
2019 szeptemberétől várja az 
iskolakezdőket a „Hunyadi”!

Bemutatkozik a 
Dunaharaszti Hunyadi János 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 



MIT KÍNÁLUNK A NÁLUNK TANULÓ 
DIÁKOKNAK?

 Német nemzetiségi oktatást-nevelést;

 Kiemelt tehetséggondozást;

 Kompetencia-alapú oktatást;

 Sokszínű programokat, tanórán kívüli tevékenységeket;

 Környezettudatos öko-szemléletet;

 Gazdag hagyományápolást;

 Digitális eszközökkel felszerelt tanulási környezetet.



programunk szellemében arra törekszünk, 

hogy ne okozzon nagy törést az óvodából az iskolába
való átmenet. Célunk, hogy az óvodai játékosságot
megtartva oktassuk, neveljük a kisiskolásokat.

Ehhez kapcsolódó programjaink:

• Tavasszal szívesen látjuk a hozzánk látogató óvodai 
csoportokat.

• Az érdeklődő szülőknek és gyermekeknek a beiratkozás 
előtt bemutatkozó nyílt napot, játszóházat szervezünk.

• A tanévkezdés előtti napokban  
egy „Gólya-parti” keretében
ismerkedhetnek meg leendő
elsőseink az iskolai élettel, 
a tanítónénikkel. 



Regisztrált Tehetségpont vagyunk

• kompetencia alapú oktatás,

• digitális eszközökkel segített tanulás,

• tehetségazonosítás a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembereivel;

• komplex tehetséggondozás:

differenciált oktatással,

szakkörökkel,

tantárgyi versenyekre való felkészítéssel.

• projektnapok, témahetek: öko-témanap, erdei iskola,
digitális és fenntarthatósági témahét, Pénz7,
népművészeti témanap, karácsonyváró projekthetek.



Tanórán kívüli tevékenységeink:

• napközi és délutáni foglalkozások 16 óráig;

• tantárgyi, művészeti és sportszakkörök;  
alsó tagozaton pl.: német, matematika, sakk, rajz, 
énekkar, judo, gyerekjóga, tenisz;

• könyvkölcsönzési lehetőség;

• kihelyezett szolfézs-csoportok.



„Örökös öko-iskola” és 
„Madárbarát iskola” vagyunk

Ilyen témájú rendezvényeink:

• „Jeles öko-témanapok”: Föld Napja,
Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja;

• Öko-kaland témanap: túra 
a kiserdőben  szakember 
vezetésével, vetélkedők;

• Öko-tudatos alkotók versenye;

• Szelektív gyűjtés, tisztasági verseny;

• Tavaszi iskolaszépítő nap;

• Madárles, madaraink etetése, 
gondozása.



A 2019-2020-as tanévben 
indítandó osztályok profiljai:

Hagyományos nemzetiségi német
nyelvoktató osztályok: 

• heti 5 nemzetiségi német 
nyelv és irodalom óra,

• heti 1 nemzetiségi német hon-
és népismeret óra,

• a heti 5 testnevelésórából 1 
nemzetiségi német néptáncóra,

• nemzetiségi hagyományápoló 
rendezvényeken való részvétel, 

• kapcsolódó tantárgyi versenyekre 
való felkészítés,

• Hunyadi-nyelvvizsga 4.és 7. osztály végén.



Bővített nemzetiségi német nyelvoktató osztály:

• heti 5 nemzetiségi német nyelv és irodalom óra,
• heti 1 nemzetiségi német hon- és népismeret óra,
• a heti 5 testnevelésórából 1 nemzetiségi német

néptáncóra,
• az egyidejűleg két nyelven, magyar és nemzetiségi

nyelven megtartott (a rajz, ének, testnevelés,
technika, környezetismeret tárgyak közül legalább 3)
órák a heti órakeret minimum 35%-át kiteszik,

• kapcsolódó tantárgyi versenyekre 
való felkészítés,

• nemzetiségi hagyományápoló
rendezvényeken való részvétel;

• Hunyadi-nyelvvizsga 4. és 7. 
osztály végén.



Hagyományos tantervű, matematika-angol 
orientáltságú osztály

• emelt óraszámú matematikatanítás  1-8. 
évfolyamig (heti 5 óra),

• heti 1 óra sakk képességfejlesztés 1-2. évfolyamon,
• angolnyelv-oktatás: 

3. évfolyamon heti 2 órában, 
4-5. évfolyamon heti 3 órában,
6-8. évfolyamon heti 4 órában.



A 2019-2020-as tanévben a leendő elsősök a 
Tagintézményben kezdik meg tanulmányaikat

a „Csati-parton”, a Fő út 268-ban!



Megkérdeztük a nálunk tanulókat és 
dolgozókat, miért szeretik iskolánkat?

• Mert nyugodt, csendes helyen vagyunk, távol a 
forgalom zajától.

• Mert szomszédunk a természet: víz, erdő és 
madárdal. 

• Mert szép, új és jól felszerelt épületben, esztétikus 
környezetben dolgozhatunk.

• Mert családias, összetartó közösség vagyunk.

• Mert sokféle hagyományt őrzünk, és gazdag 
programot kínálunk a tanulás mellé.









Nyílt napunk: 2019. április 4. csütörtök

Szeretettel várjuk a 2019/2020-as tanévben induló
első osztályok iránt érdeklődő szülőket,
gyermekeket a Tagintézménybe (Fő út 268.)!

Program:

• 8:00-12:00: nyílt nap, bemutató órák a szülők 
számára;

• 14:00-15:30: játszóház, melyre a gyermekeket 
várjuk.



SZERETETTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL 
VÁRJUK LEENDŐ ELSŐSEINKET!

További, aktuális és részletes információk a 
beiskolázáshoz iskolánk honlapján: hunyadi-dh.hu

http://hunyadi-dh.hu/new/?page_id=2871

