
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi 

adatokkal rendelkezik. 

 

1. Intézmény adatai 

Ellátott feladatok: 
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

2. Fenntartó adatai 
Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ 

Fenntartó címe: 1149 Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 21. 

Fenntartó típusa: tankerületi központ 

Képviselő neve: dr. Házlinger György 

Telefonszáma: 061/795-8227 

E-mail címe: gyorgy.hazlinger@kk.gov.hu 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 

001 - Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola 

 (1139 Budapest XIII. kerület, Fiastyúk utca 47-49) 
Ellátott feladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

035031 Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola 
 
1139 Budapest XIII. kerület, Fiastyúk utca 47-49 

OM azonosító: 035031 

Intézmény neve: Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola 

Székhely címe: 1139 Budapest XIII. kerület, Fiastyúk utca 47-49 

Székhelyének megyéje: Budapest 

Intézményvezető neve: Kovács Judit Bernadett 

Telefonszáma: 06 30 160 0172 

E-mail címe: igh1@hegedusgezaaltisk.hu 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 14. 
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

 
Minden iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, mely meghatározza 

a gyermek további fejlődését. Különösen igaz ez a tanulmányait most kezdő 6-7 éves gyerekek 

és szüleik szempontjából, hiszen az iskolakezdés az ő életükben komoly változást hoz. Célunk, 

hogy a szülők megismerkedjenek egy gyermekközpontú iskolával, annak célkitűzéseivel, 

elvárásaival. Pedagógiai programunkban kiemelt értékként kezeljük a tudás megszerzését. 

Ennek jegyében választjuk meg a tanítási programokat, tankönyveket, melyek tanulóink 

képességeinek megfelelően, differenciált oktatással teszik lehetővé a tananyag hatékony 

elsajátítását. A lemaradók felzárkóztatása mellett, kiemelt feladatunknak tekintjük a 

tehetséggondozást. Ezt biztosítjuk az emelt óraszámokkal (angol, német, magyar, matematika), 

választható tantárgyakkal (matematika-logika és számítástechnika), szakkörökkel és a tanulók 

versenyeztetésével. Programjaink hatékonyságát jelzik tanulóink tanulmányi-, és 

sportversenyeken elért eredményei, pályaválasztási felvételiken való megfelelésük. 

Mit kínálunk? Alsó tagozaton a gyerekek képességfejlesztését tekintjük kiemelt feladatunknak, 

ezért helyezünk nagy hangsúlyt a kompetencia alapú oktatásra és a differenciálásra, valamint a 

kommunikációs és művészeti készség (kézműves foglalkozások, furulya és tánctanítás, 

drámajátékok), logikus gondolkodás fejlesztésére (játékos matematikai és informatikai 

feladatok) és egészségnevelésre (a testnevelés széles skáláját biztosítjuk: játékos gyermektorna, 

úszás, labdajátékok). A sportolás egyéb színterei: tánc, küzdősportok, foci, kosár és kézilabda, 

nyári sporttáborok. 

Felső tagozaton az 5. évfolyamtól a mindennapos angol/német nyelvórák (a nyelvi tagozaton), 

és a matematika csoportbontásban történő oktatása a gyerekek továbbtanulását segítik elő. A 

korrepetálások mellett szakkörök, sportok, továbbtanuláshoz előkészítő, foglalkozások, 

versenyek, pályázatok és színes közösségi programok várják tanulóinkat. 

Nyelvoktatásról: 

 Angol és német nyelvoktatás a 1. évfolyamtól. 

A felső tagozaton heti 5 órában tanulják az idegen nyelvet emelt szinten. 

 7. évfolyamtól második idegen nyelv tanulására van lehetőség. 

A nyelvoktatás hatékonysága érdekében csoportbontással, szakmailag képzett és stabil 

szaktanárokkal, nyáron szervezett nyelvitáborral. Végzős diákjainak alapfokú nyelvvizsgát 

tehetnek. 



Informatika oktatása: Számítástechnika tantárgyat első évfolyamtól kezdve 

csoportbontásban, két szaktanteremben, minden tanteremben Internet hozzáféréssel – 

mindenkinek oktatunk. Tablet termünk a közismereti tantárgyak oktatását is segíti. 

Erdei iskolát szervezünk minden osztály számára, melynek nevelési és oktatási értékét 

jelentősnek tartjuk. Hazánk megismerése, a megszerzett tudás hasznosítása, felismerése, 

alkalmazása, a viselkedés kultúra tanítása, alkalmazása és az egészségnevelés ötvöződnek e 

tanítási formában. 

Részletes tájékoztatás: www.hegedusgezaaltisk.hu (Beiskolázás) 

A beiratkozásra meghatározott idő: 
Az első évfolyamra való beiratkozásról várhatóan februárban megjelenő tájékoztatóban kapnak 

útmutatást a szülők. Részletes információt ezzel kapcsolatban honlapunkon 

(www.hegedusgezaaltisk.hu "Beiskolázás") is közzé teszünk. Egyéb évfolyamokra történő 

beiratkozásról tájékoztatást adnak az intézmény vezetői. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

 
18 osztály; 11 napközis csoport; 1 tanulószobai csoport; 

Az osztályokban, csoportokban tanító pedagógusokról részletes tájékoztató: 

www.hegedusgezaaltisk.hu (Kérdőlap -Bemutatkozás - Közérdekű adatok) 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

 
Az iskolai feladatainak ellátását reggel 7 órától, délután 18 óráig biztosítja (kivéve: iskolai 

rendezvények esetén) . 

Részletezve: www.hegedusgezaaltisk.hu (Házirend) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: 

 

A 2022/2023 tanév rendje 
 

Őszi szünet: a 368/2022.( IX.29.) Kormány rendelete szerint a 2022/2023-as tanévben nem 

adható ki  

utolsó tanítási nap: október 28.(péntek) 

első tanítási nap: november 2. (szerda) 

Téli szünet:   

utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) 

első tanítási nap: január 09. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 

utolsó tanítási nap: április 5. (szerda) 

első tanítási nap: április 12. (szerda) 

 

Tanítás nélküli munkanapok 
1. Pályaorientációs nap:  október 28. (péntek) 

2. Félévi értékelő nevelőtestületi értekezlet:  január 30. (hétfő) 

3. Nevelési értekezlet:   március 6. (hétfő) 

4. Diákönkormányzat napja+ Hegedüs -nap   június 13. (hétfő) 

 

Erdei Iskola/osztálykirándulás: 2023. április 25-28. 
Szülői értekezletek, fogadóórák 

Tanév eleji szülői értekezlet 1. évfolyam 2022.09.05. hétfő 17 óra 

Tanév eleji szülői értekezlet 2-8. évfolyam 2022. 09.12-16. 17 óra 

Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyam 2022. 10.03. 17. óra 31-es terem 

Félévi szülői értekezlet 1-8. évfolyam 2023.01.30 – 02.03 17 óra 

Fogadóórák 2022.11.28. (hétfő 17 –18 30 óráig)  

  2023.03.27. (hétfő 17-18 30) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ünnepség, megemlékezés neve Mikor? 

 
Tanévnyitó ünnepség     09.01. 

1956-os forradalom Október 23.  10. 21. 

Ötödikes avatás     10.21. 

Mikulás      12. 06. 

Farsang      02.10. 

Diktatúrák áldozatainak emléknapja  02.25. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 03.14. 

Költészet napja     04.08. 

Holokauszt emléknap     04.16. 

Nemzeti összetartozás napja    06.04. 

DÖK nap      06.13. 

Ballagás      06.14. 17 óra 

Tanévzáró ünnepség      06.15.  18 óra 

 


