
A mi iskolánk 

Iskolánk, a XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, vagy ahogy a 

kerületben mindenki ismeri „A Bartók” a kerület egyik legnagyobb iskolája. Nagysága és mérete 

ellenére családias, barátságos hangulatú, nyílt iskola. Inspiráló környezetet biztosít a tanulóknak és a 

pedagógusoknak egyaránt. 

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban minden gyermek megkapja azt a maximális gondoskodást, 

odafigyelést, mely képességei kibontakozásához, személyisége fejlődéséhez szükséges. Iskolánk olyan 

intézmény, ahol tanulóink az alapvető készségek és képességek fejlesztése, elsajátítása mellett biztos 

tudásra tesznek szert, mely hozzájárul a sikeres továbbtanuláshoz, és ahhoz, hogy az élet bármely 

területén tanítványaink eredményesek legyenek, boldog emberré váljanak. A nálunk alkalmazott 

nevelési-oktatási módszerek segítenek abban, hogy diákjaink elsajátítsák a 21. század összetett 

világában elvárható ismereteket és kompetenciákat. 

A „Bartók” nyolcosztályos általános iskola, évfolyamonként 2-3 párhuzamos osztállyal. Iskolánk 

specialitása az idegen nyelvek oktatása. Már első osztályban megkezdődik a nyelvoktatás játékos, a 

gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelő módszerekkel, játékokkal.  

Három képzési formában kínálunk lehetőséget az angol nyelv tanulására érdeklődés és egyéni 

képesség szerint: 

 A két tanítási nyelvű tagozaton már az első tanítási napon elkezdődik az intenzív nyelvi képzés 

heti öt órában, mely kiegészül néhány tantárgy idegen nyelven történő oktatásával. Alsó 

tagozaton jellemzően ezek a készségtantárgyak, míg felső tagozaton a természetismeret, 

földrajz, és az informatika. Jellemzően azok a tantárgyak, melyek az adott korosztályt tekintve 

leginkább lehetőséget adnak a nyelvtanuláshoz. 

  A normál tagozaton is a nyelvtanulás már első osztályban kezdődik. Ötödik osztálytól 

alapszinten – heti három órában -, míg emelt szinten – heti öt órában tanulják a gyermekek az 

idegen nyelvet. 

Célunk az anyanyelv és az idegen nyelv kiegyensúlyozott, harmonikus fejlesztése. A nyelvoktatás 

bontott csoportokban történik korszerű technikai eszközök használatával, módszertana a tanulók 

életkorához igazodik. Alsó tagozatban a természetes nyelvelsajátítás módszerét követve a gyermekek, 

játszva, dalokon, különbféle vidám, játékos foglalkozásokon tanulják és élik meg  a nyelvet, majd felső 

tagozaton a kommunikatív nyelvoktatás módszerét követve törekszünk arra, hogy diákjaink 

magabiztos, aktív, bátor nyelvhasználók legyenek. 

Tanulóink sikeresen szerepelnek a kerületi, budapesti vagy az országos versenyeken és az országos 

méréseken. Diákjaink eredményesen felvételiznek a középfokú intézményekbe. Sok diákunk teljesíti a 

középfokú nyelvvizsgát a 7. és a 8. osztály végén. 

A ’Bartókban’ nemcsak tanulni jó. Ismerkedni, barátokat szerezni, jókat játszani és sokat-sokat nevetni. 

Minden korosztálynak megfelelő, érdekes, izgalmas, változatos közösségi programok valósulnak meg 

évről-évre. 

A sport, a mozgás is fontos része az iskolai életnek. Iskolánk, bár nem sport-tagozatos, 

tornacsarnokunkban, tornaszobáinkban, vagy rekortán sportpályánkon ideális lehetőséget biztosít a 

sportolni szerető gyermekeknek. A mindennapi testnevelés változatos helyszíneken és 

mozgásformákon keresztül valósul meg. Örömmel veszünk részt a kerületben szervezett 

sporteseményeken, tanulóink eredményesek és sikeresek a különböző sportágakban. A szünetekben 



és a délutáni napközis foglalkozások alatt a játék, a feltöltődés kedvelt helyszíne a gondozott, park 

jellegű iskolaudvarunk. 

Ha itt a vakáció, a ’Bartók’ akkor is kínál érdekes, tartalmas programokat. Nyári táboraink akár a 

kisebbeknek, akár a nagyobbaknak szólnak, közkedveltek. Minden évben szervezünk angol táborokat, 

melyek további lehetőséget adnak az idegen nyelv iskolán kívüli játékos gyakorlására. A célnyelvi 

országokba szervezett tanulmányutakon Nagy-Britannia egy-egy szép táját ismerik meg tanulóink, 

úgymond ’élesben’ kipróbálhatják nyelvtudásukat, és megismerik az ország történelmét, szokásait, 

hagyományait, bepillantást nyerve a mindennapi életbe. 

Iskolánk oktató-nevelő munkáját az aktív szülői munkaközösség és a „A Bartók Iskoláért” Alapítvány 

segíti.  

Jó Bartókos diáknak lenni, jó a Bartókban tanulni! 
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