
2021 szeptemberétől várja az 
iskolakezdőket a Hunyadi iskola!

Bemutatkozik a 
Dunaharaszti Hunyadi János 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 



MIT KÍNÁLUNK A NÁLUNK TANULÓ 
DIÁKOKNAK?

 Német nemzetiségi oktatást-nevelést;

 Kiemelt tehetséggondozást;

 Kompetencia-alapú oktatást;

 Szükség esetén differenciált fejlesztést (gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus, iskolapszichológus), felzárkóztatást (korrepetálások);

 Sokszínű programokat, tanórán kívüli tevékenységeket;

 Környezettudatos öko-szemléletet;

 Gazdag hagyományápolást;

 Digitális eszközökkel felszerelt tanulási környezetet.



Akkreditált Kiváló  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 és „jeles napi” hagyományápoló
témanapok, karácsonyváró projekthetek.



Tanórán kívüli tevékenységeink:

• napközi és délutáni foglalkozások 16 óráig;

• tantárgyi, művészeti és sportszakkörök;  
alsó tagozaton pl.: matematika, robotika, öko, sakk, 
táblajáték, rajz, énekkar, mazsorett, judo, tenisz;

• könyvkölcsönzési lehetőség;

• kihelyezett szolfézs-csoportok.



„Örökös öko-iskola” 
vagyunk

Ilyen témájú rendezvényeink:

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

• Öko-tudatos alkotók versenye;

• Szelektív gyűjtés, tisztasági verseny;

• Tavaszi iskolaszépítő nap;

• Kisállat-bemutatók.



A 2021-2022-es 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

• heti 1 óra sakk képességfejlesztés 1-4. 
évfolyamon,

• angolnyelv-oktatás: 
1-3. évfolyam 1 óra/hét;
4-5. évfolyam 3 óra/hét;
6-8. évfolyam 4 óra/hét



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

