
Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 

 

Cím: 1144 Budapest, Ond vezér park 5.  

Telefon: 1/383-8206/ vagy 1/220-0340, 

E-mail: titkar@mezosuli.hu 

Honlap: mezosuli.hu 

Tudod miért jó “mezősnek” lenni? Azért, mert: 

 Olimpiai iskolaként a sportágak széles kínálatával növeljük tanulóink fizikai álló-és küzdőképességét. 

Megismertetjük az aktív mozgás és játék örömének élményével, a szabályok követésével, az egyéni és 

közös sikerrel. 

 ÖKOISKOLAKÉNT a fenntartható fejlődés és jövő jegyében megismertetjük tanulóinkat a 

környezetvédelem jelentőségével és az egészségtudatos életmóddal. 

 „Békés iskolaként,” olyan közösségi szemléletben nevelünk, ami a kölcsönös tiszteleten, együttműködési 

készségen, bizalmas, biztonságos légkörön alapul. 

 Mid (magyar mint idegen nyelv) tantárgyat, -idegen anyanyelvű tanulóknak- tanító inkluzív, befogadó 

intézményként működünk. 

  Tanulóinknak motiváló, megértő, szerető közeget teremtünk, ahol a figyelem fókuszában ő áll, számít, 

amit mond, fontosnak érzi magát, teljesedik az egyénisége, sikerélménye van. 

 Személyiségközpontú nevelésünk, szülő, gyermek pedagógus együttműködésén alapuló partneri 

viszonyból ered. 

 Értékeinket a hagyomány és új szintéziséből teremtjük. 

 Esélyegyenlőséget biztosítunk a különböző adottságú és képességű tanulóinknak, differenciált 

képességfejlesztéssel és tehetséggondozással. 

 Alkalmazható, korszerű, gyakorlatias ismeretet és tudást közvetítünk. Nem lexikális ismereteket tanítunk, 

hanem gondolkodni, problémát felismerni és megoldani. 

 A kötelező tanórai foglalkozáson túl, fakultációs órák keretében lehetőséget adunk angol nyelv, 

informatika, matematika, kommunikáció, életvitel, pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgyak 

tanulására. 

 Intézményünk minden tanulója számára, adottságainak, érdeklődésének, képességeinek 

megfelelően sokrétű lehetőséget biztosítunk- egyéb foglalkozásokon és tanfolyamokon- a 

szabadidő tartalmas eltöltésére. 
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 A klasszikus szocializációs folyamatokat új alapokra helyezzük a mai kor elvárásainak megfelelően: 

közösségi munka, önkéntesség, tolerancia, integráció. 

 Meghatározott követelményrendszeren alapuló ösztönző mérési értékelési gyakorlatot alkalmazunk, 

mely fejlesztően hat tanulóink önismeretére és reális önértékelésére. 

 Hazai és nemzetközi külső partneri kapcsolatok építésével (pályázatok: Határtalanul, Erasmus+, Károli 

Gáspár Református Egyetem partneriskolája, sportegyesületekkel való együttműködések) biztosítunk 

lehetőséget arra, hogy a sokszínűség, nyitottság, tolerancia a mindennapok részévé váljon. 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK, HITVALLÁSUNK 

 Nyitott, szeretetteljes, toleráns bánásmód és kapcsolatok. 

 Magas színvonalú, versenyképes, alkalmazható ismeretek közvetítése. 

 Hagyományos és modern értékek szintézisén alapuló nevelés. 

 Esélyegyenlőség minden szinten differenciálással, toleranciával. 

 Személyre szabott, ösztönző értékelési rendszer. 

 Demokratizmus, fegyelem, biztonság, felelősség, gyermeki és felnőtt jogok tisztelete. 

 „Békés Iskolák”- szemléletében kezeljük sokrétű kapcsolatainkat. 

 Harmonikus személyiség, egészséges életmód és környezettudatosság. 

 Nyitott, kooperatív kommunikáció belső és külső kapcsolatainkban. 

 Innováció, kreativitás tetteinkben és gondolkodásunkban. 

 Olimpiai eszme ápolása és beépítése mindennapi tevékenységeinkbe. 

 Nálunk a sokszínűség, érték. 

Induló osztályok:  1. a 1. b   1. c 

Beiskolázási programok: A jelenlegi járványügyi helyzetben online fórumon biztosítunk lehetőséget 

az érdeklődő szülők számára: 

Időpontok: Jelentkezési határidők: 

2020.december 16-án 17 óra 2020. december 11-én 16 óráig. 

2021.január 27-én 17 óra 2021. január 22-án 16 óráig 

2021. február 17-én 17 óra 2021. február 12-én 16 óráig 

 

Mindegyik időponthoz csatlakozhatnak! 

Az online fórumra való jelentkezés módja:  

Első lépésben az iskola e-mail címére – titkar@mezosuli.hu – szükséges egy jelentkező üzenetet küldeni.  

Az üzenet tárgya – Beiskolázás 2021/2022.  

Kérjük, az üzenet szövegébe írják be a jelentkező e-mail címét, mellyel csatlakozni fog a fórumhoz, és a 

leendő elsős gyermek nevét.  

Amennyiben a járványhelyzet engedi, személyes találkozóra, foglalkozásra és bemutató órák 

megtekintésére is lesz lehetőség, amiről az intézmény honlapján adunk tájékoztatást. 

 

Gombár Erzsébet 

intézményvezető 
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