
Eötvös József Általános Iskola
1131 Budapest, Futár u. 18.



„Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, aki tanítványait
arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak!”

Confucius



2021/2022
Iskolánkban a 2021/2022. tanévben a következő 

oktatási-nevelési lehetőségeket kínáljuk:

 Tantárgycsoportos tanítás
 Szótagoló olvasástanítási módszer
 Angol nyelvoktatás 1. osztálytól
 Informatika oktatása szakköri keretben (NAT változása)
 Környezetismeret oktatása 1-2. osztályban szakköri 

keretben (NAT változása)
 Néptánc oktatása testnevelésórai keretben



ISKOLAVEZETÉS

Intézményvezető:
 Cserhátiné Gémesi Gyöngyi

Alsó tagozatos igazgatóhelyettes:
 Győri Beáta

Felső tagozatos igazgatóhelyettes:
 Vágó János



LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK

1.a
Molnár Márta
 Duruczné Szabó Mária
1.b
Molnár Andrea
 Obola Julianna
1.c
 Geigerné Gyenes Terézia
 Vadász Anita

MINDEN OSZTÁLYBAN TANTÁRGYCSOPORTOS OKTATÁS



AZ OKTATÁS KERETEI



Minta órarend „A” 

ének matematika magyar matematika magyar

magyar magyar magyar ang/szakkör magyar

etika/hittan életvitel ének ang/szakkör matematika

magyar testnevelés matematika néptánc testnevelés

testnevelés rajz szabadidő t.gondozás ének

szabadidő rajz szabadidő szabadidő szabadidő

szabadidő fejlesztés testnevelés fejlesztés szabadidő

tanulási idő tanulási idő tanulási idő tanulási idő szabadidő

szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

hétfő kedd szerda csütörtök péntek



Minta órarend „B” 

magyar matematika matematika angol/szakkör magyar

magyar testnevelés néptánc angol/szakkör magyar

etika/hittan magyar fejlesztés ének testnevelés

matematika rajz magyar testnevelés matematika

szabadidő rajz szabadidő magyar szabadidő

életvitel szabadidő szabadidő fejlesztés t.gondozás

testnevelés szabadidő ének szabadidő szabadidő

tanulási idő tanulási idő tanulási idő tanulási idő szabadidő

szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

hétfő kedd szerda csütörtök péntek



BEMUTATÓ ÓRÁK
2021. március folyamán

ONLINE BEMUTATKOZÁS - órarészletek



BEIRATKOZÁS

A személyes beiratkozás a
járványügyi helyzet

függvénye.

Erről március végén – április elején tudunk 
pontos információt adni, jelenleg az online 

beiratkozás valószínűsíthető.

2021. április folyamán



BEIRATKOZÁS

 Nkt. 45.§(2) – Tankötelezettség kezdete: abban az 
évben, amikor augusztus 31-ig 6. életévét betölti 

 beiratkozás a választott helyen – csak egy helyen 
lehet beiratkozni, a rendszer nem enged több helyre 
való beiratkozást!

 elutasítás esetén a körzetes iskola köteles felvenni a 
gyermeket



BEIRATKOZÁS

1. OM azonosító KIR-ből igazoló lap
2. születési anyakönyvi kivonat
3. a gyermek lakcímkártyája
4. a gyermek TAJ-kártyája
5. a szülő lakcímkártyája



SZÜLŐI NYILATKOZATOK
 Etika vagy Hit- és erkölcstan választás

 Szülői felügyeleti jog gyakorlása mindkét 
szülő részéről aláírva

 Tartózkodásról történő nyilatkozat
(2 lakcím esetén)



OSZTÁLYVÁLASZTÁS
Az osztályválasztás megjelölésére az iskolánkba 
jelentkezett tanulók szülei számára lehetőséget fogunk 
adni. 
A kérésüket igyekszünk maximálisan figyelembe venni, 
de nem tudjuk megígérni, hogy az első helyen választott 
osztályba kerülnek gyermekeik. 
Az osztályba sorolásnál mindig tekintettel kell lennünk a 
nemek arányára és más egyéb szakmai kritériumokra is.



SZÜLŐI NYILATKOZATOK



HATÁROZAT
 A beiratkozás nem egyenlő a tanulói jogviszony 

létesítésével.

 A felvételről 15 napon belül határozatot kap 
minden szülő, a felvétel vagy elutasítás ekkor 
válik jogerőssé.

 Értesítés e-mailben/postai úton.

 Jogerős elutasító döntés esetén 5 napon belül a 
körzetes iskolába kell beiratkozni (a beiratkozás 
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után)



DIÁKIGAZOLVÁNY
1. „NEK” adatlap      Okmányiroda
2. Júniusi szülői értekezleten:
 „NEK” adatlap

3. Ezután intézményi megrendelés – ingyenes!
4. Fontos: a gyártó postán juttatja el az 

elkészült diákigazolványokat 
intézményünkbe!



„Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá 
tesszük őket; 
Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek 
lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

AZ „EÖTVÖS”



AZ „EÖTVÖS”
 nyitott, befogadó szemlélet, érzelmi 

biztonságot nyújtó légkör
 egységes norma és szokásrend, az

egyéni és közösségi érdekek harmóniája

 hagyományaink ápolása, új hagyományok 
teremtése

 erős közösség, közös élmények átélése 
(programok, ünnepségek, versenyek stb.) 

 feladatvállalás a közösségért, érzékenyítés
 együttműködést elősegítő, korszerű tanítási 

módszerek alkalmazása



A NAPIRENDRŐL
 Nkt. 27.§ (2):

 16.00 óráig foglalkozás

 17.00 óráig felügyelet

 Reggeli ügyelet: 7.00 órától

 Reggeliztetés, ebédeltetés folyamatosan, külön 
beosztással

 Szabad játék, udvari levegőzés kiemelt 
fontosságú

 Védett tanulási idő, pénteken nincs!

 Külön foglalkozásokon való részvétel rendje



AZ ÉTKEZÉSRŐL
 tájékoztatás több helyen elérhető 

(honlapok, fb oldal, hirdető)

 online befizetés preferált

 megújult étkeztetés

 diétás étkezés is biztosítható 
egyes speciális esetekben



TEHETSÉGGONDOZÁS, 
FEJLESZTÉS

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Tehetségazonosítás, tehetségterületenkénti fejlesztés 
több színtéren

 Projektek, korszerű tanítási módszerek, pályázatok, 
mérések

 Egyéni fejlesztés

 Fejlesztő pedagógus, pszichológus – általános BTM, SNI 
problémák

 Logopédia – nincs helyben



KAFFEE
ISKOLAI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

 https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
 regisztráció után ügyintézés indítása beiratkozás 

általános iskolába adatok megadása, iskola 
kiválasztása

 https://klik035036001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
 szülői (bővített gondviselői jogosultság) jelszóval
 gyorsabbá tehető az ügyintézés
 személyes megjelenés kötelező!
 eredeti dokumentumok bemutatása kötelező!

https://klik035036001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login






AZ E-ELLENŐRZŐ
 elérhető a honlapról vagy a weboldalról
 www.eotvos.bp13.hu vagy
 https://klik035036001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
 tanulói és szülői (gondviselői) jelszavak belépéshez
 diáknak a felhasználónév és a jelszó nem változtatható  

letölthető telefonra
 a kapcsolattartás egyik eszköze az üzenő mellett
 az aláírást a belépés idejének láthatósága helyettesíti
 E-jelentkezés
 igazolás

http://www.eotvos.bp13.hu/
https://klik035036001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login


AZ E-ELLENŐRZŐ



Eötvös József Általános Iskola

1131 Budapest, Futár utca 18.

349–11–05 ; 329–92–63

www.eotvos.bp13.hu

eotvos.futar18@gmail.com



Szeretettel 
várunk az 
Eötvösben!
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