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Tisztelt Szülők! 

 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy több év kihagyás után ebben a tanévben személyesen is 

tudunk találkozni az iskolánk iránt érdeklődő szülőkkel és gyermekeikkel.  

A gyerekek bemutatkozásához az erre az alkalomra készült portfólió mellett idén 

csoportos játékos foglalkozást is tartunk. Erre az online regisztrációval egyidőben kell 

jelentkezniük.  

A portfóliót egyes részét szíveskedjenek papír alapon (Lásd: portfólió elemei 1., 2., 3. 

és 4. a, b, c pont) másik részét elektronikus formában, pendrivon (Lásd: portfólió elemei 5. 

pont, kis videó) elkészíteni és a megadott határidőre és formában az iskolába eljuttatni.      

Iskolánk iránt évek óta nagy az érdeklődés, az osztálylétszámok viszont meghatározot-

tak, ezért várhatóan idén is túljelentkezés lesz. A portfóliók áttekintése után hozunk döntést 

arról, javasoljuk-e gyermekük számára iskolánkat és ezzel együtt a két tanítási nyelvű oktatási 

formát. 

 

A portfólió leadása előtt szükséges teendők: 

 Az online regisztráció elvégzése az adatkezelési nyilatkozattal, és az abban lévő kérdőív 

kitöltése ide kattintva végezhető el.  

 

A portfólió tartalmi elemei: 

1. Motivációs levél. 

2. 1 db fénykép a gyermekről és egy 1 db fénykép a szűk családról  

3.  Pedagógiai jellemzés az óvodából a megadott értékelő lap alapján.  

Kérjük, hogy a gyermek jelenlegi óvodapedagógusa készítse el.   

4. A gyermek által készített rajzok (3 db.) 

 a) Családrajz: Rajzold le a családodat! 

A rajz mérete: A5-ös (írólap méret). A rajz lehet az óvodában készített is. 

Amennyiben a gyermek otthon készíti: Kérjük, hogy ne befolyásolják a gyermek rajzát, ne 

javítsanak bele, ne irányítsák őt. Teremtsék meg a nyugodt környezetet a rajzoláshoz és csak 

az szerepeljen a rajzon, amit ő szeretne. Itt nem létezik rossz megoldás!  

Kérjük, a rajz hátuljára írják rá, a gyermek teljes nevét, születési dátumát (év/hó/nap) és 

ugyanott nevezzék meg a rajz szereplőit!  

b) Ki vagyok én? Készíts rajzot önmagadról, ahol teljes egészében látszol! 

A rajz mérete: A5-ös (írólap méret). 

A gyermek feladata, hogy egy teljes alakot ábrázoló rajzot készítsen önmagáról.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8C_ojtKUpE-W-LGG30Jcn1uN51SgSyVIoGMvRodAL_dUMDZXUTVSMFdDVllVQ1pDTDI4Wk41WEdCNS4u
http://www.zugloihajos.hu/sites/default/files/attachments/ertekelolap_2023_24_re.doc
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A rajz lehet az óvodában készített is. Amennyiben a gyermek otthon készíti, kérjük, itt se 

befolyásolják a gyermek rajzát, ne javítsanak bele, ne irányítsák őt. Teremtsék meg a nyugodt 

környezetet a rajzoláshoz!  

Kérjük, a rajz hátuljára írják rá, a gyermek teljes nevét, születési dátumát (év/hó/nap). 

c)  Kedvenc rajz 

Küldjenek el egy tetszőleges témájú és technikájú rajzot, ami gyermekük szerint az ő kedvenc 

rajza. A rajz hátulján szerepeljenek a gyermek már említett adatai, magyarázat a rajzhoz, a 

rajz címe.  

5.       Rövid, 3 perces videofilm a gyermekről, 

amelyben bemutatkozik, mesél magáról, a családjáról, a kedvenc játékáról, időtöltéséről. 

Kérjük, mondjon el egy verset/mondókát is, taps kíséretében. Ezen kívül énekelhet, mesélhet 

is a megadott időkereten belül. 

Javasoljuk, hogy a felvételnél a természetességre törekedjenek. (pl. otthoni felvétel) 

 

A portfólió benyújtásának módja 

 

1. Postai úton a következő címre: 

Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

Molnár Márta, intézményvezető, 1142 Budapest, Ungvár u. 36.   

 

2. Személyesen: 

Zárt, névvel ellátott borítékban az iskola portáján, hétköznapokon 8:00-18:00 között. 

 A portfólió benyújtásának utolsó napja: 2023. március 3. péntek 18:00 óra. 

A portfólió elbírálása legkésőbb: 2023. április 6.  (A regisztráció során megadott e-mail 

címre küldünk tájékoztatást.) 

 

 

Budapest, 2023. január 09.       

 

 

   Molnár Márta    

   intézményvezető                    


