Tervezett első osztályaink
2018/2019-as tanévben
1.a általános tantervű
Egész napos nevelés-oktatás
Emelt szintű nyelvi előkészítés
Választható nyelv: német, angol
1.b általános tantervű
Egész napos nevelés-oktatás
Kiemelt matematika/természettudományos program

Életképek

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

1.c általános tantervű
Napközis nevelési rendszerben
Emelt szintű testnevelés és sport
Idegen nyelv tanulását minden osztályban biztosítjuk az első
évfolyamtól.

Szülőknek szervezett program:
NYÍLT NAP A ZRÍNYIBEN
1. és 4. évfolyam, felső tagozat órái
látogathatóak
2017. november 14-15.

Leendő elsősöknek és szüleiknek szervezett
programjaink:
OVIOLIMPIA

(meghívott óvodák részére)
2018. január 27. (szombat) 9 óra

NYÍLT ÓRÁK
(leendő elsős tanítók bemutató órái)

Budapest XVII. Kerületi

2018. február 13. (kedd)

Zrínyi Miklós Általános Iskola

9 óra Nagy Orsolya és Csóka Sándor
10 óra Molnár Rita és Kovácsik Éva

1171 Budapest,
Sisakos sáska utca 3.
GPS: N 47° 28' 273" E 19° 17' 582"

11 óra Bothné Kósa Erika

„ISKOLAKÓSTOLÓ”
2018. február 28. és március 28. között,
szerdánként 14-15 óráig,
nagycsoportos óvodások részére 5 alkalommal

KÉPESSÉGMÉRÉS EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS
OSZTÁLYBA

2018. március 28. (szerda) 14 óra
„ARANYECSET” PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
Tavaszváró kézműves foglalkozás
2018. március 23. (péntek) 14 óra
Ismerkedés a leendő elsős tanítókkal

OM azonosító: 035113
Főépület: 1/ 258-27-84
Kisépület: 1/ 257-34-22
Fax: 1/ 257-60-99
Honlap: www.zrinyi.net

Az iskola rövid bemutatása

Hagyományápolás

Iskolánk 35. éve működik Rákoscsaba és
Rákoskert határán.
Nevelő-oktató munkánk két – egymáshoz közeli
– felújított épületben zajlik.
A mindennapos testnevelést és szabadidős
sportfoglalkozásokat tornaterem, tornaszoba,
sportpályák (füves és műfüves focipályák,
kézilabdapálya),
játszótér,
fitnesz
park
biztosítja.
A
számítástechnikai
szaktanterem
24
munkaállomással szolgálja a korszerű oktatást.
Az állandó internetes hozzáférhetőség, a
minden tanteremben elhelyezett számítógép, a
korszerű oktatástechnikai eszközök segítik
pedagógusaink,
diákjaink
mindennapi
munkáját. Az elektronikus napló használatával
biztosítani
tudjuk
a
naprakész
információáramlást.
Pedagógiai
munkánk
két
legfontosabb
célkitűzése a lemaradók felzárkóztatása és a
tehetséggondozás.
Míg az előbbit fejlesztő pedagógusok és
logopédusok segítik, az utóbbit, a versenyekre
való felkészítésen keresztül a szakköri illetve
tanfolyami munkán át, saját szaktanáraink
végzik.
A kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti
Iskola intézményünkben kihelyezett zeneórákat
tart.
A Vigyázó Sándor Művelődési Házzal és
tagintézményeivel, a Bartók Béla Zeneházzal és
a
Gózon
Gyula
Kamaraszínházzal
kiemelkedően jó a kapcsolatunk, az általuk
szervezett
programok színesítik iskolai
rendezvényeinket.

Ha megállítani nem is tudjuk a kedvezőtlen
irányú változásokat, de erőnk szerint lassítani
mindnyájan kötelesek vagyunk a gyermekeink
és a saját érdekünkben.

Iskolánkban hosszú évek óta nagy hangsúlyt
fektetünk népünk kultúrájának, hagyományainak átadására.
E
célt
szolgálják
hagyományápoló
rendezvényeink, illetve a jeles napokhoz
kapcsolódó programjaink: az előadások, a
kiállítások, a kézműves foglalkozások.
Több diákunk szabadidős foglalkozás keretében
ismerkedik meg a székely-magyar rovásírás
rejtelmeivel.

Csodát tenni nem tudunk, de egy láncolat, egy
hálózat elemeként még eredményesebben
megjelenik munkánk eredménye.
Intézményünk ezért próbál minél több olyan
elvárásnak megfelelni, amely a magyarországi
„ökoiskolák” jellemzője.
Ebbéli tevékenységünk elismeréseként kapta
meg iskolánk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI
tagságot.

