
  

  

 
Kedves Leendő Elsős Anyukák és Apukák! 

 

 

 

 

Hamarosan elérkezik a gyermekük és az Önök életében is az a pillanat, 

amikor az óvoda meleg fészkéből ki kell repülni és iskolába kell menni.  

A rendkívüli járványhelyzet miatt a szokásos szülői értekezletet nem tudjuk megtartani, ezért írásban 

fordulok Önökhöz. 

Iskolánk a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola a Sztehlo intézményi rendszer középső 

alapköve, mely az óvoda szomszédságában található. 2011. óta az evangélikus egyház 

fenntartásában, komplex óvodai, általános iskolai és gimnáziumi intézmény részeként követjük Sztehlo 

Gábor evangélikus lelkész nevelési elveit. 

Közösségünk sokszínű, befogadó közösség, mely nyitott mindenki számára, aki elfogadja, hogy 

Jézus Krisztus van középen. Ő az, aki összeköthet minket, tőle és vele tanuljuk az iskolai közösségben is 

egymás elfogadását. 

Iskolánk a tehetséggondozást tűzte zászlajára: tagozatokban és a felső tagozatos szakkörökön 

várjuk a matematika, az informatika, a nyelvtanulás és művészet iránt érdeklődő gyerekeket.  

Iskolánk része az országos  Sakkpalota programnak is, amelynek komplex logikai gondolkodás, 

tehetségfejlesztés a célja. 

A nyelvtudás fontosságát felismerve eredményesen oktatunk már 6. éve az angol tagozatunkon. 

Célunk, hogy gyermekét az óvodától a gimnáziumig kísérjük. Ebben az intézményünkben tovább 

erősítjük a keresztény nevelést. Családias környezetben, kis osztálylétszámok mellett biztosítjuk 

gyermekeik számára a befogadó és elfogadó légkört, tehetséggondozást és  képességfejlesztést.  

 

A 2022-2023-as tanévben egy első osztályt indítunk, az osztályban Meixner programmal tanítunk.  

Az osztály felezve két tagozaton tanul. 

Angol nyelvi tagozaton az alsó tagozatban heti 4 órában tanulnak angolt a gyermekek. 

Általános tagozaton a képességfejlesztő Sakkpalota programmal, emelt matematika 

óraszámmal tanulnak a gyerekek. 

 

Iskolánk honlapján található bővebb információ az iskoláról, a tagozatokról, a  beiratkozásról illetve 

innen lehet letölteni a jelentkezési lapot is. 

Kérdéseiket a fenti e-mail címen várom. 

Erős vár a mi Istenünk! 

        Zámbóné Karner Anikó 

       tagozatvezető – igazgatóhelyettes 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

FONTOS IDŐPONTOK 

 

 

Kedves Leendő Elsős Anyukák és Apukák! 

 
Iskolánk beiskolázási rendje a járványhelyzet miatt 

 az alábbi módon alakul: 

 

Tájékoztató szülői értekezlet: 2022. 01. 12. 17:00 óra 
(megjelenés csak érvényes védettségi igazolvánnyal) 

                               

         Iskolakóstolgató: 

 

                                     2022.03.01. 16:00 óra 

                                     2022.03.08. 16.00 óra 

                                     2022.03.22. 16:00 óra 

 

A hozzánk jelentkezők számát szeretnénk felmérni, ezért előzetes jelentkezést kérünk. 

Jelentkezési lap megküldési határideje: 2022. február 22. 

(e-mailben a jelentkezes.altalanos@sztehloiskola.hu, vagy postai úton a 

 1185 Bp., Bajcsy-Zsilinszky utca 74. címre) 

Beiratkozás: 2021. április 21-22. 
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