Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola

Szülői tájékoztató leendő elsős szülőknek
2022

Specialitásaink-1. – matematika
• Alsó tagozaton matematikai készségek alapozása
• Negyedik évfolyam végén szintfelmérő + tanítói vélemény
• Tehetséggondozó csoport, emelt foglalkozási óraszám ötödiktől

• A normál és a tehetséggondozó csoportok szükség esetén
átjárhatók

Specialitásaink-2. – angol nyelv
• Teljesen állami oktatás keretében
• Első évfolyamtól heti 1 óra, negyedikben heti 2 óra, ötödiktől heti 3 óra
• Emelt óraszámban ötödiktől heti +1 tehetséggondozó óra
• A normál és tehetséggondozó csoportok szükség esetén átjárhatók

• English Extra keretében
• A szülő oktatási vállalkozással köt éves tanulmányi szerződést tanfolyami órákra
• Elsőtől heti 3 óra, negyediktől heti 5 óra kis csoportban
• Negyediktől osztott rendszer (állami órák + tanfolyami órák, a csoport együtt)
• 2*12 fős csoport indítása garantált…
• Érdeklődni lehet: csulik.sara@gmail.com

Specialitásaink-3. – informatika
• Már a 3. évfolyamtól heti 1 óra órakeretben
• Androidos mobiltelefon/táblagép és/vagy TELLO EDU drón, illetve
Micro:Bit eszköz programozása órakeretben és szakkörön

Specialitásaink-4. – logopédia osztály
• 1-3. évfolyamon logopédia osztályok
• Beszédsérült, beszédértés problémák
• FPSZ Beszédvizsgáló tagintézmény szakértői véleménye szükséges
• Normál tanterv, DE nincs angol nyelvtanulás 1-3. évfolyamon
• Maximum 13 fős osztály
• Ayres terápia testnevelés órákon, heti 2-3 alkalommal
• 4. évfolyamtól integrálás lehetősége párhuzamos osztályokba

Egyéb lehetőségek
• Testnevelés jelleg
• Ténylegesen heti 5 testnevelés óra órarendben rögzítve
• Sportkörök – Zugló Kupa dobogós eredmények

• Zenetanulás helyben
• Iskolánk a Zuglói Szent István Király AMI telephelye

További bemutatkozók
• Forgószínpados játszóház:
• MÉGIS! 2022. április 5-én 17 órától 

• Nyílt órák
• idén a járványhelyzet miatt elmaradnak 

Információs mobilalkalmazásunk
• Keresse a Google Play Áruházban vagy a Huawei AppGalery-ben!
• Keresőszavak „niái” „németh imre” „beiratkozás”
• A leggyorsabban így jut el az információ Önökhöz (és kéznél is marad)
• részletes beiratkozási tudnivalók, körzetesség, különleges helyzet
• beszerzendő taneszközök
• osztályba sorolás, English Extra felvétel
• 0. szülői értekezlet időpontja
• stb…

Módszerek
• Valamennyi leendő elsős osztályban alapos, szótagoló módszer
• Logopédia osztályban Meixner-módszer…
• Igazából: Tímea néni, Zoli bácsi, Andrea néni és Eszter néni
módszer 

Tanítóink a 2022-2023. tanévben
• Leendő 1.A – Danyiné Lovas Tímea
• Leendő 1.B – Polgári Tünde – Zsigmond Zoltán
• Leendő 1.C – Halász Henrietta – Riemer Andra
• Leendő 1.D – Tanos-Járdai Eszter – Tátrai Zita (logopédiai osztály)
Amiról a továbbiakban még szó lesz…
• Beiratkozási tudnivalók
• Osztályba sorolás, EE csoportokba bejutás
• Körzetes - Különleges helyzetű - Körzeten kívüli

Beiratkozási tudnivalók
• Online KRÉTA e-Ügyintézésen keresztül, 2022. április 6-án 0:00 órától
(adatrögzítés, osztályválasztási preferenciák és English Extra igény
rögzítése…)1
• Offline: 2022. április 21-22. (csütörtök-péntek) 8-19 óráig; kötelező
személyes adatellenőrzés okmányok alapján, eredeti szülői nyilatkozatok
leadása
• Javasoljuk a KRÉTA e-Ügyintézés előzetes használatát!

• Fontos: Beiratkozási kérelmet csak 1 intézménybe lehet beadni!
• Iratok

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi
igazolvány, útlevél + 3 hónapnál régebbi lakcímkártya),
• amennyiben van, az első fokú szakértői bizottság (nevelési tanácsadó) vagy a másodfokú
szakértői bizottság szakvéleménye,
• a gondviselő szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ számát igazoló dokumentum,
• nyilatkozatok (honlapról letölthetők, előre kitölthetők, 2 tanú!), de lesz helyszínen

1 - Az e-Ügyintézésben benyújtott beiratkozási kérelmek időbélyeggel vannak ellátva.

Osztályba sorolás, EE csoportba sorolás
• Határozat

• Tankerületi egyeztetés után felvételi határozatok kiküldése
• Osztályba sorolás, EE csoportba sorolás csak ezek után

• Osztályba sorolás
• Törvény igazgatói jogkörré teszi (nincs hivatalos pedagógusválasztás)
• Igények felmérése online e-Ügyintézésben „Kérelem indokolása” szöveges rovatban
felvezetve1 vagy jelenléti beiratkozáskor
• Korlátozottan vesszük figyelembe (nemek aránya, speciális igényű gyerekek aránya),
nálunk dolgozó kollégák gyermekei a beosztásnál előnyt élveznek…

• EE jelentkezés, csoportba sorolás
• Igények felmérése elsődlegesen e-Ügyintézés „Kérelem indokolása” rovat1
• 2*12 fős csoportot tudunk indítani…
• Bejutásnál az EE testvérgyerekek, illetve a nálunk dolgozó kollégák gyermekei előnyt
élveznek
1 - Az e-Ügyintézésben benyújtott beiratkozási kérelmek időbélyeggel vannak ellátva.

Körzetes-Különleges helyzetű-Körzeten kívüli
• Körzetes tanuló (körzetlista honlapon, alkalmazásban elérhető):
kötelező felvétel (körzet hatályosság 2022. március 1-től!)
• SNI kijelöléssel rendelkezők
• Különleges helyzet (körzeten kívüli, de…)
• testvére a beiratkozáskor aktív jogviszonyú tanuló iskolánkban
• szülője az iskola körzetében dolgozik (ezt írásban igazolni kell…)
• maximum 1 km-re lakik az iskolától
• szülő, testvér tartós beteg vagy fogyatékos

• Egyéb körzeten kívüli

Várjuk Önt a beiratkozáskor!
• Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével!

• Addig is töltse le mobilalkalmazásunkat! A QR kód segít…
• Google Play
• Huawei AppGalery

