek 

útján történő önálló ismeretszerzés, az 

ökológiai szemlélet formálása. A tanulást 

ebben az osztályban a különböző 

múzeumi órák, az állatkerti foglalkozások, 

az iskolai kiskert, a madarak gondozása 

színesíti. 

 

2017 szeptemberétől induló osztályaink képzési profiljainak változási jogát fenntartjuk az esetleges törvényi módosítások miatt.
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Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi 
Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű 
és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Cím:1133 Budapest, Tutaj u. 7-11.
Tel.:320-2290
OM azonosító: 035028

www.pannonia-altisk.bp13.hu
pannonia13altisk@gmail.com



A XIII. kerület egyik legnagyobb iskolája a Pannónia Általános Iskola. 1911-ben épült Schulek János építész-tanár tervei szerint. 2009-ben 
nagyszabású felújítást követően vehettük birtokba a modern, jól felszerelt, Nívó-díjas épületet, ami kétszintes tornacsarnokkal bővült.
2016-ban ünnepeljük iskolánk fennállásának 105. évfordulóját. Múltunkat érdekes képek és régi tárgyak formájában az Iskola múzeum őrzi.
A „nagy fehér” iskola sok hagyományt ápol, de mindig előre tekintve a kor igényeinek megfelelően nyitott az új befogadására.
Már a nevünket olvasva is feltűnhet, hogy iskolánkban hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás. Emelt óraszámban tanítjuk az angolt és a 
nemzetiségi osztályokban a németet.
Komoly múltra tekint vissza a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás. A tagozat 1996-ban indult el a kerületi Német Önkormányzat 
kezdeményezésére. Diákjaink a német nyelv és irodalom mellett több szaktárgyat is németül tanulnak. Nyolcadik évfolyamon nyelvismeretüket 
DSD I. nyelvvizsgán bizonyíthatják.

Az angol nyelvvel 1. osztálytól ismerkednek tanítványaink. Először játékos formában, majd szintfelmérőt követően emelt szintű csoportban heti 
5 órában, a többi csoportban heti 3 órában folytathatják a nyelvtanulást. 
Választható még emeltszintű természettudományos gyakorlat és technika gyakorlat is. Ezeken az órákon a gyakorlatorientáltságot helyezzük 
előtérbe.
Alsó tagozaton minden osztályunkban néptánc oktatás folyik. A nemzetiségi osztályokban a néptánc tanítása a hagyományőrzésen túl az 
identitás formálásának is eszköze.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést. Közel 30 éves Diáksport Egyesületünkben végzett eredményes munkát tükrözi számtalan 
serleg.
Az iskola jól működő diákönkormányzattal rendelkezik, a gyerekek aktív munkájának köszönhetően színes szabadidős tevékenységekből 
válogathatnak tanulóink.
Hagyományosan megrendezésre kerülő Erdei iskolai programok mellett a 7. évfolyamosok a Határtalanul pályázat keretében határon túli magyar 
tájegységekkel ismerkedhetnek meg. Ezek a programok jó lehetőséget biztosítanak a közösségfejlesztésre és a környezeti nevelésre.
Az innovatív nevelőtestület eredményes munkájának köszönhetően számtalan sikeres HEFOP, TÁMOP, Comenius és ACES pályázat van 
mögöttünk.

Intézményünk 2009-ben elnyerte az Erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet, és 2016-ban megkaptuk az Örökös ÖKO Iskola címet.
A képességükben, szociális hátterükben különböző gyerekeket együtt neveljük. Az iskolánk körzetében lakó sajátos nevelési igényű tanulókat 
integráltan oktatjuk ép társaikkal. Ennek sikeres megvalósítása érdekében a pedagógusok folyamatos képzésben, önképzésben vesznek részt. 
Iskolánk tanítói, tanárai mindig élen jártak az új ismeretek befogadásában, az egymástól tanulásban.
Munkánkat segíti pszichológus, logopédus és utazó gyógypedagógus.
Tantestületünk szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a TEAM munka és az aktív együttműködés.
Napi munkánk eredményesebbé tételéhez elengedhetetlen az IKT eszközök használata. Tantermeink többsége interaktív táblával felszerelt, 
melyek használata nagy örömet jelent diákjainknak és tanárainknak egyaránt.
2013-ban sikeres pályázati munkánk eredményeként csatlakozhattunk az ActivIskola Hálózathoz, melyben Budapesten egyedüliként az 
országban másodmagunkkal nyertük el a Referencia intézmény címet.
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1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Tel.: 06-1/340-2556
OM azonosító:  035022

Webcím: http://www.gyongyosisk.hu
e-mail: gyongyosi@chello.hu



Iskolánk 1980-ban egy lakótelep részeként épült fel a XIII. kerületben, Angyalföld és Újpest határán. Számítástechnikai múltunk az 1980-as 
évekig nyúlik vissza. Az alapfokú számítástechnikai oktatás úttörői közé tartozunk. Iskolánk 2001 óta Innovatív Iskola. Részt vettünk a 
HEFOP Kompetencia alapú oktatás elindításában. Elsőként lettünk Minőségbiztosított Intézmény. A Comenius „ Iskolai Együttműködések” 3 
projektben 7 éven át dolgoztunk. Testvériskolánk Révkomáromban az Eötvös Utcai Alap Iskola.  Akkreditált Kiváló Tehetségpont Iskola lettünk 
2013-ban. Felső évfolyamon angol, informatika tagozatot vezettünk be 2014-ben. Bekapcsolódtunk az AIESEC nyelvi programba, így tanulóink 
angolul beszélgethetnek külföldi önkéntesekkel. Iskolánk hitvallása szerint tanár és gyerek egy életen át tanul. Motiválnak minket az új 
kihívások. Eszközeinket pályázati pénzekből, szülői felajánlásokból frissítjük. Jelenleg  3 gépteremben folynak a számítástechnikai órák. Minden 
tanteremben elérhető az internet, kollégáink aktív táblán dolgozhatnak az órákon. Tanulóink Alapfokú Személyi- Számítógép kezelői 
szakképesítést szerezhetnek. A korszerű számítástechnikai képzés segítésére alapítványt hoztunk létre: „PC az Iskolában” néven. Emelt szintű 
oktatásként első osztálytól kezdve tanítunk informatikát és angolt. Magas óraszámban tagozatokat indítunk 6. évfolyamtól kezdve. Angol, heti 
5 angol órával, informatika heti 4 informatika órával és emelt óraszámú matematikával, az általános tagozat heti 2 technika órával és emelt 
óraszámú magyar és matematika órákkal működik. Az 1. évfolyamon kéttannyelvű, művészeti jellegű valamint informatika tagozatos osztályt 
indítottunk. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink magas színvonalon használják a számítógépeket a tanulási folyamatok során. Délelőtt angol, 
délután napközis időben német nyelvvel ismerkednek alsó tagozaton a tanulóink. Iskolánk profilja a szülők igényei alapján alakult ki.  
Minden pedagógus digitális tananyagot használ, minden nap aktív táblán tanít. 

A XIII. kerületi Önkormányzat teljesen felújította épületünket. Műfüves és 2 beton pályán, nagy sportudvaron játszhatnak a gyerekek. 
A „TEMPO DSE” alapítványunk 22 éve biztosítja a sportszereket, sportcsoportok működését az iskolában. Az iskolai Művészeti Gálán, tartalmas 
műsorokon mutatkozhatnak be az osztályok. Szüretelünk, Mikulás kupán versenyezünk, farsangolunk, tehetségnapot és még sok mást 
szervezünk minden évben. Iskolánkban magas a tanulólétszám, 2 igazgatóhelyettes és 6 munkaközösség-vezető szervezi a programokat. 
Működik a Közalkalmazotti Tanács, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács. A nevelőtestület szorosan együttműködik 
a szülőkkel a nevelés folyamatában. Alkotó módon vesznek részt az iskola életének formálásában. A szülők egyre több rendezvénybe 
kapcsolódnak be, adójuk 1%-ából az Alapítvány számítógépeket vásárol. Tanulóink délután folyamán napközis csoportban az iskolában 
maradnak. Ezért rengeteg szabadidős programot szervezünk nekik. Kiemelt figyelmet fordítunk a lemaradók felzárkóztatására és a tehetségek 
gondozására. Fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör, sportkör működik minden héten. Tanórákon, évfolyam szinten tudásszint 
szerint tanítunk sok tantárgyat. Több fordulós nyelvi, informatikai, matematikai versenyt szervezünk az év folyamán is. Az elmúlt két tanévben 
több új kollégát vettünk fel, törekedtünk a fiatalításra, több a férfi tanár is. Iskolánk iránt nagy az érdeklődés, osztályaink átlaglétszáma magas. 
Alsó tagozaton minden évfolyamon 3 osztály működik. 2015-től már felső tagozat 5. évfolyamán is 3 osztály van. Tanulóinkat szívesen fogadják 
a gimnáziumok és szakközépiskolák is. A sport, művészetek, társadalomtudomány területén éppúgy szép eredményeket tudunk elérni, mint a 
számítástechnika, angol és német versenyeken.

Legfontosabbnak tartjuk, hogy a tanár a diákkal szoros, jó kapcsolatot alakítson ki, hogy a nevelőtestület tagjai modern tanulásszervezési 
módszerekkel tanítsanak, munkájukban támaszkodjanak a szülők segítségére. Minden egyes diákot a maga személyiségével kell elfogadni, és 
önmagához képest kell fejleszteni. Örülünk, hogy a szülők szívesen választják iskolánkat.
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Számítástechnikai Általános Iskola Tomori 
Pál Tagiskolája

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki 

olyan legyen, amilyen lenni tud. „ 
                                                                         Rubik Ernő

Számítástechnikai Általános Iskola 
Tomori Pál Tagiskolája
1131 Budapest, Tomori utca 2.
Tel.: 320 88 93
OM azonosító:  035022

www.tomori.hu
e-mail: tomori@tomori.hu



A legfontosabb számunkra, hogy intézményünk élete legyen színes, programmal teli, tanulóink érzelmi biztonságban érezzék magukat iskolánk 
falai között.
Kiemelt feladatunk, hogy elsőseink számára zökkenőmentessé tegyük az óvoda és iskola közötti átmenetet, hiszen a váltás és beilleszkedés a 
családias nevelést biztosító óvodából egy tanintézmény keményebb világába sosem volt problémamentes feladat. Mi erre legmegfelelőbbként 
az egész napos nevelési, oktatási munkaformát választottuk sok tanulási és szabadidővel. 30 perces órák, ráhangoló beszélgetések, az óvodai 
életrendhez közelítő élettér-szervezés: beszélgető sarok, játszósarok, kuckó kialakítása, mobil bútorok jellemzik a kezdeti nehézségek 
leküzdését. A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók terhelése. Több lehetőség nyílik a 
tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények meghallgatására, a játék és szabadidős foglalkozások közbeni megfigyelésre, különböző 
nevelési helyzetek elemzésére.
Iskolánkban hat évfolyamon dolgozunk iskolaotthonos formában, a hetedik és nyolcadik évet már a hagyományos értelemben vett tanulási 
formában végzik diákjaink. Mivel a gyerekek hatodik évfolyamig 08 - 16-óráig az iskolában vannak, házi feladataikat is az iskolában végzik el. 
Tanulóink személyiségének természetes érését már első osztálytól dráma-foglalkozások, tehetséggondozó szaktárgyi foglalkozások indukálják.

Harmadik osztálytól idegen nyelvekkel bővítjük a gyerekek tudását (angol, német), negyedik osztálytól az informatika tantárgy is segíti 
ismeretszerzésüket. 4. osztályban (sajnos már csak) heti egy órában minden kisiskolás megismerkedik a sakkjáték alapjaival.
Kutatómunkák, csoportmunkák, kiselőadások, differenciált képességfejlesztés, kooperatív tanulási technikák, heurisztikus tanulási módszerek 
alakítják a gyermekek kompetenciáját.
Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakítását, ezért a mindennapos testnevelés mellett a sportkörökkel (Góliát foci, úszás, 
kajak-kenu, korcsolya, küzdősportok, kerékpár, természetjárás) őrizzük egészségünket és a heti egy néptánc órán őrizzük hagyományainkat.

A környezet védelmére a tábor- iskola, Öko-nap,  s megannyi szabadban 
szerveződő időtöltés, nyári tábor tanít. Nagyon sok hagyományos 
programot sikerült megvalósítanunk és megőriznünk a hosszú évek alatt, 
ilyen például a Tomori hét, Tomori gála, táboriskola, farsang, karácsonyi 
vásár, karácsonyi koncert. A gyermekek kíváncsiságukat kielégíthetik a 
furulya, kézműves, énekkar, néptánc, sakk, és nyelvi szakkörökben.
Rendelkezünk informatika teremmel (Internet hozzáférés biztosított), 
díszterem, műfüves pályával, gumitéglás pályával, futópályával, 
nagyméretű játszóudvarral, könyvtárral. Az osztálytermekben interaktív 
tábla szolgálja a korszerű oktatást.
Az elsőtől nyolcadikig fejlesztő pedagógus segíti a lemaradók 
felzárkóztatását és a tehetséges tanulók kibontakozását. Logopédus, 
pszichológus, mentálhigiénés szakemberek felügyelik a gyermekek 
egészséges fejlődését. Értékelésünk egyedi és személyre szabott, szerzett 
tapasztalataik az élethosszig tartó tanulásra ösztönöznek.
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
Vizafogó Tagiskolája
1138 Budapest, Vizafogó sétány 2.
Tel. 06-(1)-340-8322
OM azonosító: 035023

www.vizafogo.bp13.hu
e-mail: vizaaltisk@gmail.com



Iskolánk ” Minőségi nevelési-oktatási intézmény”, ÖKOISKOLA, a Pesti Magyar Színház bázisiskolája
1983-ban épült a VIZAFOGÓ lakótelepen, játszóterekkel övezve, a Duna-part közelében, egészséges környezetben. 
Diákjainkat a XXI. század kihívásaira készítjük fel. Építünk a család és az iskola egymást segítő, támogató 
együttműködésére: a gyermekért.
Alapelveink: nyitottság, tolerancia, empátia, következetesség, tudás.
Célunk, hogy minden tanulónk számára öröm legyen a tanulás, a tudás sikert, önbizalmat, élményt nyújtson. Fontosnak 
tartjuk, hogy minden gyerek jól érezze magát az iskolánk szeretetteljes légkörében.

A 2016/17 tanévben 3 első osztály indítását tervezzük:

Mozgás-és táncművészeti osztály (balett, néptánc, sporttánc, aikidó)

„Nyitott világ” angol nyelvi irányultságú osztály (heti 3 óra délutáni játékos angol tanulással)

Általános tantervű osztály (délután informatika- és sakkfoglalkozással)

A 16.00-ig tartó benntartózkodást színes, választható 
szabadidős programok teszik változatossá: VIZ’ART program 
(képzőművészeti foglalkozások) szakkörök, sportkörök, 
énekkar, a zenetanulást a Fischer Annie Zeneiskola tanárai 
biztosítják. szabadidős programjainkat színesítik a hétvégi 
túrák, kirándulások, Családi szombat, DÖK-nap. Közösen 
veszünk részt bábszínházi és színházi előadásokon, múzeum- 
és tárlatlátogatásokon, kiállításokon. 
Céljaink elérését feltételrendszerünk is segíti: két 
számítástechnika tanterem, 15 ezer kötetes könyvtárunk 
olvasóteremmel és Internet-hozzáféréssel, frissen felújított 
tornacsarnok, tükrös balett-terem, aikidó terem, az OLLÉ 
programnak köszönhetően műfüves futballpálya. 
Tantermeink, szaktantermeink jól felszereltek, 6 interaktív 
táblával rendelkezünk.
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Budapest XIII. Kerületi  Ady Endre Gimnázium
1139 Budapest, Röppentyű u. 62.
Tel.: 06-1/320-8640
OM azonosító: 035245

www.adygimnazium.eu
e-mail: titkar@ady-bp.sulinet.hu



Iskolánkat megalakulása óta a demokratikus légkör és a fiatalok érdekeit figyelembe vevő szemlélet jellemzi, természetesen a házirend 
szabályainak következetes betartása mellett.
Alapvető célunk, hogy a hozzánk felvett tanulókat eljuttassuk az érettségi vizsgáig. A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és felsőfokú 
tanulmányokra készülő diákjainkat igényes szaktanári munkával felkészítjük a továbbtanulásra. 
Kiemelt feladatként kezeljük az idegennyelv-oktatást. Angol nyelvet mindenki tanul, további választható idegen nyelvek: francia, olasz, német, 
(igény esetén) orosz. A „sávos” nyelvi órákkal biztosítjuk, hogy a diákok évfolyamonként a tudásszintjüknek megfelelő csoportba kerülhessenek. 
Hasonlóképpen nívócsoportos oktatás keretében igyekszünk elérni a matematika oktatás színvonalának további emelését is. Messzemenően 
támogatjuk a külföldi cserekapcsolatok, tanulmányi kirándulások szervezését, pályázatokban, nemzetközi együttműködésekben vettünk, 
veszünk részt (COMENIUS és ACES program, Erasmus, Határtalanul).
Gimnáziumunkban 2003 óta ECDL vizsgaközpont működik.
Iskolánk 2015. január 1-je óta Ökoiskola. A környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés mindennapi munkánk része.

A szigorúan vett szaktárgyi munka mellett fontosnak tartjuk a színvonalas tanórán kívüli programok megszervezését is, amelyekkel 
hagyományainkat ápoljuk, illetve újakat teremtünk: tehetségnapok, drámaszakkör, képzőművészeti szakkör, idegen nyelvi szavalóversenyek, 
olvasók versenye, múzeum- és intézménylátogatások, környezetismereti és természetjáró szakkörök, táborok, stb.
Számítógépparkunk lehetőséget ad a gépek tanórai felhasználására, az Internet használatára (3 számítógépes terem és 12 aktív tábla áll 
rendelkezésünkre.) 
Mindezeket a szülői házzal együttműködve, állandó kapcsolattartással kívánjuk elérni.
Iskolánkban 6 évfolyamos képzés keretében minden évben egy osztályt indítunk. 
A nyelvi előkészítő évfolyamon szintén évente egy osztály kezdi meg tanulmányait (5 évfolyamos képzés). 
Ebben a programban a tanulók az előkészítő évben magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket (11 és 7 óra), majd ezután kezdődik el 
számukra a négy évfolyamos képzés, végig magasabb idegen nyelvi óraszámmal.
A négy évfolyamos gimnáziumi képzésbe kétosztálynyi diákot veszünk fel, akik közül egy csoport a biológia tagozaton, egy csoport (fél osztály) 
a humán tagozaton folytatja tanulmányait. A tagozatokra és a nyelvi előkészítőre való szóbeli felvételi során szakmai kérdésekre is válaszolnia 
kell a felvételizőknek. (Részletes tájékoztatást a honlapunk nyújt a felvételiről.) 
A biológia tagozaton a diákok a 9. évfolyamon heti 2 órában, a további évfolyamokon heti 4 órában tanulják a biológiát. Ide azokat a diákokat 
várjuk, akik sem időt, sem befektetett munkát nem sajnálnak azért, hogy magasabb szinten sajátítsák el ezt a tárgyat. Lehetőségük van 
alaposan felkészülni az érettségire. A tanórai munkát 9. és 10. osztályban kiegészítik az 5 napos terepgyakorlatok.

A humán tagozaton a hagyományos műveltségelemek megismertetése, rendszerezése áll értékközpontú és élményközpontú irodalom- és 
történelemtanításunk módszertanának középpontjában, emellett a készség és képességfejlesztés feladatait is magunkra vállaltuk, hiszen az 
elmúlt évek mérései bizonyították, hogy a kommunikációs képességek, szövegértés, szövegalkotás korszerű metodikával történő tanítása 
elengedhetetlen feltétele az európai szellemű oktatásnak.
A B és C osztályok fele általános tantervű képzésben részesül. 11. évfolyamtól természetesen ők is bekapcsolódhatnak az emelt szintű 
érettségire felkészítő foglalkozásokba.
Gimnáziumunk nagy hangsúlyt fektet a szabadidő hasznos eltöltésére. 
A köznevelési törvényben előírt 50 közösségi szolgálati óra teljesítése minden középiskolai tanuló számára kötelező, és a majdani érettségi 
vizsga megkezdésének feltétele. Azért, hogy a diákok hasznosan és ésszerűen töltsék el ezt az ötven órát, iskolánk nagyon sok lehetőséget 
biztosít számukra.
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Tel.: 06 1 359-2205 / 270-3392
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www.berzsenyi.hu
e-mail: iskolatitkar@berzsenyi.hu



A Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest egyik legrégibb középiskolája, s egyben a kerület egyik legrégibb oktatási intézménye, hisz az 1858-
ban alakult iskola 1951 óta Angyalföldön működik. 
 
A tehetséggondozás mindig az iskolánk fő profilja volt. Ennek szolgálatában állnak emelt szintű osztályaink (tagozatok), szaktáboraink, 
nyelvoktatási, fakultációs és szakköri rendszerünk; az aktív diákélet szociális készségfejlesztő hatása, valamint partnerkapcsolataink. Az 
intézményben folyó oktató-nevelő munkára mindenkor a szakmai igényesség, a kötelező tananyagon túlmutató ismeretátadás, a diákok 
személyiségfejlődését figyelemmel kísérő, toleráns, s ugyanakkor magas szintű, világosan megfogalmazott követelmények állítása volt 
jellemző.  
 
Munkánk eredményességét bizonyítja a hazai és külföldi felsőoktatásba bekerülők magas száma (90% körül), valamint az, hogy a legrangosabb 
országos középiskolai versenyeken (pl. OKTV-n) évtizedek óta, több tárgyból is – köztük matematika, informatika, nyelvek - kiválóan 
teljesítenek tanítványaink.
Minden osztályunkban kiemelt feladataink közé számítjuk az idegen nyelvek oktatását. Nyelvi osztályunkban francia-angol, német-angol és 
olasz-angol speciális tantervű osztályt indítunk emelt óraszámmal.  A többi, nem nyelvi osztályunkban bevezettük a sávos nyelvoktatást, ami 
lehetővé teszi, hogy minden tanuló a neki legmegfelelőbb szinten tanulja az angol nyelvet, és amennyiben lehetőség van rá, a második idegen 
nyelvet is. A sávos nyelvoktatás keretében 9. osztálytól tanítjuk az angol nyelvet heti 4 órában 3 éven keresztül. A második idegen nyelv 10. 
osztályban lép be; francia, német,olasz, orosz és latin közül lehet választani. Szakköri keretben biztosítunk lehetőséget az eszperantó nyelv 
tanulására. Érettségiző évfolyamainkon a végzettek teljesítménye a minimum középfokú nyelvvizsgák tekintetében évek óta 90% körüli, és 
egyre többen teszik le a felsőfokú C típusú állami nyelvvizsgát is.
Emellett mindegyik osztályunkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen
nyelveket.
Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van kedvezményes diákcserék lebonyolítására. Diákjaink 
rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia és angol, svéd iskolákkal, és állandó élő kapcsolatunk van pozsonyi és brassói magyar 
tannyelvű középiskolával.
Tanulóink számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség Székelyzsomborban.

Oktató-nevelő munkánk elismeréseképp 1996-ban Budapest Főváros Önkormányzata  “Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestületének „a 
főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért” PRO URBE BUDAPEST díjat adományozott. A 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 2003 óta a „Minőségi nevelési-oktatási intézmény” cím birtokosa, és 2008 óta Akkreditált Kiváló 
Tehetséggondozó Iskola.

Oktató-nevelő munkánk elismeréseképp 1996-ban Budapest Főváros Önkormányzata  “Berzsenyi Dániel 
Gimnázium nevelőtestületének „a főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő 
pedagógiai munkájáért” PRO URBE BUDAPEST díjat adományozott. A Berzsenyi Dániel Gimnázium 2003 óta a 
„Minőségi nevelési-oktatási intézmény” cím birtokosa, és 2008 óta Akkreditált Kiváló Tehetséggondozó 
Iskola.
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Németh László Gimnázium
1131 Budapest, Nővér u. 15-17.
Tel.: 06 1 320-8276
OM azonosító: 035244

www.nlg.sulinet.hu
e-mail: nlg.bp@chello.hu



A gimnázium jogelődjének alapítási éve 1948., de működését a Bauhaus-iskolához 
tartozó, a funkcionalista építészet mellett elkötelezett sokoldalú mester, Kozma Lajos 
tervezte jelenlegi épületben csak 1949. október 22-én kezdte meg. Az épület a korabeli 
skandináv, ún. középfolyosós iskolatervezést követi. Nagyobb felújítás, továbbá a belső 
terek és funkciók újraértelmezése az új évezred első éveiben szakaszosan, 2006-ban 
megvalósult lezárással történt. Az intézmény 1963-ig általános, majd néhány évig 
tizenkét évfolyamos iskolaként, később, 1971-től négy évfolyamos gimnáziumként 
működött, a gimnázium Kilián György nevét viselte. Az iskolában számos, országos 
figyelmet ébresztő pedagógiai kísérlet folyt a múltban is: osztályozás nélküli értékelés, 
komplex esztétikai nevelés, nyelvi ill. természettudományi tagozatos rendszer, integrált 
természettudományi képzés, élsportolók középfokú oktatása. A nevelőtestület 
kezdeményezésére - az egész magyar pedagógiai gondolkodást megélénkítve - 1989-ben 
a korszerű körülményekhez igazítva feltámasztotta a nyolc évfolyamos gimnáziumi 
képzés évszázados hazai hagyományait, s az intézmény egyidejűleg felvette Németh 
Lászlónak, kiemelkedő nevelőnknek, európai látókörű gondolkodónknak és nemzeti 
klasszikusunknak nevét. A gimnáziumot országszerte sok iskola követte, néhány saját 
készítésű tankönyv (anyanyelv és művelődés, latin, fizika és anyagszerkezet, biológia, 
ének, rajz- néprajz-művészettörténet) bekerült a magyar pedagógiai köztudatba és az 
iskolai használatba.

A gimnázium három egyetemmel együttműködve több tárgyban (magyar, 
történelem, latin, angol, német, természettudományok) vesz részt a tanárjelöltek 
gyakorlati képzésében. Az elmúlt huszonöt évben a nevelőtestület tagjai igen 
magas országos szakmai elismerésekben részesültek: ketten Apáczai Csere János-
, heten Németh László-, egy fő Kerezsi Endre-díjban, ketten Arany Katedra 
Emlékplakett kitüntetésben. A nevelőtestület 2004-ben Budapestért Díjat kapott. 
Gimnáziumunk a magyar pedagógia egyik ismert és elismert műhelye. Az 
elhivatott tanárok és a tehetséges tanulók, továbbá a szülők erőfeszítéseiről 
visszaigazolást adnak az országosan is kiemelkedő felvételi és 
kompetenciamérési eredmények, a változatlanul magas iskolai tanulmányi és 
érettségi átlageredmények, a kerületi, budapesti és országos versenyek sikerei, 
valamint a nagy számban letett nyelvvizsgák.
Iskolánk tanulói számtalan szabadidős tevékenység közül választhatnak. A 
teljesség igénye nélkül: iskolai sportkör, kerámia szakkör, természetjáró és -
kutató szakkörök, színjátszó kör, tantárgyakhoz kapcsolódó szombati 
kirándulások, nyári táborok, külföldi cserekapcsolatok, énekkar, ifjúsági 
tudományos diákköri munka.

Az iskola iránti szakmai és társadalmi érdeklődés nem lankad. A nevelőtestület elkötelezett az elért eredmények és színvonal megőrzése 
iránt.
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Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei AMI
1136 Budapest Hollán Ernő utca 21/b
Telefonszám: (1) 320 4862

Honlap: www.13kerzeneiskola.hu
e-mail: fischeranniezami@upcmail.hu



Zeneiskolánkban több mint 60 éve folyik zeneoktatás a klasszikus műfajban, mára szinte valamennyi hangszeren. E nagy múltú intézmény 
fennállása során számos muzsikust adott a zenei életnek, és sok kiváló tanáregyéniség nevelt itt amatőr és zenész generációkat. Iskolánk 2014 
– ben vette fel a világhírű zongoraművésznő, Fischer Annie nevét, aki a XIII. kerületben lakott egészen haláláig. 
Iskolánk „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, és akkreditált Tehetségpont. Több mint 70, magasan képzett 
zenetanárunk foglalkozik évente 950 - 980 gyerekkel, akiknek túlnyomó többsége a kerületi iskolák tanulója. Tanáraink között több 
koncertező művész, zenekari zenész van, és sokan részesültek pedagógiai munkásságukért magas díjakban, elismerésekben. Tehetséges 
növendékeink rendszeresen vesznek részt kitűnő eredménnyel az országos és fővárosi zenei versenyeken. Az iskolában működik Vonószenekar 
és Tücsökzenekar, Fúvószenekar, Fafúvós együttes, Rézfúvós együttes, Fuvola együttes, Kórus és különböző kamaracsoportok.
Zenekaraink, együtteseink és kiváló szólistáink nemcsak itthon, de külföldön is fellépnek. A Zeneiskola minden évben számos hangversenyt 
szervez kitűnő akusztikájú Hangversenytermében. Gyakori meghívottjai vagyunk a kerületi és fővárosi közművelődési rendezvényeknek. 
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a kerület iskoláival, ahol nemcsak a délutáni zeneórákat tartjuk, hanem a nálunk tanuló közös 
növendékeinkkel részt veszünk a programjaikon, ünnepségeiken is.
A hangszeres képzés ideje 12 éves: 2 év előképző (nem kötelező), 6 év alapfok és 4 év továbbképző. A zeneoktatás iskolarendszerben, délutáni 
tanórákon, foglalkozásokon zajlik, egyrészt a központunkban, a Hollán Ernő utca 21/b épületében, másrészt kihelyezett tagozatokkal, a 
kerület általános iskoláiban. A zeneiskolai képzést az állam támogatja 6-22 éves korig, ezért a kötelező térítési díj nem magas. 6 éves kor alatt, 
illetve felsőoktatásban tanulóknak tandíjat kell fizetni. A tanulmányok idejére díjmentesen kölcsönözzük a választott hangszert – a 
hangszerállományunk erejéig.
A hangszertanulás előtt, általában 7-8 éves korban, csoportos zenei előképzőre érdemes jelentkezni. (Az előképző elvégzése nem kötelező, de 
ajánlott.) A jelentkezés képességfelmérő meghallgatással történik. A felvételt nyert gyerekek heti 2x45 percben, 10-15 fős csoportban, 
megismerkednek a zene alapelemeivel, és a kottaolvasás abc-jével. 
Iskolánkban sikeresen működik a kisebbek számára óvodás előképző és kiselőképző is, speciális játékos foglalkozásokkal.
A hangszertanulásra felvételi meghallgatáson választjuk ki a jelentkezők közül a jó zenei adottságú gyerekeket. A felvételt nyert gyerekek 
hetente kétszer 30 perces egyéni hangszeres oktatásban részesülnek, (a különösen tehetségesek hetente kétszer 45 percben) emellett az első 
4 évben heti 2x45 percben, csoportos kötelező szolfézselméleti képzést kapnak. Ezután (heti 1x90 percben kötelezően) választhatnak a 
különböző iskolai zenekaraink, együtteseink, kamaracsoportjaink közül, vagy választhatják az improvizáció, zeneirodalom, Collegium musicum 
(zene és társművészetek) tárgyakat. A növendékek az év végi vizsga mellett, a növendékhangversenyeken, tanszaki koncerteken, egyéb 
szerepléseken és versenyeken mutatják be tudásukat.
 
Iskolánkat olyan gyerekeknek ajánljuk, akik tanulmányaik mellett tudnak időt szánni a zenével való foglalkozásra, akik tudják, hogy az 
eredményes hangszertanulás, - csakúgy, mint a sport vagy a nyelvtanulás - kitartást, szorgalmat, rendszeres gyakorlást igényel. Várjuk azokat a 
zene iránt fogékony gyerekeket, akik szeretnének valamilyen hangszeren játszani, akár a maguk és a család örömére, akár egy nagyobb 
közösség kedvéért, hogy megtapasztalják és átéljék az együtt zenélés semmivel nem pótolható élményét.
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KLIK XIII. Tankerület 
köznevelési intézményei
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