
 

Kedves Leendő Elsős Gyermekek Szülei! 

Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Arapovics 

Miklós vagyok, a Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan 

Általános Iskola intézményvezetője. Hamarosan gyermekük 

elballag az óvodából és iskolás lesz. Önök pedig az iskolák 

sokszínű kínálatából választhatnak, hogy a gyermekük 

számára a legjobbat nyújtsák. Szeretném figyelmükbe 

ajánlani az általam vezetett belvárosi iskolát! 

Minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola, 

hogyan állja meg az ő gyermeke a helyét az új körülmények 

között. A gyermekek számára is nagy pillanat az, amikor 

iskolába lépnek. Ezzel befejeződik egy életszakasz és 

megkezdődik a tanulás, vagy, ahogy ezt mai is mondjuk, az 

életre való felkészülés. 

Mivel az iskolás élet az első osztályban kezdődik, egyáltalán 

nem mindegy, hogy amikor a hatéves átlépi az iskola 

kapuját, milyen élmények érik. Siker vagy kudarc forrása 

lesz-e számára a betű és a tudás. Megszereti, vagy egy életre 

megutálja a tanulást. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke 

olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a nap félelem 

nélkül telik, a tudást egyéni képességeihez igazodva 

sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, 

amelynek programja a gyermekek kreativitására, 

fantáziájára épít, és a fegyelmezés, magolás helyett az 

alkotás, az aktivitás örömét nyújtja. A jól megválasztott 

iskola és tanító lehetőséget biztosít ahhoz, hogy minél 

kevesebb töréssel, pozitív várakozással, egészséges 

izgalommal várja az őszi iskolakezdést szülő, gyermek 

egyaránt. 

A mi 143 éves iskolánk ezeknek a fenti feltételeknek teljes 

mértékben eleget tesz. Két tapasztalt, lelkes és elhivatott 

kollégám fogja vezetni gyermekeiket szeptembertől négy 

éven keresztül a tudás birodalmában. 

Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk segíteni az Önök 

iskolaválasztással kapcsolatos tájékozódásukat.  

Amennyiben sikerült felkeltenem érdeklődésüket, kérem, 

látogassanak el személyesen hozzánk! 

Várjuk Önöket! 

Tisztelettel:   Arapovics Miklós 

 

 

A mi iskolánk… 

Iskolánk pedagógusainak fő célkitűzése, hogy tanulóink 

egészséges, boldog életet éljenek. Mindezt oly módon, hogy 

a boldog gyermekkor biztosítása mellett családias 

környezetben szerezhessék meg azokat az ismereteket és 

képességeket, amelyekre a későbbi életükben építhetnek 

majd. Elkötelezett pedagógusaink hitvallását a szülők belénk 

vetett bizalma alapozta meg. 

Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól 

negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük az alapkészségek 

fejlesztését. A tanítók játékos módszerekkel igyekeznek 

megszerettetni a tanulást. Ebben nagy szerepe van a korszerű 

interaktív táblával felszerelt osztálytermi környezetnek. 

Építve a Szemerés hagyományainkra kiemelt oktatási 

területünk: az angol nyelv, a sport és a természettudományos 

tárgyak. 

A 2018/2019-es tanévben két osztályba várjuk a leendő 

elsősöket. Az ovisokkal és szüleikkel való ismerkedéshez 

Ovisulit és Szülők Akadémiáját szervezünk 

Ovisuli és Szülők Akadémiája időpontjai 

Időpont Téma szülőknek Gyerekeknek 

November 13. 

hétfő 16.30 
Óvodából az iskolába. 

Az önállóság lépései. 

Hogyan segítsük gyermekeinket?  

Ovisuli 

Jelentkezés a 

helyszínen 

December 18. 

hétfő 16.30 
Hogyan válasszunk iskolát, 

tanítót? 

Ovisuli 

Január15. 

hétfő 16.30 
 

- 

Ovisuli 

 

Február 12. 

hétfő 16.30 

 

- 

Ovisuli 

 

Március 19. 

hétfő 16.30 

Kommunikáció a gyermekkel, 

pedagógussal 

Ovisuli 

 

Április 16. 

Hétfő 16.30 
Sikeres iskola kezdés, a tanulás 

segítése 

Ovisuli 

 

Nyílt napok időpontjai: 2018. január  17. 8:00-10:00 

            február 22. 8:00-10:00 

           március 22. 8:00-10:00 

 

 
 

BGC Angol napközi – 1.a  

Iskolánkban 2017. szeptemberétől egy Magyarországon 

egyedülálló Európai Nyelvi Díjjal kitüntetett angol nyelvi 

programot vezettünk be felmenő rendszerben. A BGC 

kétnyelvű osztályába jelentkező gyerekek a 2018/2019–es 

tanévtől a délelőtt folyamán a Nemzeti Kerettanterv alapján 

tanulnak, míg  a napközit a Boys & Girls Clubs of Hungary 

(BGC) angol anyanyelvi tanárai vezetik.  A BGC Hungary 

Európában egyedüliként kapta meg a jogot, hogy az amerikai 

Boys & Girls Clubs of America nonprofit szervezettel 

együttműködve testvérklubokat hozzon létre, és az ő általuk 

kidolgozott téma és kor specifikus programokat használja.  

A sikeres nyelvelsajátítás céljából a BGC angol-magyar 

kétnyelvű osztályban 13.00 – 17.00 óra között angol nyelvi 

közeget hozunk létre. A magyar napközis tanító 

együttműködésével anyanyelvi angol tanár irányítja a 

délutáni programokat. A délutánoknak egy témaspecifikus 

foglalkozás – sport, art, dráma, interaktív tábla, egészséges 

életmód, tudományok, zene stb. – is a program részét képezi. 

A program egyedisége, hogy a gyerekek stresszmentes 

környezetben, házi feladat és tesztírás nélkül sajátítják el az 

angol nyelvet egyéni képességeik ütemében.  

BGC program nyílt délutánjainak időpontjai: 

 A programról bővebben a www.kettannyelvuiskola.hu 

oldalon olvashatnak, vagy a leendő elsősök szüleinek tartott 

szülői értekezleten hallhatnak 2018. január 8-án 16.30 –tól.   

Emelt szintű angol – 1.b  

Ebben az osztályban heti 4 órában tanulják majd a gyerekek 

az angolt. Jól felszerelt tantermeinkben interaktív tábla 

segítségével még élvezetesebb és élményszerűbb a nyelv 

tanulása. A kicsik sok-sok verssel, mondókával és dallal 

ismerkednek majd meg és sajátítják el a mindennapi élet 

alapszókincsét. 

 

Gyerekeknek Szülőknek 

2017. november 23. 15:30-16:00 

  

16:00-tól szülői tájékoztató 

2018. január 18.       15:30-16:00 16:00-tól szülői tájékoztató 
2018. március 1.      15:30-16:00 16:00-tól szülői tájékoztató 

http://www.kettannyelvuiskola.hu/


 

Szemere Bertalan Általános Iskola 

1054 Budapest, Szemere u. 5. 

 

Tel:  872-7801 

Fax: 872-7824 

Email: szemere-iskola@belvaros-lipotvaros.hu 

Honlap: www.szbg.hu 

 

 

 

Intézményünkben reggeli és esti ügyeletet biztosítunk: 

Reggeli ügyelet 7:00 órától 7:30-ig 

Délutáni ügyelet: 16:30-tól 17:30-ig  

 

 

Természettudomány 

Magasabb óraszámban tanítjuk a matematikát és a magyar 

nyelvet is. 

A természettudományos tárgyakat heti 2 órában oktatjuk a 

felső tagozaton. A kémia tantárgyat felújított 

szaktanteremben tanulhatják a diákjaink. 

Iskolánk egyik fő feladata a középiskolára való felkészítés. 

Tanulóink kivétel nélkül bekerülnek az általuk választott 

középiskolákba, ahol jól megállják helyüket. 

Sport 

A mindennapos testnevelésórák keretében diákjaink a 4. 

osztályig heti 2 órában ingyenes úszás oktatásra járnak a 

Margitszigetre. Itt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába a 

többszörös olimpiai bajnok Darnyi Tamás szakmai 

irányítása alatt álló úszóiskolával állunk kapcsolatban. 

Ötödikeseink pingpongoktatásra járnak a ShopSport Kft. 

szervezésében. 

Délutáni szabadon választható sportolási lehetőségeink: 

Foci  Judo  Kajak 

 Karate  Rocky                 Néptánc 

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Mészöly Focisuli 

Sportegyesülettel, az Építők Margitszigeti Diák Kajak 

Klubbal. Ezzel szeretnénk a sportot, a sportos életet 

megszerettetni diákjainkkal. 

A Szabolcsi Bence Zeneiskola kihelyezett tanárai 

iskolánkban a furulya, gordonka, cselló, zongora- 

zeneoktatására és szolfézsra adnak lehetőséget. 

Iskolánkban az oktatást nagyban segíti 28.000 kötetes 

könyvtárunk, számítástechnika tantermünk, kémia, biológia, 

fizika szaktantermünk, sportudvarunk két tornatermünk, 

gyönyörűen felújított tánctermünk és konditermünk.  

A tehetséggondozáson kívül nagy hangsúlyt fektetünk a 

fejlesztésre is. Felzárkóztató foglalkozásokkal, 

korrepetálásokkal segítjük a tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekeket. Ezt a munkát az iskola pszichológusa, fejlesztő 

pedagógusaink és a pedagógiai asszisztenseink is segítik. 

Az iskola díszterme iskolai ünnepélyeknek, 

rendezvényeknek, kiállításoknak, előadásoknak ad helyet. 

Korszerűen felszerelt ebédlőnkben háromszori étkezést vagy 

csak ebédet is tudunk biztosítani tanulóinknak. 

 
Készítette:       Bóczi Zsuzsanna 
             alsós intézményvezető helyettes 

                            872-7804 
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