


Iskolanyitogató 
programsorozat

Intézményvezetői tájékoztató

• 2022. november 28. 17 óra

• Játékos foglalkozások gyerekek számára online vagy 
személyesen:

• 2023. január 28. 10 óra

• 2023. február 25. 10 óra

• 2023. március 18. 10 óra

• Nyílt órák:

• 2023. március 22-23.

• Jelentkezés online felületen! 



A Budapest XIV. Kerületi 
Jókai Mór Általános 

Iskola bemutatkozása





Közérdekű információk

• Intézményvezető: Bursits Mariann

• Cím: 1145 Budapest Erzsébet 

királyné útja 35-37.

• 06-1/467-0918

• www.jokailapja.hu

• Keressenek bennünket a 

Facebookon is!

http://www.jokailapja.hu/


Hitvallásunk….

„Csak az tudja, 
hogy meddig 
mentünk, aki azt 
látta, hogy 
honnan 
indultunk el.”

Jókai Mór

“Az oktatás a 
legerősebb 
fegyver, amellyel 
megváltoztathat
od a világot.” –

Nelson Mandela





Az épületünk

• Négy épületrészből áll

• A épület a legrégebbi

• Legújabb a D épület – új 
ebédlő

• Gyermekbarát környezet

• 24 tanterem

• Szaktantermek: biológia, 
ének-zene, informatika, 
fizika-kémia, technika, 
rajz, magyar 

• Jól felszerelt könyvtár



Tantestületünk



Profilunk
•8 évfolyam

•Évfolyamonként 2-3 

Osztály.

•Általánosan művelő iskola.

Specifikumaink:

- Emelt szintű angol oktatás.

- Matematika oktatás csoportbontásban.

- Digitális kompetencia fejlesztés.

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás.



Diákjaink
• 477 diák jár 
hozzánk

• A tanulmányi 
átlag 4,1

• A gyerekek 80 
%-a jó és jeles 
magatartású

• Nyüzsgő és 
élénk diákélet 
zajlik falaink 
között



Eredményeink

• A kompetenciaméréseken az országos és 
budapesti átlag felett teljesítünk.

• Tanítványaink 80-90%-a gimnáziumban, 
szakgimnáziumban folytatja tanulmányait.

• Kerületi és fővárosi, országos versenyeken 
is sikeresen szerepelnek diákjaink.

• A felzárkóztatásban is sikeresek vagyunk, 
nincs lemorzsolódó tanulónk.



Erősségeink

• Családias, nyugodt légkör.

• Magas színvonalú nevelő-oktató munka.

• A 21. század kihívásaira való reflektálás: 
használható tudás átadása.

• Digitális kompetencia fejlesztése – modern 
eszközök, szemléletmód.

• „Okosiskola”

• Samsung Smart School tanterem

• Közösségépítés



Tartalmas szabadidős
programok

• Kirándulások

• Múzeum- és 
színházlátogatások

• Szakkörök

• Táborok



Hagyományaink
Október 23.



•Halloween



Márton-nap



Projekt hetek



Karácsonyi ünnepkör





Farsang



ALAPÍTVÁNYI BÁL



Március 15.



Jókai-nap



Sportnapok



Gyereknap



Ballagás





Öko-suli



Jókai Stúdió



Sportolási lehetőségek

•Karate

•Foci

•Kosár

•Tánc

•Jóga





2023. április 20-21.



Tankötelezettséggel 
kapcsolatos információk

•https://www.oktatas.hu/kozneveles/tank
otelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

•https://www.oktatas.hu/kozneveles/tank
otelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban


Leendő elsős tanítóink

1. a osztály

•Fegyóné
Vicickó
Enikő

1. b osztály

•Janovichné
Pálvölgyi 

Judit



Kövessenek bennünket!

•www.facebook.com/jokaisuli



Szeretettel várjuk
Önöket és a gyerekeket következő 

foglalkozásunkra!

2023. Január 28 .
10 óra




