Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola
“Legyünk büszkék arra, amik voltunk s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk.”
Herman Ottó
Budapest, 1149 Egressy út 69.
Tel./fax : 363-14-80
e-mail: herman@hermantudaskozpont.hu
honlap: http://www.hermantudaskozpont.hu
https://www.facebook.com/hermantudaskozpontzuglo
OM azonosító: 035046
A koronavírus Magyarországon való megjelenése miatt a március 18-ra és március 26-ra
hirdetett nyílt napjainkat nem tartjuk meg.
2020. március 26-án 15:30 – 16:30 között online, interaktív szülői tájékoztatót tartunk.
A csatlakozáshoz szükséges elérési utat 2020. március 26-án 15 órakor honlapunkon és Facebook
oldalunkon tesszük közzé.
Beiratkozással

kapcsolatos

kérdéseiket

2020.

március

18-tól

az

alábbi

címre

beiratkozas2020@hermantk.onmicrosoft.com küldhetik el.
A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon
(http://www.hermantudaskozpont.hu/iskola/beiratk) és Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!
Iskolánk partnerközpontú intézményként működik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
optimálisan fejlődjenek, hogy jól érezzék magukat iskolánk közösségében, és képességeiknek
megfelelően tanulhassanak tovább.
Nevelési elveink: az általánosan elfogadott erkölcsi normák erősítése, az alkotó gondolkodás, a
közösségi magatartás, a tolerancia kialakítása.
Oktatási céljaink: 21. századi iskola kialakítása, sokoldalú személyiségfejlesztés és egyéni
képességfejlesztés. Olyan tudás biztosítása, mely kiváló alapot nyújt a továbbtanuláshoz, valamint jól
hasznosítható a mindennapi életben.
Aktívan közreműködünk a Microsoft hazai iskolafejlesztő programjában, 2016-tól az Innovatív
iskolák program vezető intézménye vagyunk. A Microsoft Innovatív Iskola Programban tanulóinknak
lehetősége nyílik a legmodernebb eszközök használatára, új technológiák és eszközök által nyújtott
lehetőségek alkalmazására. 2015-től - a köznevelési intézmények közül egyedül - a Lean Enterprise

Institute Magyarországi Egyesület tagjai vagyunk. Működésünket, innovációinkat a III. (2014.) és a VII.
(2018.) Nemzetközi konferencián is bemutattuk az egyesület tagjainak.
https://news.microsoft.com/hu-hu/2017/06/22/uj-iskolak-jelentkezeset-varja-microsoft-veget-ert-az-elsodigitalis-tanev-hermann-otto-altalanos-iskolaban/#sm.0000p9bwq5bdzcxksmu2fru343zgpredményes
oktató-nevelő munkánk a szakmailag magasan képzett, innovatív nevelőtestületnek köszönhető.
Iskolánk a tehetséggondozás és a kompetencia alapú nevelés és oktatás területeken Közép magyarországi régióban előminősített referencia intézmény, valamint Akkreditált Kiváló
Minősítésű Tehetségpont.
Munkánk elismeréséül 2002-ben és 2019-ben Budapest-Zugló Önkormányzata Zuglóért Emlékérmet
adományozott nevelőtestületünknek.
Iskolánk speciális ajánlata


Tehetséggondozó program: Iskolánkban tudatos tehetséggondozás folyik. Matematikából,
magyarból, informatikából, angolból, rajzból összesen 11 programmal segítjük tanulóink
képességeinek kibontakoztatását. Az elmúlt években sikerrel valósítottuk meg a TÁMOP 3.4.3
pályázat

keretében

Tehetségvonat

programunkat.

Akkreditált

Kiváló

Minősítésű

Tehetségpontként részt veszünk a Magyar Géniusz programban.


21. századi tanulási és innovációs készségek fejlesztése IKT (infokommunikációs
technológia) felhasználásával.
Kreativitás és innováció
Kritikai gondolkodás és problémamegoldás
Kommunikáció
Kollaboráció (Együttműködés)



Matematika: emeltszintű nívócsoportos oktatás. A tanulók egyéni képességük szerint a 3.
osztálytól szakköri előkészítőn vehetnek részt. A matematika oktatása az 5. évfolyamtól
csoportbontásos formában történik.



Angol nyelv oktatása: már a 3. osztályban kezdődik az idegen nyelv oktatása, osztálybontásban,
kisebb csoportokban tanítunk.



Magyar nyelv és irodalom: 5. osztálytól évfolyamszintű bontott csoportokban oktatunk, mely
lehetővé teszi, hogy a jobban terhelhető tanulók több ismerethez jussanak, a lassabban haladók
pedig ezt az időt gyakorlással, felzárkóztatással töltsék.

A 2020/2021. tanévben is három első osztályt indítunk. Az olvasást hagyományos, szótagoló
módszerrel tanítjuk, amely elősegíti és megalapozza a helyesírás könnyű és pontos elsajátítását.
A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon
(http://www.hermantudaskozpont.hu/iskola/beiratk) és Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.
Tószegi Attila
igazgató

