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Iskolánk szeretne segítséget nyújtani Önöknek az iskolaválasztás
felelősségteljes kérdésében.

Nevelőtestületünk elkötelezett a minőségi munka iránt, mindezeket
felkészült, szakmailag folyamatos megújulásra képes, segítőkész
munkatársakkal és a velük együttműködő szülői közösséggel valósítjuk
meg.

Amennyiben a jelenlegi járványhelyzet engedi a gyermekek számára
„Iskolaváró” foglalkozásokat, a szülők részére bemutató órákat,
tájékoztatókat fogunk tartani.

Ezzel a dokumentummal is szeretnénk segíteni, valamint betekintést
nyújtani iskolánk nevelő-oktató munkájába.

Kedves Szülők!

Dienes Anna
intézményvezető



Budapest, XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola

1163 Budapest, Hősök fasora 30.

T.: 06-1-4030209

E-mail: iskola@lemhenyi.sulinet.hu

Honlap: www.lemhenyi16.hu

mailto:iskola@lemhenyi.sulinet.hu
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Knt. 45. §
(1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek 

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 
teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első 
tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 
döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet 
részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a 
felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 
akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői 
kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 
benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 
tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) 
bekezdésében foglaltakat.

Tankötelezettség teljesítése
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A módosítás 2020. január 1-től lépett hatályba!

A 6. életévét legkésőbb 2023. augusztus 31-ig elérő gyermek

1. további egy évre óvodába maradhat,

vagy

2. a 2023/2024-s tanévben első osztályba lép,

vagy

3. egyéni munkarenddel teljesítheti a 

tankötelezettségét.
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„Egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. 
szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal 
közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-
mail címen fordulhatnak: e-mail: egyenimunkarend@oh.gov.hu

Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: 
telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2414; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2404.

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelmek benyújtása postai úton:
Oktatási Hivatal
Budapest
1981

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend


Első évfolyamra történő tanköteles tanulók beiratkozása
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1. Szakértői vagy Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvélemény –

amennyiben van

2. Nyilatkozat a lakcímről (állandó és/vagy tartózkodási helyről a 

gyermek és a szülők lakcímkártyáját be kell mutatni a beiratkozáskor)

3. Anyakönyv vagy személyi igazolvány

4. Felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat

5. Nyilatkozat: etika vagy hit és erkölcstan tanulásáról

A KRÉTA rendszer elektronikus felületére kell majd feltölteni:

2023. 04. 20-21. (csütörtök-péntek)

(MAGYAR KÖZLÖNY: A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről



Körzethatár
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www.lemhenyi16.hu
Esemény

Beiskolázás

Nkt. 50. § (A jogszabály 2018.10.16. hatályos állapota)

(6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki
életvitel szerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban:
kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola
működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy
kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a
nevelési-oktatási intézményekben.
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22. § (7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha
a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant
otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási
helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra
lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult
felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben
lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem
mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás
kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó
által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője
vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást,
akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt
biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2020. IX. 01-től
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Pedagógiai Program

és

Helyi Tanterv



Tanulói kompetenciák 
(NAT 2020.)

Anyanyelvi

Idegen nyelvi

Matematikai

Munkavállalói, 
innovációs és vállalkozói

Digitális

Kreatív alkotás, önkifejezés
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Közösségi nevelés

Hatékony,
önálló tanulás



1. SPORT
(2005-től)

3. MŰVÉSZET
(2010-től)

2. ANGOL 
KÉT TANNYELVŰ

(2009-től)

4. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SAKK
(2011-től)

„Négy Bástya”   program



Tantárgyi rendszerünk

„Alap tantárgyak”

Általános tantervű osztályok 1-8. évf. –
alap és választható órák

Magyar-angol két tanítási nyelvű 
osztályok 1-8. évf. – alap és angol nyelven 
tanított tantárgyak
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Tantárgyak
általános tantervű képzés

magyar-angol két tanítási nyelvű 
képzés

alsó t. felső t. alsó t. felső t.
magyar-nyelv és irodalom 1-8. évf.
matematika 1-8. évf.
angol nyelv 1-3. évf. 4-8. évf. 1-8. évf.
erkölcstan/hit és erkölcstan 1-8. évf.
testnevelés 1-8. évf.
természetismeret 5-6. évf.
biológia, fizika, kémia, földrajz 7-8. évf.
célnyelvi civilizáció angol nyelven 5-8. évf.
digitális kultúra, informatika 3-4. évf. 6-8. évf. 6-8. évf.
technika és tervezés, technika és életvitel 1-7. évf. 5-7. évf.
technika és életvitel/angol nyelven 1-4. évf.
rajz és vizuális kultúra 1-8. évf. 5-8. évf.
rajz és vizuális angol nyelven 1-4. évf.
ének-zene 1-8. évf. 5-8. évf.
ének-zene/angol nyelven 1-4. évf.
képességfejlesztő sakk 1-4. évf.
pénzügyi és gazd. ismeretek 
(csak a 2012 NAT alapján

8. évf.

történelem 5-8. évf. 5-8. évf.
történelem/angol nyelven 5-8. évf.
dráma és színház 6. évf.
földrajz/angolul 7-8. évf.



Tantestület szakmai összetétele

• a tanulóinkat tanítók, szaktanárok és anyanyelvi lektorok oktatják,

• gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus kollégákkal dolgozunk együtt,

• iskolapszichológus segíti a nevelő - oktató munkát,

• tehetséggondozáshoz – fejlesztéshez kollégáink speciális képesítéssel 

rendelkeznek.



Mérések

DIFER
(1. évf.)

Kompe-
tencia

(6. és 8. évf.)

Angol
(6. és 8. évf.)

NETFIT
(1-4. évf.)



A kisiskolás életkorban történő elemi készségek mérése:

• írásmozgás-koordináció készség,

• beszédhallgatás készség,

• relációszókincs, 

• elemi számolás, 

• tapasztalati következtetés, 

• tapasztalati összefüggés-megértés,

• szocialitás.

Diagnosztikus mérés (DIFER)
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Kompetencia  mérés

Az Országos kompetenciamérés elsődleges célja, hogy: minden
iskola számára biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek
segítik intézményük önértékelését, a fejlesztési irányok kijelölését, de
a mérés az intézményfenntartók munkáját is támogatja, és a külső
intézményértékelést is ellátja adatokkal.

Emellett a köznevelési rendszer felhasználói, a szülők és tanulók
számára is információkat szolgáltat, és nem utolsósorban releváns
alapot jelenthet a tényeken alapuló oktatáspolitika számára is.

Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei:
• szövegértés, 
• matematika, 
• háttérkérdőívek 
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Matematika oktatása az iskolánkban

• Heti 4 tanóra átlagosan minden évfolyam mindkét 
osztályában

• Matematika szakkörök
• Képességfejlesztő sakk – alsó tagozat
• Pénzügyi és gazdasági ismeretek
• Projekt hetek, napok szervezése az iskolában
• Versenyeken való eredményes részvétel
• Programokon, rendezvényeken való részvétel



Eredményeink

• Sikeres felvételi a középiskolákba (4, 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokba), szakgimnáziumokba

• Kompetenciamérés eredményei az országos átlag fölöttiek 
matematikából és magyarból egyaránt

• Versenyeredményeink: kerületi, körzeti, területi, regionális és 
országos szinten 

• Élvezik, szeretik, örömüket lelik tanulóink a matematikában, 
sakkozásban.



Hogyan születnek az eredmények???
• Kollégákra jellemző: szakmai tudás, tudás megosztás, egymás segítése, 

együttműködés, összedolgozás, jó csapatszellem, lelkesedés, lelkesítés

• Szeretet, jó hangulat, családias légkör az iskolában

• Felvételi előkészítő: 8. évfolyamon

• Gondolkodni tanítunk, játékos megközelítés

• Versenyekre való felkészítés: szakkörön, órán, folyosón team- munkában

Versenyek

• Bolyai Csapatverseny Matematika és Természettudományos-körzeti 

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny-területi

• Kerületi/ Fővárosi Matematikaverseny-1. helyezés

• Pangea verseny

• K&H Vigyázz! Kész! Pénz!-regionális helyezések

• Sakk Diákolimpia- kerületi éremeső egyéni, csapat-minden 
korcsoportban, fővárosi, országos verseny/ Európa bajnok



Angol nyelv oktatás

Általános tantervű 
képzés

A két tanítási nyelvű 
képzés



A két tanítási nyelvű képzésről

A magyar- angol két tanítási nyelvű képzés törvény 
által meghatározott feltételei alapján:
• Miben más ez a program?
• Mit jelent ez a képzés a szülő számára?
• Mit jelent az iskola számára?
• Mit jelent a tanulók számára?



Két tanítási nyelvű képzés  iskolánkban

- tartalom alapú nyelvoktatás (CLIL : Content and Language 
Integrated Learning)

- nemcsak a „hogyan mondjuk?” a fontos, hanem inkább a „mit 
mondjunk?”

- a nyelvtudás nem a nyelvtanulás célja, hanem eszköz ahhoz, hogy 
tágabb értelemben vett tudást szerezzenek vele, miközben a nyelvtudás 
szintje is emelkedik.

- a kommunikatív nyelvoktatás továbbfejlesztett vagy kibővített 
változata



A célnyelv oktatásának alapvető célja:
a Közös Európai Referenciakerettel (KER)
összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása és fejlesztése

2. 
évfolyam 

4. 
évfolyam 

6. 
évfolyam 

8. 
évfolyam 

Két
tanítási
nyelvű
képzés

KER-
szintben 

nem 
megadható 

A1 A2 B1 

Normál
tantervű
képzés

- KER-
szintben 

nem 
megadható 

A1 A2 



Miben más ez a program? 

• A nyelvtanulást már kisgyermekkorban kezdheti - ezért az 
anyanyelvi fejlődés fázisait járja végig. 

• Kialakul a spontán beszédbátorsága. 
• A nyelvtan és az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, 

illetve a beszédértés tanítása.
• Anyanyelvi tanár foglalkozik a tanulókkal. Ennek 

következtében megváltozik az idegen nyelvhez, illetve az azt 
beszélőkhöz az attitűdje.

• Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két 
tanítási nyelvű képzés ingyenes. 

• Az angol nyelven tanított tantárgyak tankönyvei nem 
ingyenesek.



A program célja

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése 
és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas 
szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás 
képességének fejlesztését is szolgálja.
A program kétnyelvű, tehát az angol mellett az anyanyelv
tanulása, fejlesztése és magas szintű művelése ugyanolyan 
fontos feladat. Az idegen nyelv nem szorítja ki az 
anyanyelvet, nem annak ellenében, hanem az anyanyelvvel 
teljes összhangban hoz létre kiegyensúlyozott személyiséget.











Célnyelvi mérés 6 évfolyam
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Célnyelvi mérés 8 évfolyam
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Idegen nyelvi mérés 6 évfolyam
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Idegen nyelvi mérés 8 évfolyam
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Halloween St. Patrick nap



Pályázatok
Tempus Közalapítványhoz 
- tanár továbbképzések
- iskolák közötti kapcsolatok
- Határtalan pályázat 7 oszt.



Nyári táborok



Tanítás Madridban



Angliában járt a Lemhényi
Angol nyelv használata



Mottónk

Ha megfelelően el tudjuk mondani, hogy 
mi hogy látjuk a világot, ha értékeinket 
színvonalasan képviseljük, minket is 
jobban fognak látni és értékelni 
határainkon kívül, sőt, mi is többre fogjuk 
tartani magunkat. 




Képességfejlesztő sakk



Cél:
• a sakk táblajáték alapismeretek nyújtása,

• a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása,

• önálló döntéshozás kialakítása,

• összefüggések, globális folyamatok felismerése,

• gyakorlatias szemlélet kialakítása,

• kreativitás növelése,

• beilleszkedésben segít

• memóriafejlesztésben segít,

• személyiség fejlesztés. 



Eszközök



Mit fejleszt?

memóriát

kreativitást

mások 
iránti 

tiszteletet

önfegyelmet

türelmet

szabálykö-
vetést



Tantárgy – tantárgyi integráció

képességfejlesztő 

sakk

matematika

magyar/
angol

természet-
ismeret

rajz/
technika

testnevelés

ének-zene
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Kiemelt referencia iskola 
minősítést kaptunk

Nemzetközi Pedagógus Konferencia



Olimpiai Iskola

• Lemhényi Nap 

• ünnepély és sportbemutatók

• sportversenyek



• Csanádi Kézilabda Sport Iskola

• XVI. Kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázis

• Kertvárosi Vívó Sportegyesület

• IKARUS BSE – atlétika, labdarúgás

• Magyar Kézilabda Szövetség

• Magyar Vívó Szövetség

• Magyar Diáksport Szövetség

• KISTEX SE Kézilabda Utánpótlás Akadémia

Sportszervezetekkel való kapcsolattartás



Olimpiai mozgalom és hagyományápolás



Mindennapos testnevelés
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80.

§ (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős

miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében

meghatározott mérési időszakban, tanévenként

megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon

tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és

edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az

évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása

folyik.

NETFIT mérés (2023. 01. 09. – 05. 12.)

A NETFIT mérés 2020. májusában elmaradt az iskolákban, mivel digitális oktatás volt.



Komplex művészeti nevelés



Hagyományőrzés







„Iskolaváró” foglalkozások időpontjai a 2023/2024. tanévben  első 
osztályba jelentkező gyermekek, valamint szüleik számára tartandó 

tájékoztatók, foglalkozások időpontjai
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Időpont Résztvevők
2022. 11. 11. (péntek)

17.00 óra
„Iskolaváró” a 2023/2024-ban beiskolázandó

gyermekek szüleik részére.2022. 12. 09. (péntek) 
17.00 óra

2023. 01. 13. (péntek) 
17.00 óra „Iskolaváró” a 2023/2024-ban beiskolázandó

gyermekek és szüleik részére.

(A nem tanköteles óvodás gyermekeket nem tudjuk fogadni!)

2023. 02. 10. (péntek) 
17.00 óra

2023. 03. 10. (péntek) 
17.00 óra

Figyelem: A foglalkozásokat/tájékoztatókat csak a mindenkori járványügyi előírások 
betartása mellett tudjuk megtartani!
Kérjük, hogy saját és a tájékoztatón megjelentek érdekében viseljenek 
maszkot.
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A 2023/2024. tanévben  első évfolyamba történő
tanköteles tanulók beiratkozása:

2023. 04. 20-21. (csütörtök-péntek)



Kedves Szülők!

Köszönjük intézményünk iránti érdeklődésüket.

Szeretettel várunk minden új kisgyermeket iskolánk 

közösségébe, és a leendő első osztályainkba.

Iskolánk nevelőtestülete


