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Iskolánk 4.-től 8. osztályos (9-16 éves) korig fogad tanulókat. 
Olyan gyermekek oktatásával foglalkozunk, akik tanulási vagy 
beilleszkedési problémákkal küzdenek, és ezek miatt nem 
tudnak képességeiknek megfelelően teljesíteni a nagy 
létszámú általános iskolákban. Két épületünkben 8-10 fős 
csoportokban tanulnak diákjaink, összesen legfeljebb 60 fő. 
 
 
A Nyitott Világ Iskola legkönnyebben a fogaskerekű vasúttal közelíthető meg. A Városmajortól 
indulva a 4. (Erdei Iskola) megállónál kell leszállni. Az Iskola épületei egy védett erdő közepén 
állnak a Svábhegy északi oldalán. Természetesen mindkét épület megközelíthető autóval is a 
Diósárok utca felől a Rőzse utcán át. 
 

Intézményünkbe tanulási képességeket vizsgáló szakértői 
bizottság vagy a nevelési tanácsadó javaslatára kerülhetnek 
felvételre tanulók. A tanulási vagy beilleszkedési nehézségek, 
illetve a nehéz családi körülmények meglétén túl fontos 
felvételi szempontot jelent a szülőkkel, nevelőkkel való 
rendszeres kapcsolattartás lehetősége, mert csak közös 
munkával tudunk eredményeket, iskolai sikereket elérni. 
 

 
A tanulási nehézségek leküzdésében iskolánk speciális 
képzettségű pedagógusok munkájával segíti tanulóinkat. 
Munkájukhoz az iskola fenntartója és vezetősége igyekszik 
optimális tárgyi feltételeket és munkakörülményeket 
biztosítani.  
 
 

 
Oktató munkánkat kiegészítik kreatív képességeket fejlesztő, 
és tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök. Ilyenek például 
a kerámia, bőrdíszmű és textil szakköreink, a sportkör, vagy a 
lovaglás. Nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre, 
rendszeresen visszük tanulóinkat színházba, hangversenyekre, 
kiállításokra. 
 

 
Iskolánk segítő munkájának fontos eleme a lelki segítségnyújtás. Tanulóink egészséges életmódra 
nevelése és kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében a hagyományos pedagógiai 
módszerek mellett külső szakemberek és programok segítségét is igénybe vesszük.  



 
A tanulási és beilleszkedési problémák mellett tanulóink családi 
problémáinak megoldásában is támogatást nyújtunk szociális 
végzettségű szakemberünk segítségével, aki más segítő 
intézményekkel is kapcsolatot tartva igyekszik a gyerekek családi 
hátterét is megerősíteni. 
 
Iskolánk Házirendje a gyermekek és a szülők bevonásával készült el, 
ami nagy segítséget jelent a mindennapi iskolai életben való 
eligazodásban. A rendszeres szülői értekezletek és iskolagyűlések 
keretében minden szülő és tanuló részt vehet az iskolát érintő fontos 
döntések meghozatalában.  

 
A 8. osztályt sikeresen befejező diákjainkat igyekszünk a 
képességeik és érdeklődési területeik figyelembe vételével a 
számukra leginkább megfelelő középfokú képzések felé 
irányítani. A reális iskolaválasztás nagyon fontos a sikeres 
beilleszkedéshez, és a tanuláshoz való kedv megtartásában.  


