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Közeleg az iskolaválasztás időpontja. Ez komoly felelősséget ró a szülőkre, hiszen 

gyermekük jövőjét jelentősen befolyásoló döntést kell majd hozniuk.  

Zugló széles választékkal rendelkezik az általános iskolákat illetően, azonban az 

egyes intézmények más és más kínálattal várják a tanulókat.  

Iskolánk - az ÁLMOS - néhány olyan sajátosságot mutathat fel, ami a kerületben csak 

rá jellemző.  

• A kerület összetett intézményeként (8+4+1 évfolyam) akár az érettségiig 

megoldódhat az iskolaválasztás gondja. 

• Alsó tagozatunk külön épületben, barátságos, biztonságos, csendes, nyugodt, 

zöldövezeti környezetben helyezkedik el (1144 Budapest, Kántorné sétány 7.). 

• Iskolánk könnyen megközelíthető, az Örs vezér terétől 5 percre található. 

• Minden tantermünk közvetlen udvari kijárattal rendelkezik. 

• Valamennyi teremhez saját öltöző és mosdóhelyiség tartozik. 

• Jól felszerelt informatika termünkben első osztálytól kezdődően foglalkoztatjuk 

diákjainkat. 

• Ugyancsak első osztálytól játékos formában tanítunk angol nyelvet. 

• A tanulóink és tanítóink munkáját digitális tananyag segíti. 

• Minden osztályunknak saját napközis csoportja van.  

A 2023/2024. tanévben két első osztályt indítunk. Mindkét osztályban:  

 biztosítjuk a digitális kultúra-oktatást, 

 játékos formában tanítjuk az angol nyelvet. 

Mindkét tárgyat, valamint a technikát és a vizuális kultúrát is csoportbontásban 

oktatjuk.  



  

  

 

 

A jövő tanévben az 1.a osztály tanítói Erika néni 

(Saska Erika) és Viki néni (Kiss Viktória) lesznek. 

  

 

 

Az 1.b osztály tanítói Tünde néni (Békési Tünde) és 

Ibolya néni (Varróné Fehér Ibolya) lesznek. 

Mindkét osztályban szótagoló (hangoztató-elemző-összetevő) olvasástanítási 

módszerrel tanulnak majd olvasni a gyerekek. 

A tantervi célok megvalósítása változatos módszerek segítségével, a gyermekek 

egyéni képességeinek figyelembe vételével, differenciáltan történik. Az egyes 

tantárgyak magasabb óraszáma nem csak a tehetséggondozást, hanem a 

felzárkóztatást is elősegíti. Az 1. a osztályban ez elsősorban a magyar nyelv és 

irodalom, az 1. b osztályban pedig a matematika tantárgyra vonatkozik.  

Szülői támogatottság esetén a mini-LÜK képesség és készségfejlesztő 

eszközcsaládot (Logika, Ügyesség, Kitartás) tanórákon, ill. tanítási órákon kívüli 

foglalkozásokon is használják a tanulók. Igény esetén rendszeres színházlátogatást 

is szervezünk a gyerekeknek. 

A tanulás mellett sokféle délutáni tevékenység közül választhatnak tanulóink: 

énekkar, úszás, kerámia, karate, tánc, sakk, játékos torna, foci, korcsolya, gitár, lego. 

Elérhetőségeink:  

Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola  

1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.  

Tel.: 222-6521 Tel./fax: 222-6522 Web: www.almosvezer.hu  

E-mail: info@almosvezer.hu 

1 - 4. évfolyam: 1144 Budapest, Kántorné sétány 7., Tel.: 222-3734 

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket a 

2023/2024-as tanévre! 
dr. Puszter Bernadett 

intézményvezető 

http://www.almosvezer.hu/

