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BEKÖSZÖNTŐ
A 2018/2019-es tanévben kezdi meg az Ökumenikus Iskola a 29.
tanévét. Mivel az induláskor, 1990-ben ilyen iskola Magyarországon
még nem létezett, ki kellett alakítani az Öku arculatát, rendjét,
szokásait. Már az első tervezgetések során nagy hangsúlyt kapott,
hogy ez az iskola a nevelést ugyanolyan fontosnak tartja, mint a
színvonalas oktatást. Tudományokra később is szert lehet tenni, de a
testi-lelki emberré válás alapjait az első tizenöt évben kapja meg a
gyermek.
Ebben a munkában a családok számítanak az iskolára, és az iskola
számít a családokra, mert csak közös akarattal lehet az
emberpalántákból kiegyensúlyozott személyiségeket nevelni.
Mára az Öku felnőtt korba ért, kialakultak és megerősödtek
jellegzetességei. Ez a kis füzet ezt a profilt kívánja bemutatni, és ahol
szükséges, a dolgok hátterét megvilágítani. Ugyanis a szokások, az
időbeosztás, a rendtartás, a házirend, az éves program, az erkölcsre
és hitre nevelés nem „csak úgy” állt össze, hanem ezek komolyan
végiggondolva, megtervezve, az oktatás-nevelés szerves részeként
jelentek meg az iskolában.
Szeretettel ajánljuk tehát ezt a KISÖKUS-t, remélve, hogy a benne lévő
információk segítenek abban, hogy a közösen vállalt szokásrendet ne
korlátként, hanem megtartó erőként éljük meg.
2018 júniusában

Geiszter György

Csere István

az Iskolaszék elnöke

igazgató
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MINDENNAPI TUDNIVALÓK
ÉRKEZÉS AZ ISKOLÁBA, TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL
Iskolánk tanítási hete hétfőn reggel 7.45-kor közös hétkezdő áhítattal indul
az iskola aulájában. Ahhoz, hogy ezen a jelenlévők valóban összeszedetten
tudjanak részt venni, szükséges, hogy a gyerekek 7.35-ig megérkezzenek az
osztálytermekbe. Az áhítat zavartalansága érdekében 7.40-kor a főbejáratot
lezárják, és csak a sportpálya felőli bejáraton keresztül lehet közlekedni.
A hét többi napján 7.45-ig célszerű a gyerekeknek beérni az iskolába, hogy a
7.50-től kezdődő osztályfőnöki megbeszélésre az átöltözéssel (váltócipő),
kipakolással nyugodtan el tudjanak készülni. Pénteki napokon az
osztályfőnöki tízpercet ún. alsós iskolagyűlés helyettesíti, ahol az alsó
tagozatot érintő programokról esik szó. Érkezés ekkor is 7.35! A gyermeküket
kísérő szülők 7.50-kor hagyják el az iskolát!
Amikor a tanuló távozik az iskolaépületből – szülővel vagy egyedül –,
értesítenie kell a tanórát vagy foglalkozást tartó tanárt, tanítót a távozásról.
Tanítási időben csak előzetes szülői kérés alapján távozhat a tanuló.

BEJÁRATOK ÉS A PARKOLÓ HASZNÁLATA
Gyalogosan csak a főbejáratot használjuk. Az autós bejáratokat még akkor
sem, ha azok nyitva vannak. Rendkívül balesetveszélyes, mert a tolató
járműből nem lehet látni a kicsi gyerekeket, akik később akkor is ott fognak
közlekedni, ha nincs mellettük szülő.
Kerékpárral a gyalogos főbejáraton, illetve a parkolón keresztül lehet
bejönni, de az iskolakertben szálljunk le róla és toljuk el a fedett
kerékpártárolóig, amely a sportpálya mögött található.
Az iskola belső parkolóját csak az intézmény dolgozói használhatják. Legyünk
tekintettel az utcában élőkre, és a kapubeállókat, valamint a
mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolókat jogosulatlanul még rövid
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időre se foglaljuk el! Határozottan kérjük a szülőket, hogy az iskola előtt az
úttesten kizárólag a parkolóhelyeken álljanak meg, hogy a torlódást és a
baleseteket elkerüljük. Az úttest közepén való megállás havas, csúszós úton
fokozottan balesetveszélyes. Legyünk tekintettel egymásra!

NÉHÁNY SZÓ A KÉSÉSRŐL
A reggel 7.50 (hétfőnként 7.35) utáni iskolába érkezés késésnek számít. Ezt
a kapuügyeletes a késve érkező tanuló tájékoztató füzetében
dátumpecséttel jelzi a tanuló osztályfőnökének, aki a gyermek adott havi
magatartás osztályzatának megállapításánál ezt figyelembe veszi.
A tanítási órára későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának
megjelölésével írja be a tanár. Az igazolatlan órák jogkövetkezményt vonnak
maguk után, ennek részletei a házirendben olvashatóak.

HIÁNYZÁSOK
A szülő egy tanévben összesen 10 nap mulasztást igazolhat, ezen belül
egyszerre legfeljebb 3 napot. A 3 napot meghaladó távollétet indokolt
esetben az iskola igazgatója az osztályfőnök, osztálytanító egyetértésével
engedélyezheti. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le,
legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. A távolmaradást követő két
héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

ÜGYELETI REND
Az iskola 7.00 órától a tanítás kezdetéig, valamint az utolsó foglalkozás után
16.45–17.30-ig pedagógiai ügyeletet tart. Ezen időpont előtt és után a
portaszolgálat működik. Tanítás nélküli munkanapon szülői igény esetén az
iskola ellátja a tanuló felügyeletét.
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CSENGETÉSI REND
Alsó tagozat
szünetei
1,2,3. o. reggeli
4. o. udvar
4. o. reggeli
1,2,3. o. udvar

Felső tagozat
szünetei
Udvaros

1.

óra

8.00 – 8.45

2.

óra

9.00 – 9.45

3.

óra

10.00 – 10.45

Udvaros

Udvaros

4.

óra

11.00 – 11.45

Udvaros

Benti

5.

óra

11.55 – 12.40

Benti

Benti, ebéd

6.

óra

13.10 – 13.55

7.

óra

14.05 – 14.50

8.

óra

15.00 – 15.45

9.

óra

16.00 – 16.45

Tízórais

Benti

MOBILTELEFON
Kérjük a szülőket, hogy mobiltelefont csak indokolt esetben hozzanak a
gyerekek az iskolába! A telefonokat az első óra előtt le kell adni. A leadott
telefonok őrzését az iskola széfben biztosítja. Tanítási órák után a gyerekek
visszakapják készülékeiket, amit az iskolában csak az aulában és kizárólag
telefonálásra használhatnak. Aki a szabályokat megszegi, osztályfőnöki
figyelmeztetésben részesül. A tanítási órán előkerült készüléket a pedagógus
elveszi, és az osztályfőnök azt kizárólag a szülőnek adja vissza. Az iskola csak
a széfek őrzéséért vállal felelősséget, bármely más esetben a telefonok
sérüléséért, eltűnéséért már nem.

ÜNNEPÉLYEK, ÜNNEPI VISELET
Az iskolai ünnepélyek, mint az évnyitó, október 6., október 23., március 15.,
a ballagás és az évzáró, az iskola életének szerves részét képezik. Az ünnepi
viselet a fiúk részére fehér ing és sötét nadrág, a lányoknak fehér ing vagy
blúz és sötét szoknya vagy nadrág, alkalomhoz illő cipővel.
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Különleges alkalmakkor (pl. karácsonyi koncert) szép ruhában kell jönni az
iskolába. Ez azt jelenti, hogy a fiúk szép inget és nadrágot vesznek fel, a
lányok pedig szoknyát egy szép blúzzal vagy ruhát. Ilyenkor nincs szükség
fekete-fehér ünneplőre, de ne is hétköznapi ruhában legyenek a gyerekek.

ÉTKEZÉS
Az iskolában lehetőség van vagy napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd,
uzsonna) vagy csak ebédet rendelni, ételérzékenység esetén pedig diétás
ebédet kérni (Utóbbi kizárólag orvosi igazolással igényelhető). A tízórait és
az uzsonnát a gyerekek az osztályteremben, az ebédet pedig az étkezőben
fogyasztják el. Az alsó tagozatos gyerekek rendszerint mind bent esznek az
iskolában, ami hozzájárul az osztályok közösséggé formálódásához. Mivel
nagyon sok tanuló van az iskolában, az ebédeltetésnek kötött ideje van.
Ennek rendjét megtalálhatjuk a honlapon az „Oktatás” menüpont alatt.
A szülő minden hónap 10-éig (elektronikus) csekket kap a következő havi
étkezés befizetéséhez. HIÁNYZÁS esetén az étkezést ne felejtsük el
lemondani! Étkezés lemondására a vonatkozó napot megelőző napon reggel
9.00 óráig telefonon (1 491-05-80), az etkeztetes@vf2.hu e-mail címen, vagy
a www.bp2.imenza.hu honlapon keresztül van lehetőség, jelezve a gyermek
nevét, osztályát, a tól-ig napokat, valamint, hogy ebédről vagy háromszori
étkezésről van-e szó. Különösen figyeljünk erre akkor, ha gyermekünk
étkezési kedvezményben részesül! A lemondott étkezések díja a következő
havi számlán automatikusan jóváíródik.
Az iMenza rendszer továbbfejlesztéseként az iskolai étkezési jogosultságot
ellenőrző rendszer került bevezetésre. Minden, a közétkeztetésben
résztvevő tanuló személyre szóló, chippel ellátott kulcstartót kap. Az étkezés
megkezdésekor a tálalókonyhán kihelyezett terminálhoz érintve a terminál
jelzi, hogy az adott tanuló jogosult-e étkezésre. A kulcstartókat az iskolában
osztják ki a tanulók részére. Az alsó tagozatosok kulcstartóit az ebédeltetésre
kijelölt személy kezeli és tárolja az osztálytermen belül, vagy a titkárságon. A
kulcstartó elvesztése, megrongálódása esetén pótláskor térítési díj kerül
felszámításra. Véletlenül otthon hagyott kulcstartó esetén az iskola –

5

korlátozott ideig és mennyiségben – ideiglenes kulcstartót tud biztosítani
térítésmentesen.
Minden étkezéssel kapcsolatos információ megtalálható az Öku honlapján
(www.oku.hu) az „Étkezés” menüpont alatt.
Az aktuális étlapról a „Diákoknak” menüpont alatt tájékozódhatunk.

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
A diákoknak kötelező heti öt óra testnevelés a köznevelési törvény
értelmében. A szűkös tornatermi kapacitás miatt a testnevelés órák egy
része délutánra tolódik, illetve egy része szabadtéri foglalkozás vagy úszás
keretében zajlik. A délutáni testnevelés alól az iskola kizárólag sportegyesület igazolása ellenében adhat felmentést. A harmadik évfolyam számára fél
év kötelező úszásoktatás van, amely hetente két testnevelés órát vált ki.

ZENETANULÁS
A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA (Marczibányi tér) kihelyezett
tagozata működik az iskolában. A jelentkezés és felvételi meghallgatás
mindig júniusban van a következő tanévre. A pontos időpont a hirdetőtáblán
olvasható. Az elsősök jelentkezhetnek előképző szolfézsra, és az előképző
után, harmadiktól van lehetőség hangszert választani. A következő
hangszereket lehet az iskolában tanulni: zongora, cselló, gitár, furulya, oboa,
kürt. Ezen kívül a környező iskolákban van még hegedű (Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium), és fuvola (Remetekertvárosi Általános
Iskola) oktatás is.
További információ: jardanyizeneiskola-bp.hu vagy telefonon: (1) 212-5049.
A KISS ZENEDÉBEN zongora, hegedű, furulya, fuvola, klasszikus gitár,
trombita, kürt, jazz-gitár, klasszikus és könnyűzenei magánének, népi
furulya, népi hegedű, citera, népi ének foglalkozások közül lehet választani.
Jelentkezni folyamatosan lehet a zeneiskola székhelyén: 1028 Bp. Hidegkúti
út 167. (Széphalom Bevásárlóközpont).
További információ: kiss-zenede.hu
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KÖNYVTÁR
Az iskolai könyvtár tanítási napokon 12.00 órától 16.30 óráig tart nyitva. A
diákoknak a helyben olvasás mellett kölcsönzésre is van lehetőségük, a
kölcsönzési idő 3 hét. Az iskola honlapján az „Oktatás” menüpont alatt
megtalálhatjuk a könyvtár online katalógusát is.

SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK
A köznevelési törvény értelmében a diákoknak 16.00-ig iskolai
foglalkozásokon kell részt venniük. Ez alól felmentést szülői kérvényre az
igazgató adhat. A kérvényeket a tanév elején az osztályfőnök együttesen
intézi osztályának. A délutáni foglalkozásokat (szakkörök, sportkörök,
zeneórák) minden év szeptemberében írják ki. A szakkörök lehetnek
művészeti irányúak (pl. énekkar, színjátszó), kreatívak (pl. origami),
szaktárgyiak (pl. nyelv, matematika, biológia) sportkörök (pl. atlétika, foci)
vagy valamely érdeklődési kör mentén szerveződőek (pl. természetbúvár).
Az aktuális szakkörökről a honlapon vagy az osztályfőnököknél
tájékozódhatunk. Egyéb (térítéses) délutáni foglalkozások a hirdetőtáblán
olvashatóak.

CSOPORTOS UTAZÁS
Osztály, illetve iskolai programokon szükség lehet a közösségi közlekedési
eszközök használatára. Az osztályfőnök a költségek csökkentése érdekében
csoportos jegyet vásárol azoknak, akiknek nincs bérlete. Az ehhez szükséges
pénz bekérésére vonatkozó határidőt kérjük mindig betartani. Akinek
problémát jelent a költségek kifizetése, azok kérhetnek támogatást az
osztályfőnökön keresztül.
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TOVÁBBI SAJÁTOSSÁGAINK
Az iskola nem csupán az ismeretek átadására alkalmas intézmény.
Szellemisége, közösségi programjai révén olyan közeggé tud válni,
amely belülről is alakítja, kibontakoztatja a gyermekeket. A sokoldalú
és harmonikus nevelés érdekében az iskola nagy hangsúlyt fektet a
keresztény értékrend megélésére és az érzelmi intelligencia
fejlesztésére.
Az értelmi intelligenciával szemben az érzelmi intelligencia készségeit
nem lehet magyarázattal, megértéssel elsajátítani, csak átélt
élményekkel, megélt mintával és alkotó tevékenységgel. Ehhez
igyekszik az iskola a megfelelő hátteret megteremteni különböző
programjaival.
BIBLIAISMERET- ETIKA
Az iskolában tanuló diákok heti két órában bibliaismeretet tanulnak. Ezen a
tanítási órán a gyerekek az Öku pedagógusai által kialakított és a három nagy
történelmi keresztény egyház (evangélikus, katolikus, református) által
jóváhagyott tartalommal a Biblián alapuló érték- és erkölcsrendszert ismerik
meg. A bibliaismeret tantárgy így önmagában nem alkalmas arra, hogy a
gyerekeket saját vallásuk gyakorlatába (liturgia, szentségek) részletesen
bevezesse. Erre és a közösségi életben való részvételre az iskolában és a
környező egyházközségekben kínálkozik lehetőség a gyermekek és családjaik
számára.
A keresztény nagykorúság eléréséhez szükség van a keresztény közösség
befogadó, támogató és megtartó erejére, ezért buzdítunk mindenkit, hogy
kapcsolódjon be a felekezete szerinti egyházközség életébe! Felekezetek
szerinti hittanórák az iskola épületében is vannak, ezek időpontjáról a tanév
elején az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
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FELNŐTT BIBLIAKURZUS
Régi igény valósult meg azzal, hogy az iskolában a szülők számára
bibliakurzus indult. Az időpontok a tanév elején kerülnek meghirdetésre a
régi és újabb érdeklődők számára. További információkat Fazekas Andreától
kaphatunk a 36-20-484-0727-es telefonszámon.

HÉTKEZDŐ ÁHÍTAT
Minden hétfőn reggel 7.45-kor hétkezdő áhítattal indul az új tanítási hét. Ez
az alkalom lehetőséget teremt arra, hogy az egész iskola együtt, lélekben is
összeszedetten, meghitt közösségben kezdje meg az új hetet. Az áhítaton a
szülőket is szeretettel látjuk! Az alkalmakat váltakozva a katolikus, a
református vagy az evangélikus lelkész vezeti.
Adventben a hétkezdő áhítat keretében gyújtjuk meg az adventi koszorú
gyertyáit, és így együtt, lélekben is készülünk Jézus születésének
megünneplésére. Ilyenkor általában több zenei és irodalmi útravaló is segíti
a hangolódást.
A húsvéti előkészülethez kapcsolódóan három alkalommal a hetet a
környező templomok valamelyikében közös istentisztelettel, illetve
szentmisével kezdjük. Ilyenkor az osztályok vetésforgó-szerűen egy
katolikus, egy református és egy evangélikus templomot keresnek fel.

ALSÓS ISKOLAGYŰLÉS
Minden héten péntek reggel az alsó tagozatosoknak közös iskolagyűlésük
van. Ekkor osztályonként egy-egy gyermek, akinek a viselkedése vagy
valamilyen teljesítménye az aktuális héten példaértékű volt, az egész
közösség előtt dicséretben részesül, és neve felkerül a földszinten található
„Égig érő fára”. Itt hangoznak el az egész alsó tagozatot érintő programok,
valamint a versenyek eredményhirdetései is.
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AZ ISKOLA HIMNUSZA
ÁLDJAD, ÉN LELKEM, A DICSŐSÉG ÖRÖK KIRÁLYÁT!

Német népi dallam, XVII. sz.
2.
Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett!
Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.
3.
Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!
Utadon elkísér, tőle van testi épséged.
Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.
4.
Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad.
Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!
5.
Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!
Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: Napfényed ő tenéked! Őt áldjad örökké! Ámen.
103. zsoltár. Joachim Neander 1650-1680 (német)
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NAPRAFORGÓ PÉNTEK
A tanév folyamán néhány alkalommal péntek délután az alsós gyerekek a
tanulás helyett közösen játszanak, kézműveskednek az aulában. Napraforgó
péntekeken kisebb csoportokat alkotva, forgószínpad-szerűen vesznek részt
a gyerekek a különböző foglalkozásokon. Minden napraforgó pénteknek más
témája van: társasjátékozás, akadályverseny, kézműveskedés, ételkészítés,
stb. A közös játékban a gyerekek megismerkednek és együtt játszanak más
osztályok tanulóival, megtanulnak együttműködni, együtt küzdeni, együtt
izgulni, miközben új barátokkal és közös élményekkel gazdagodnak.

KIÁLLÍTÁSOK, KONCERTEK
Az épület aulája 3-4 hetente megújuló, rendszerint képzőművészeti
kiállításoknak ad helyet. A meghívott művészek munkái igényes környezetet
teremtenek az iskolába érkezőknek. Az alkotások látványa a gyerekek
életének részévé válik, inspirálja, és akaratlanul is formálja őket. A kiállítások
megnyitóját gyakran a diákok kisebb koncertje teszi még ünnepélyesebbé.
Az év folyamán több nagyobb szabású hangversenynek is helyet ad az iskola
aulája. Ilyen a KARÁCSONYI KONCERT, a HÚSVÉTI KONCERT, valamint az év végi GÁLA.
A Gála műsorát este a szülők számára egy jótékonysági koncert formájában
ismétlik meg. Ennek bevétele az elmúlt időszakban a csíkcsomortáni csángó
árvaház gyermekei számára rendezett egyhetes nyári tábor költségeihez
járult hozzá, melyet az iskola pedagógusai szerveznek minden évben.

TÉMANAP
A tanév folyamán három alkalommal a diákoknak tanítás nélküli iskolai
napjuk van. Ilyenkor az iskola összes diákja együtt felkeres egy – akár vidéki
– templomot, ahol istentiszteleten vagy szentmisén vesz részt, ezzel
megismerve a különböző felekezetek liturgiáit. Ehhez gyakran egyéb
kulturális program is kapcsolódhat, pl. múzeumlátogatás vagy kirándulás.
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NÉPSZOKÁSOK
A népszokások – pl. Márton nap, lucázás, betlehemezés, Gergely-járás, stb.
– felelevenítése nemcsak a hagyományok ismeretét segíti és a gyermekek
érzelmi életét gazdagítja, hanem a dramatizálás által szerepelni tudásuk,
önismeretük, együttműködésük is fejlődik, közösségtudatuk erősödik. Ezért
fontos, hogy a népszokások átjárják az osztályok hétköznapjait. Az év
folyamán egy-egy alsós osztály egy-egy népszokást elevenít fel a többi
osztály számára, akik általában a szokáshoz kapcsolódó valamilyen
finomsággal (pl. kolbász) köszönik meg az előadást.

ÖKOISKOLA
Az iskolában a gyakorlatban is igyekszünk megvalósítani a környezettudatos
életmódot, ezért szelektíven gyűjtjük a hulladékot, környezetvédő táborokat
szervezünk, ügyelünk az energia- és víztakarékosságra, és fontosnak tartjuk
a természeti környezet és jeles napjaink megismerését.
A tanév folyamán az iskola két nagy PAPÍRGYŰJTÉSt is szervez (ősszel és
tavasszal). Az osztályok közös gyűjtése közösségteremtő eszköz is, ezért
fontos, hogy mindenki kivegye a részét belőle. A befolyt összeg az osztályok
pénzét gyarapítja. Szintén szemléletformáló lehetőség az osztályokban
folyamatosan leadható MŰANYAG KUPAKOK GYŰJTÉSE, mely jótékony célt szolgál.

TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSEK, LELKINAPOK
A tanév folyamán a tanári kar két alkalommal (ősszel és tavasszal) közös
továbbképzésen, lelkinapokon vesz részt. Itt a pedagógusoknak lehetőségük
nyílik színvonalas lelki vagy szakmai témájú előadásokat hallgatni, az
osztályokért közösen imádkozni, valamint az iskola keretein kívül közösségi
programokat megélni. Ez a töltekezés, „csapatépítés” elősegíti a nevelésoktatás mindennapi feladataiban való helytállást.
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ELISMERÉSEK
Dr. Waigand József (1912–1993) a Szociális Testvérek hűvösvölgyi
végállomásnál lévő Szentlélek kápolnájának néhai római katolikus lelkésze.
Nagy tudású teológia professzor, az ökumenizmus elkötelezett híve volt, aki
hihetetlenül jól tudott szólni a gyermekek nyelvén is. Az 1980-as években
fiatal családokból álló közösség alakult körülötte, amely az ő indíttatására
vágott bele az iskola létrehozásába. Jóska bácsi emlékét őrzi a Széphalom
Alapítvány által 1993-ban életre hívott Waigand József-díj, amely az iskola
ökumenikus jellegének építésében végzett munka, illetve az elért
eredmények jutalmazását szolgálja. Az eddigi díjazottak az aulában
elhelyezett tablón tekinthetők meg.
Az iskola vezetése 2015 óta a tanév végén három kiemelkedő munkát végző
pedagógust külön elismerésben részesít a Sík Sándor, Karácsony Sándor és
Sztehlo Gábor nevét viselő oklevelek átadásával.
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A CSALÁDOK ÉS AZ ISKOLA
A hatékony nevelés kulcsa a családok és az iskola közötti bizalom,
amely a közös, keresztény értékrendben gyökerezik. A
kiegyensúlyozott személyiségfejlődés alapfeltétele, hogy a családi és
az iskolai nevelés napról-napra összhangban legyen egymással. A
felmerülő problémát – a hatékony konfliktuskezelés érdekében –
mindig az érintettekkel, először négyszemközt, majd sikertelenség
esetén a szülői közösség képviselőin keresztül igyekezzük orvosolni!
A szülők elsődlegesen a SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK, NYÍLT NAPOK
révén kapcsolódhatnak be a nevelési-oktatási folyamatba. Fontosnak
tartjuk, hogy aki csak teheti, ezeken részt vegyen, hogy valóban
együttműködés alakulhasson ki a családok és az iskola között.
A fenti rendszeres találkozásokon felül az iskola az év során több
színes programot, lehetőséget kínál a szülők számára, amelyeken
keresztül jobban bekapcsolódhatnak az iskola közösségi életébe. Az
éves eseménynaptár az http://www.oku.hu/honlapról letölthető.
MÁRTON-NAPI BÁL
Minden év őszén az iskola egy szüreti bálnak ad otthont, lehetőséget
teremtve a szülőknek és az iskola dolgozóinak a vidám, kötetlen együttlétre.
Az est programját évről évre más-más hidegkúti–remetei egyházközség vagy
gyülekezet biztosítja. A bálra kb. tízfős asztaltársaságok jelentkezését várják.

RUHAVÁSÁR
Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) szombat délelőtt az iskola
ruhavásárt szervez. Ehhez az árusítás előtti napokban szívesen fogadják a
már kinőtt, de jó állapotú, tiszta ruhák, cipők, táskák felajánlását. A vásár
előtt és után a ruhák szétválogatásához, ki- és elpakolásához pedig mindig
jól jön a szülői segítség. A ruhavásárra érdemes vásárlóként is ellátogatni,
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mert egyre több és szebb ruha kerül értékesítésre. A befolyt összeget az
iskola és a szervező osztály céljaira, a megmaradt ruhákat pedig karitatív
célokra ajánlják fel.

KARÁCSONYI VÁSÁR
December első szombatján az iskola hagyományosan karácsonyi vásárt
szervez. Ezen egyrészt hivatásos árusok kínálják portékáikat, másrészt az
osztályok asztalainál lehet a gyerekek, illetve a családok által készített vagy
felajánlott tárgyakat megvásárolni. A vásárt a gyerekek és a szülők közös
kézműves délutánjai előzhetik meg, amik jó lehetőséget kínálnak az
ismerkedésre, beszélgetésre. Az osztályoktól való vásárlással az
osztálypénzeket gyarapíthatjuk.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Január közepén egy héten keresztül a keresztény egyházak világszerte a
keresztények egységéért imádkoznak. Kiemelt ünnepe ez iskolánknak, ahol
nap mint nap megélhetjük a keresztények egységre való törekvését.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a máriaremetei–hidegkúti egyházközségek
közös imahetén a nyitó- és záró áhítatnak az iskola aulája adhat otthont, ahol
lehetőségünk van a hétköznapokból kiemelkedve EGYÜTT imádkozni
EGYMÁSÉRT.

AZ ISKOLA VONZÁSKÖRZETÉBE TARTOZÓ
EGYHÁZKÖZSÉGEK, GYÜLEKEZETEK:
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Istentisztelet vasárnap: 9.30 (1028 Budapest Ördögárok u. 9.)
Cím: 1029 Budapest Zsíroshegyi út 47.
Telefon: (1) 397-5403
E-mail: vfodor@lutheran.hu
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Istentisztelet vasárnap: 8.00, 10.00
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Cím: 1028 Budapest, Hidegkúti út 64-66.
Telefon: (1) 397-4315
E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu
http://www.refhidegkut.hu
BUDAPEST-SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
Szentmise vasárnap: 9.00
Cím: 1028 Bp., Kossuth L. u. 13.
Telefon: (20) 775- 2270, (1) 275-76 23
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
http://szephalom.plebania.hu
PESTHIDEGKÚT-ÓFALUI SARLÓS BOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIATEMPLOM
Szentmise vasárnap: 11.00, 18.00
Cím: 1029 Budapest, Templom köz 1.
MÁRIAREMETEI KISBOLDOGASSZONY BAZILIKA
Szentmise vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,12.00, 18.00
Cím: 1029 Templomkert u. 1.
Telefon: (1) 376-5323
http://www.mariaremete.hu/
REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK TEMPLOM
Szentmise vasárnap: 8.00, 9.30, 11.00 (francia), 18.00
Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 34.
Telefon: (1) 397-4558
E-mail: pt@hcbc.hu
http://remetekertvaros.com

ISKOLASZÉK
1989-től 1990-ig az Iskolaszék célja a felmérésekkel igazolt igényeknek
megfelelő, a keresztény hit és erkölcsi rend alapján álló ökumenikus iskola
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megalapítása volt. Az egyesület 1990-től közreműködött az Iskola
arculatának, érték- és szokásrendjének kialakításában, a programok
összeállításában. Folyamatos munkát jelentett a felfelé növekvő iskola fizikai
bővítése (például új tantermek, könyvtár, aula-étterem létesítése). Amikor
pedig a Kossuth utcai épület végleg szűknek bizonyult, a II. Kerületi
Önkormányzattal folytatott hosszas tárgyalásokat követően 1994–1995-ben
a Községház utcában nyílt lehetőség az új iskolaépület megépítésére. Az
Iskolaszék Egyesület ekkor az épület terveztetésében, az építkezés
lebonyolításában működött közre.
Az Iskolaszék Egyesület legfontosabb feladata, hogy szilárd szellemi hátteret
adjon az Iskolának. Munkája során megfogalmazza és képviseli a követendő
értékeket: a szellemi értékek előbbrevalóságát az anyagi javakkal szemben;
a harmonikus, sokoldalú gyermeknevelés fontosságát a magas színvonalú
oktatás mellett; az egységre törekvés és kölcsönös megértés szükségességét
az erőszakos önérvényesítéssel szemben.
Az Iskolaszék Egyesületben tagként és/vagy munkatársként részt vevő szülők
különös felelősséget éreznek az Ökumenikus Iskoláért. Ennek érdekében
szervezéssel, juttatásokkal, képzésekkel, lelki programokkal, folyamatos
kapcsolattartással támogatják az Iskola nevelő és oktató munkáját.
Az Iskolaszék Egyesület elérhetősége: 1028 Budapest, Községház u. 10.
Telefon: (1) 376-9321, e-mail: isz.oku@gmail.com

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
Minden osztály egy vagy két küldöttel képviseltetheti magát a Szülői
Közösség összejövetelein. Erre évente rendesen három alkalommal
(szeptemberben, januárban és májusban) kerül sor, ahol a szülők az
igazgatóval egyeztethetik az aktuális kérdéseket. Az összejövetelekről a
küldöttek a többi szülő számára tájékoztatást adnak. Buzdítjuk a szülőket a
képviselőkkel való aktív kapcsolattartásra. A szülői közösség vezetőjének
elérhetősége: szk.oku@gmail.com.
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HOGYAN TÁMOGATHATÓ
MÉG AZ ISKOLA?
SZÉPHALOM ALAPÍTVÁNY
A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék hozta létre a Széphalom
Alapítványt, mert az Öku anyagi támogatását célszerűbb volt alapítványi
formában intézni. Az Alapítvány forrásai: az SZJA 1% felajánlás, cégek és
magánszemélyek egyszeri vagy rendszeres adományai, természetbeni
támogatások, pályázatokon elnyert összegek.
A Széphalom Alapítvány a rendelkezésére álló forrásokat az alábbi fő célokra
használja fel:


Az Iskolában tanító tanárok, alkalmazottak támogatása (pénzbeli
juttatás, tárgyi ajándékok, utalványok)



Továbbképzések, lelkinapok,
továbbképzések támogatása



Az Iskola támogatása tárgyi eszközökkel (oktatási és működési
céllal)



Iskolai programok támogatása (rendezvények, kirándulások,
sportesemények, kiállítások stb.)



Díjak és elismerések (Waigand József-díj)



Erdélyi magyar és roma iskolák és csoportok támogatása



Különleges esetekben szociális támogatás (segély, adomány)

tanfolyamok,

egyéni

szakmai

A Széphalom Alapítvány kuratóriuma és munkatársai tevékenységüket
társadalmi munkában látják el, juttatást, költségtérítést semmilyen
formában nem fogadnak el.
Elérhetőség: Széphalom Alapítvány 1028 Budapest, Községház u. 10.,
adószám: 19622024-1-41
Bankszámlaszám: 11701004-20110156, OTP Bank, Bp. I. ker., Alagút u. 3.
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TÁRGYI ADOMÁNYOK
Az iskola szívesen fogad felajánlásokat a működéshez szükséges fogyó
eszközök, anyagok pótlására. A könyvtár gyarapítására és a
testvérintézmények támogatására könyveket is örömmel fogad.
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AZ ISKOLA ELÉRHETŐSÉGEI
MÁRIAREMETE –HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1028 Budapest, Községház u. 8-10.
Telefon és Fax: (1) 397-4479
E-mail: okuhidegkut@t-online.hu
Honlap: www.oku.hu
ISKOLAORVOS:
Dr. Axmann Edit
Kedd 10.00–12.00
VÉDŐNŐ:
Takácsné Bóta Adrienn
Hétfő 10.00–14.00
Kedd 8.00–14.00
Csütörtök 8.00–14.00
Szülői fogadóóra Hétfő 8.00–10.00
ISKOLAFOGORVOS:
Dr Pataky Huba
Kedd, szerda, csütörtök
8.00–12.00
a Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnáziumban
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