
A leendő első évfolyam beiskolázása a 

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos 

Általános Iskolában 

Egyéni arculatunk 

Pedagógusaink tisztában vannak azzal, hogy az 

iskolába óvodás gyermekek érkeznek, ami miatt 

kiemelt figyelmet fektetnek az óvoda-iskola 

átmenet hatékony megvalósítására. A 2021/22-es 

tanévtől hetente két alkalommal délelőtt 

biztosítjuk azoknak a gyermekeknek a fejlesztését, 

akiknek idegrendszeri érést segítő foglalkozásra 

van szükségük. Az egyéni képességeket 

figyelembe véve, megfelelő szakmai hátérrel 

Alapozó Terápiás fejlesztést biztosítunk, ezzel 

kiegészítve az iskolánkban dolgozó öt fejlesztő 

pedagógus munkáját. 

Szeretnénk mind a tehetséges, mind a 

nehézségekkel küzdő gyermekeknek széles 

palettát kínálni, hogy képességeiket ki tudják 

bontakoztatni, illetve mindenki megtalálja azt a 

plusz tevékenységet, amelyeket iskolai keretek 

között is szívesen végezne. Mindegyik tervezett 

osztályunkban lehetőség van furulyát, 

kézilabdát, néptáncot tanulni azoknak a 

gyermekeknek, akik kedvet éreznek ezekhez a 

tevékenységekhez. Leendő elsőseinknek is 

kínáljuk a Polgár Judit nevéhez fűződő 

Sakkpalota módszert, mert szeretnénk a tanítási-

tanulási folyamatot még hatékonyabbá tenni, 

fejleszteni diákjaink kreativitását, memóriáját, 

illetve segíteni a logikai-elemző gondolkodásuk 

kialakulását.  

 

 

13 órától angol, német, kézműves, rajz, mese 

szakkör színesíti a diákok mindennapjait. A 

felsőbb évfolyamokon lehetőség van informatika, 

kosárlabda, tehetséggondozás, felvételi-

előkészítő foglalkozásokon is részt venni, illetve a 

korábbi foglalkozásokat folytatni.  

Negyedik évfolyamtól emelt óraszámban, 

csoportbontásban tanulják diákjaink az angol 

nyelvet. Sokan Pitman nyelvvizsgát tesznek a 

hetedik év végén. 

Beiskolázási rendezvényeink: 

2022.01.13. – Ovisuli I. 

2022.01.27. – Ovisuli II. 

2022.02.10. – Ovisuli III. 

2022. 02. 24. – Iskolaelőkészítő I. 

2022. 03. 03. – Iskolaelőkészítő II. 

2022. 03. 10. – Iskolaelőkészítő III. 

 

Beiskolázási rendezvényeink a járványhelyzet 

függvényében kerülnek megvalósításra.Ezzel 

kapcsolatosan kérjük, hogy rendszeresen 

figyeljék honlapunkat! 

(www.kossuthiskolarakoskert.hu). 

 

Szeretettel várjuk a 2022/23-es tanévben a 

beiskolázási körzetünkön kívüli érdeklődőket is! 

 

F. k.: Csébi András intézményvezető 

 

 

 

 

  

 

1171 Budapest, Erzsébet krt. 56. 

telefon: +36-1-256-39-81 

e-mail: titkarsag@kossuthiskolarakoskert.hu 

web: www.kossuthiskolarakoskert.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Péterné Győri Éva vagyok.  

Angol nyelvtanári – tanítói diplomámat 1998-ban, 

a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem. 

Pár gondolat tanítói munkámról: 

Az iskolakezdés hatalmas lépés minden 

kisgyermek számára. 

Célom, hogy ezt a folyamatot megkönnyítsem. 

Az iskolába lépő gyermek számára nagyon fontos 

az érzelmi biztonság, a tanító néni személye, akire 

számíthat. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel 

jöjjenek az iskolába, szívesen, jó kedvvel 

tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött 

idő. 

Munkám során nélkülözhetetlennek tartom a 

szeretetteljes, biztonságot adó, vidám légkör 

megteremtését, illetve, hogy a gyermekeket minél 

több sikerélményhez juttassam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Györgypál- Tóth Melinda vagyok.  

2006-ban végeztem a bajai Eötvös József 

Főiskolán, azóta tanítok alsó tagozaton. Tíz évet 

Soroksáron, elsőtől negyedik osztályig kísértem 

tanulóimat osztályfőnökként. Négy éve a Budapest 

XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskolában 

dolgozom tanítói, illetve napközis munkakörben.  

A 2022-2023-as tanévben első osztályos 

tanítóként folytatom pályafutásom. Az első 

osztály, az iskolássá válás időszaka –azt 

gondolom-, az egyik legnehezebb és ugyanakkor a 

legszebb időszak egy kisgyermek életében. Célom 

az óvodából iskolába való átlépés nehézségeinek 

leküzdésében segíteni őket a lehető legjobb 

tudásom szerint. Fontosnak tartom az elfogadó, 

barátságos, nyugodt környezet megteremtését, 

melyet a szülői házzal együttműködve szabályok, 

korlátok működtetésével tudunk létrehozni. Ezek 

kapaszkodóul szolgálnak a gyermekeknek az 

iskolássá válásban, ottani biztonságérzetük 

kialakulásában. Az olvasás és írás tanításához 

kombinált, szótagoló módszert alkalmazok, a 

matematikai alapok kialakítását tevékenységeken 

keresztül teszem érdekessé, diákjaim számára 

élvezhetővé. Az alsó tagozatos időszak feladata 

egy olyan biztos alap megteremtése, melyre egy 

életen át tartó tanulás építhető. Erre vállalkozva 

várom nagy szeretettel leendő elsőseimet!  

 

 

 

 

 

 

 

Majoros-Kiss Ágnes vagyok.  

2006-ban végeztem az egri Eszterházy Károly 

Főiskolán. A diplomám megszerzése után a 

Kossuth Lajos Általános Iskolában helyezkedtem 

el, előbb napközis nevelőként, majd 

osztályfőnökként. Jelenlegi osztályom 

negyedikes, jövőre pedig újra elsős tanító néni 

leszek. 

Tanítói munkám során a biztos tudás átadása 

mellett, az élményekkel teli, biztonságos, 

szeretetteljes légkör kialakítására törekszem.  

Egy elsős kisgyermeknek nagyon fontos a nyugodt 

légkör, a jó hangulat, ennek megteremtése 

elsődleges számomra. A légkörhöz hozzátartozik a 

jó osztályközösség kialakítása is, ezért minél több 

programra, kirándulásra viszem osztályom. A 

gyerekek személyisége, közösségtudata ilyen 

összejöveteleken fejlődik a legjobban. Másik 

fontos dolog számomra a sikerélmény biztosítása. 

A sikerélménnyel együtt jár a tanulás szeretete is. 

Nagyon fontos, hogy ez a szeretet sokáig 

megmaradjon, ami meghatározó lesz a gyermek 

további iskolás életében.   

Így várom a hozzám érkező, leendő elsősöket! 
 

 

 

 

 


