
AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK… 
 

- megújult az iskolaudvarunk: mini játszótér, 

gumiborítású többfunkciós, labdajátékokra al-

kalmas pálya és műfüves focipálya. 

- logopédia foglalkoztatók 

- fejlesztőszobák 

- kézműves terem 

- iskolai wifi 

- flipchart táblák 

- könyvtár és olvasóterem 

- tanáriba biztonsági szekrények 

- Smart táblák, projektorok 

- laborasztalok 

- új nyílászárók az utcafronton 

- ebédlők, és előtereik 

- 34 új Pc konfiguráció - informatika termek 

- fotovoltaikus napelemekkel biztosítjuk a szük-

séges elektromos energiánkat 

- mozgásérzékelős villanykapcsolók a tanulói 

mellékhelyiségekben 

- tornatermi, tantermi világítások, energetikai 

felújítások 

- szaktantermek /földrajz, biológia, rajz, ének, 

technika, kémia, fizika, idegen nyelv, informa-

tika/ 
 

RÖVID ISMERTETŐ AZ INTÉZMÉNYBEN  

FOLYÓ MUNKÁRÓL 
Hitvallásunk: Iskolánk alapvető céljai kö-

zé tartozik, hogy olyan tanulóközpontú, 

biztos ismereteket nyújtó, a továbbtanu-

láshoz erős alapokat adó intézmény le-

gyen, melyben a gyermekek szabadon ki-

bontakoztathatják képességeiket, egyéni-

ségüket. 

A szakmai munka segítése mellett, a 

nyugodt körülményeket az is biztosítja, hogy 

minden osztálynak újonnan berendezett sa-

ját tanterme van. 

Könyvtárunk 14000 kötettel és internet 

kapcsolatos számítógépekkel áll a tanulók 

rendelkezésére. A zeneiskola hozzánk kihe-

lyezett tagozatán szolfézs és hangszeres ze-

ne (zongora, gitár, furulya, oboa) oktatása 

folyik. Az iskolai logopédus helyben szűri 

és szükség szerint foglalkozik a gyermekek-

kel, s ezt teszik a fejlesztő pedagógusok is. 

Az anyanyelv tanításánál a szótagoló-

elemző-összetevő módszert alkalmazzuk. 

Dislexia-prevenciós osztályainkban Meixner 

módszerrel tanítunk. 

Az egész tanévet átölelő hagyományőr-

ző programunk keretében felelevenítjük a 

jeles napok népszokásait, hagyományait 

(Mihály nap, szüret, Márton nap, lucázás, 

betlehemezés, kiszézés, farsang, húsvét, ma-

jális, stb.). 

A napközis (1-6. évf.) és tanulószobai 

(7-8. évf.) ellátást és foglalkozást minden 

igénylőnek biztosítani tudjuk.  

Változatos a tehetséggondozó és a szak-

köri kínálatunk is: középiskolai előkészítők, 

énekkar, biológia, kémia, fizika, újságíró, 

média, néptánc, rajz, kerámia, valamint 

sportfoglalkozásaink: röplabda, kosárlabda, 

kézilabda, floorball, tánc, karate, hagyo-

mányőrző foglalkozás, stb. 

Színesek egyéb – esetenként iskolán kí-

vüli – programjaink is: témahetek, projekt-

napok, ökoiskolai programok, színház és 

múzeumlátogatások, osztálykirándulások, 4. 

évfolyamon erdei iskola, táborok, stb. 

 

BEMUTATKOZUNK 

 

Budapest XVIII. Kerületi 

Eötvös Loránd Általános Iskola 

1184 Budapest XVIII. Lakatos út 30. 

Email: titkarsag@eotvosbp18.hu 

Honlap: www.eotvosbp18.hu 

telefon: 295-1435;  telefon:+36/30/3572301 

 

MAGYAR-ANGOL két tannyel-

vű osztályt indítunk a 2020-2021-

es tanévtől felmenő rendszerben! 

 

A két tannyelvű osztályba jelentkező 

ovisok számára iskolacsipegető fog-

lalkozást tartunk 

2020. március 3-án, kedden 

1630-1715 óráig. 

A foglalkozás ideje alatt az intéz-

ményvezető úr, tájékoztatást ad az 

érdeklődő szülőknek. 
 

mailto:titkarsag@eotvosbp18.hu
http://www.eotvosbp18.hu/
http://www.eotvosbp18.hu/hirek/348-magyar-angol-kettannyelvu-osztaly.html
http://www.eotvosbp18.hu/hirek/348-magyar-angol-kettannyelvu-osztaly.html
http://www.eotvosbp18.hu/hirek/348-magyar-angol-kettannyelvu-osztaly.html


 

ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓK 

A 2020-2021-ES TANÉVBEN: 
 

 
    Rezes Csilla 1.a 

                
 

 Szepesiné Fekecs Ildikó    1.b  Lukács Lilla 
 

              
Bartháné Tasi Gabriella    1.c   Tasi Andrea 

 

  
Garamszegi Adrienn - angol- Fabók Péterné 

ISKOLANYITOGATÓ  

NAPOK AZ EÖTVÖSBEN 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket is-

kolánk alábbi szervezett programjaira, melyek 

segítségükre lehetnek áthidalni és megérteni az 

iskolába indulás dilemmáit, kérdéseit. A már meg-

fogalmazódott és a helyben felmerülő kérdéseikre 

igyekszünk választ adni, hogy nyugodtan nézhes-

senek e nagy váltás elébe. 

Ez idő alatt leendő iskolásaink játékos, kézműves 

foglalkozáson vesznek részt, mely után vihetik 

haza életük első iskolai alkotását.  

Lehetőségük lesz megismerkedni a 2020/2021-

es tanév első osztályos tanítóival. 

2020. január 28. (kedd) 1700óra 
SZÜLŐI FÓRUM 

Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély 

1188 Budapest, Kisfaludy utca 33/c 

2020. február 11. (kedd) 1630 óra 
SPORT és JÁTÉK  

NYÍLT NAP 

A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK 
 

2020. április 01.  8-11 óráig 

 

 

 

BEISKOLÁZÁSI KÖRZETÜNK 

UTCAJEGYZÉKE: 
Akácfa - Alsóerdősor - Aranyeső – Babits Mihály 

- Balassa Bálint - Baross 1-43. - Bartók Lajos 1-7. 

- Batthyány Lajos 1-33. és 2-48. - Béla - Bem - 

Bethlen - Bókay Árpád 2-34. és 1-21.- Cserép -  

Csörötnek – Derkovits Gyula - Dolgozó - Egressy 

Gábor –Eötvös Loránd Park - Építő - Esztergályos 

- Fáy - Ferenc – Fedezék 1-27.- Fonal - Fűtő - 

Gölle - Gyöngyvirág – Haladás páros oldal - Há-

romház - Hársfa - Ibolya - Jegenye - József - Jó-

zsef köz - Kártoló - Kemény Zsigmond - Kézmű-

ves - Kiss Ernő – Kiss János - Kosár - Kossuth tér 

- Kossuth Lajos 1-47. és 2-50. – Kosztolányi De-

zső 2-30, 1-27. - Kubinyi Imre - Lakatos - Lenkei 

- Liget - Malomkő - Margó Tivadar 2-78. és 1-29. 

- Mikszáth Kálmán - Muskátli - Nágocs – Nagy 

Jenő - Nefelejcs 1-89. és 2-90. - Németh József - 

Pálma - Piac tér – Ráday Gedeon 58-110. – Re-

gény - Rezeda - Rózsa – Simonyi Géza - Széche-

nyi - Szegfű – Székely György 2-30., 1-23. - 

Szélmalom 1-5. és 2-4. – Szent Lőrinc sétány - 

Szil - Teleki - Thököly - Tinódi - Tulipán - Tű - 

Üllői 284-434. és 367-427. - Vadkert - Virág - 

Wlassics Gyula 1-25. és 2-30. 
 

Beiratkozáshoz szükséges: 
 a gyermek és a szülő személyi azonosító és 

lakcím kártyája 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 a gyermek TAJ kártyája 

 a gyermek óvodai szakvéleménye 

 a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat illeté-

kes tagintézményének a szakvéleménye 
 

Az iskolánkban működő beszédjavító osztá-

lyokban dyslexia-prevenciós képzés folyik. 

Ide beiratkozni csak az illetékes pedagógiai szak-

szolgálat írásos szakvéleménye alapján lehet. 


