
 

 

 

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Tájékoztató a leendő első osztályosok Szüleinek 
 

 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek:  

Iskolánkban mindennél fontosabbnak tartjuk a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, kompetenciáik, 

személyiségük fejlesztését és az esélyegyenlőség érvényesítését. Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont. 

Szakkörökkel és versenyeztetéssel támogatjuk tehetséges tanulóinkat. Iskolánk tanulói a szaktárgyi 

versenyeken kerületi és országos szinten is kiemelkedően szerepelnek. 

A környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló fenntarthatóságra nevelés, iskolánk másik fő profilja lett. 

Iskolánk 2018-ban nyerte el az ÖKO iskola címet. 

Első osztályosaink a hangoztató - elemző - összetevő módszerrel tanulnak olvasni. 

Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok és iskolapszichológus segíti a lemaradó tanulókat. 

 

Képzési programok:  

Felső tagozaton emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet és magasabb óraszámban a természettudományos 

tárgyakat. 

A nyelvoktatás az első és második évfolyamon szakköri formában zajlik, harmadiktól lehet angol vagy német 

nyelvet tanulni tanórai keretek között. Ötödik osztálytól az angol tagozatos tanulók heti öt órában, a normál 

angol és német nyelvi csoportok 3 órában tanulják az idegen nyelvet. Nyolcadik év végére a tanulók B1-B2 

szintre jutnak el és kiváló nyelvtudással kerülnek be a legjobb gimnáziumok nyelvi tagozataira, felvéve a 

versenyt a két tannyelvű iskolákból érkező társaikkal. 

Bontott csoportokban oktatjuk az idegen nyelveket, a technikát és az informatikát, részben bontva ill. nívó 

csoportban a magyar nyelv és irodalmat és a matematikát. 

 

Napközi, tanulószoba:  

A színvonalas egész napos ellátást alsó tagozatban a napközi otthon, felső tagozatos tanulóinknak a 

tanulószoba biztosítja. 

Sportolási lehetőségek: kézilabda, kosárlabda (egyesület), játékos gyermektorna, gerinctorna, sakk, cselgáncs, 

karate, labdarúgás, úszás, asztalitenisz, modern tánc. 

Iskolánk a Bozsik-program aktív résztvevője. 

 

Szakkörök:  

Angol, német, rajz, furulya, drámajáték, informatika, matematika, fizika, történelem, énekkar, origami, 

anyanyelvi, természetismeret, játékos matematika, városismeret. Iskolánk jó kapcsolatot ápol a Rácz Aladár 

Zeneiskolával, az egyes hangszerek tanításai itt, az iskolán belül folynak. 

 

Hagyományok:  
Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről és néphagyományainkról. Évente megtartjuk 

a családi, mese, múzeumi és Márton napot, a farsangot, a Jókai hetet, az angol és német nyelvi estet, rendhagyó 

angol/németórákat és a témaheteinket. Népszerűek a játszóházak, a kulturális műsorok és a 

színházlátogatások. Önköltséges erdei iskolát szervezünk az 5. évfolyamon. 

 

Tárgyi feltételek: 

A kerületben az egyik legnagyobb tornateremmel és sportudvarral büszkélkedhetünk. Tantermeink korszerű 

bútorokkal vannak berendezve. Két számítástechnika terem áll a tanulók rendelkezésére, interaktív táblák 

segítik az eredményes oktatást. A könyvtárnak kb. 15.000 kötetes állománya, valamint különálló olvasóterme 

van. Internetes hozzáférés biztosítja a tanuláshoz, önképzéshez és információszerzéshez szükséges 

feltételeket. Jól felszerelt tankonyhánkban sütnek-főznek a gyerekek. 

Cím:  1163 Budapest, Tiszakömlő u. 29-35.  Tel: 403-5085;  
 E-mail: jokai16@jokai16.hu 
 Honlap: www.jokai16.hu 


