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 Intézményünket 1914-ben alapították.  
 
 Megyer és Káposztásmegyer határán, megújult 

épületeiben várja a gyermekeket.  
 
 Felvételi körzetünkbe Megyer családi házas 

övezete és két lakópark tartozik. 
 

 Tantermeinkben a korszerű pedagógia 
elvárásainak megfelelő környezet várja a 
gyerekeket. 
 
 
 
 



 

• Az épület tágas, világos, a tantermek barátságosak. 
 

• A berendezés az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva segíti az óvodából az iskolába való átmenetet, 
a tanulási folyamatot.  
 

• Osztályaink 23 fős átlaglétszámmal működnek.  
 



Helyi Pedagógiai Programunk 

• Törekszünk a szilárd alapműveltség átadására, az  alapkészségek: olvasás, írás, számolás és a tanulás 
módszereinek biztos elsajátíttatására. 

• Tanulóink belső vizsgát tesznek a továbbtanulás előtt a hatodik osztály befejezésekor történelemből, 
hetedikben matematikából, nyolcadik osztályban magyarból. 

• Az alap órák keretében lehetőséget kapnak az angol állami nyelvvizsgára és az ECDL vizsgára.  



Emeltszintű informatika oktatás 

 Iskolánkban meghatározó szerepe van az 1994 óta működő informatika tagozatnak. 

 Az 1-2. évfolyamon a tanítási órákon és a délutáni foglalkozások keretében találkozhatnak IKT 

eszközökkel a gyerekek. 

 Az informatika tantárgy szerinti oktatása a 3. osztálytól indul.  

 Minden osztályból 12-14 tanuló kerülhet be az emelt szintű informatika oktatásra. 

 Az emelt óraszámban tanulók korszerű felhasználói és programozói ismereteket szerezhetnek.  

 A nyolcadik osztály befejezésekor belső vizsgát illetve ECDL vizsgát tehetnek.  



Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése már a kisiskoláskorban megkezdődik. 
A programozás alapjaival már az alsó tagozaton megismerkednek a gyerekek. 

Az ELTE gyakorlóiskolája vagyunk. 
 



Részt veszünk a Lego robot fővárosi és nemzetközi versenyein. 

Részt veszünk a kerületi és a fővárosi informatika versenyen.  

Iskolánk tanára vezeti a kerület informatika munkaközösségét. 

Tanulóink ECDL vizsgát tesznek. 

Minden tantermünkben internet, digitális tábla segíti a korszerű oktatást. 



Az idegen nyelv oktatását 

kiemelten kezeljük. 

 

 

Tanulóink alapfokú állami 

nyelvvizsgát tehetnek.  

 

A jelentkező gyerekek 90 %-a 

sikeres nyelvvizsgát tesz.  

 

A 2017-2018. tanévtől indult el 

emeltszintű kétnyelvű angol 

programunk. 

 



 Bilingual program két éve a délutáni időkeretben került bevezetésre. 



1990-ben vezettük be a mindennapos testnevelést az első négy évfolyamon. 

Iskolánkból indult útjára a CSIVIT és a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Egyesület 

Délutáni foglalkozásaink 

• UTE torna 

• Szivacs kézilabda 

• Sakk 

• Floorball 

• Foci 

• Akrobatikus rock and roll 



Az iskola Pedagógiai Programjának megfelelően a gyerekek többféle 
játéktevékenységben vehetnek részt a tanórákon és a tanításon kívül. 

 

Miért tartjuk fontosnak a játék tevékenységet az iskolában?  

• Segíti az átmenetet, az iskolai élethez való alkalmazkodást 

• A személyiség sokirányú fejlődését szolgálja.  

• Kiemelten fontos a motiváló szerepe, biztosítja a „Flow” élményét!  

• „A flow-élmény az elme működésének egy olyan állapota, melynek során az ember teljesen elmerül abban, amit éppen csinál, 
amitől örömmel töltődik fel, abban teljesen feloldódik, minden más eltörpül mellette, bármi áron folytatni 
törekszik.”(Csíkszentmihályi Mihály) 

 



A kisiskolás 
 

• Fő tevékenysége a tanulás, amelyet az iskola lehetőségei szerint játékos módszerekkel, 
programokkal, a személyiség fejlődését segítő szabadidős tevékenységekkel segít. 

 
 



„A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak 

tanulni, hanem a játék szeretetéből.”  (Platón) 

„Ez a fejlesztő eszköz innovatív 
módon, kártya és társasjátékokra 
építi a tanulási folyamatot.  
Így a gyerekek játszanak, 
miközben szinte észrevétlenül 
tanulnak, gyakorolnak, ismereteket 
vésnek be.  
A szerző csapata egy olyan iskolai 
készletet fejlesztett ki, amely 1-4. 
osztály végéig segíti egy egész 
osztály matematika tanulását.  
Az Iskolai Doboz 6 féle 
játékcsaládot, 24 féle konkrét 
játékformát, kb 3700 darab 
kártyalapot tartalmaz.  

Lapot kérünk Matematikai társasjátékok 



Mindlab okos játékok Csendes Éva programja szerint 



Az iskola hagyományai  





Tehetséggondozás 



Erkel Gyula Zeneiskola 



Partnerek 

 Az iskola pozitív külső megítélését, fejlődését segíti, ha együttműködő partnerek támogatják 

 Az első adományt játszóterünk felújításához egy volt növendékünktől kaptuk.  

 Iskolánk a legszűkebb esztendőkben is megtalálta a lehetőségeket a gyarapodásra.  

 A közösségért végzett közös munka a leghatékonyabb közösségi értékteremtési lehetőség.  

 A gyerekeknek fontos látni, hogy mindenért meg kell dolgozni.  

 Minden évben gyűjtünk papírt az alapítvány támogatására.  

 A gálákon, iskolai rendezvényeken névtelen adománygyűjtéssel segítjük a forrásteremtést. 

 Partnercégeket kerestünk, melyek az együttműködést továbbképzésekkel, tárgyi eszközök biztosításával, 

tanfolyamok kihelyezésével támogatják.  

 Az eddig elért eredményeinket az tette lehetővé, hogy nem egy tervünk volt: mindig több lehetőséget 

igyekeztünk egyszerre fejleszteni, megvalósítani.  



A szülőkkel való együttműködés nélkül nem érhetünk el eredményt.  

 

Az iskolába lépéskor a szülőkkel való kapcsolat megváltozott szerepet tölt be. 

Hagyományaink egy részét az osztályközösségek és a szülők közös programjaira építjük. 

Több olyan iskolai szintű rendezvényt igyekszünk szervezni, melyeken a szülők is szívesen vesznek részt.  

Kiemelt célunk a közösen elfogadott nevelési célok és módszerek alkalmazása. 

Szükség esetén igyekszünk szakmai segítséget nyújtani a nevelésben. 

Lehetőségünk nyílt -iskolapszichológusunk segítségével- szülő-klubokat tartani.  





Megyeri Úti 
Általános Iskola 

 
Az 
  

Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 


