
Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 

 

Intézményünk 1982 óta működik Budapest XVII. kerületének kertvárosi övezetében, 

Rákoscsaba és Rákoskert határán. Nevelő-oktató munkánk két – egymáshoz közeli – épületben 

zajlik. A „zöld piramisnak” nevezett háromszintes főépületben felső tagozatos diákjaink 

tanulnak. Az alsós osztályok zöme a földszintes „kisépületben” kapott helyet. Családias jellege 

kiválóan alkalmas az egész napos nevelési-oktatási forma minőségi megvalósítására is. Ebben 

az épületben található a közel tizenháromezer kötetes könyvtárunk.  

Szaktantermeink jól felszereltek, az osztálytermekben elhelyezett számítógépek, projektorok 

illetve a korszerű oktatástechnikai eszközök segítik diákjaink, pedagógusaink mindennapi 

munkáját. Iskolánk egyedi arculatát a tágas terek határozzák meg: füves, betonos iskolaudvar, 

füves, műfüves, betonos sportpályák és a kapun kilépve a „RÉT”. Ezt kihasználva a tanítási-

tanulási folyamatot – az élménypedagógiai módszereket alkalmazva – gyakran az iskola falain 

kívül szervezzük. 

Alsó tagozaton tapasztalt pedagógusaink várják a leendő elsősöket. Az óvodából iskolába való 

zökkenőmentes átmenetet a játékos tevékenységek, korszerű eszközök és változatos 

módszerekkel szervezett tanulás segíti. Tantestületünk minden tagja fontosnak tartja, hogy 

diákjaink szeressenek iskolába járni, tanulni illetve alapvető ismeretekkel, tudással felvértezve 

képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Ehhez szükséges 

odafigyelés, türelem és szeretetteljes légkör várja a kicsiket nálunk. Tanítóink elsődleges célja 

az alapkészségek fejlesztésén át egy magabiztos tudásalap biztosítása, melyre a felső tagozat 

építkezhet. Ezért is fontos számunkra mind a tehetséges tanulók gondozása, egyéni képességeik 

kibontakoztatása, mind a lassabban haladó, nehézségekkel küzdők támogatása, felzárkóztatása. 

Küldetésünk továbbá az idegen nyelv megszerettetése, a komplex művészi látásmód 

kialakítása, a sport által a testi és szellemi képességek fejlesztése.  

A XXI. század digitális világa mellett az elfogadás, az értékek közvetítése, a hagyományok 

ápolása olyan területek, melyre szintén nagy hangsúlyt fektetünk. A tudás átadásán kívül 

kollégáink olyan osztályközösségek kialakításán dolgoznak, ahova jó tartozni. Az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve együttműködésre és a társas normák elsajátítására nevelik a 

diákokat.  

Örökös Ökoiskola lévén célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük az ökológiai szemléletet és 

a környezettudatos viselkedést.  



Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nép kultúrájának és hagyományaink megismertetésére, 

ápolására. E célt szolgálják hagyományteremtő rendezvényeink: Hagyományőrző nap, 

Határtalanul program.  

Tehetséggondozó foglalkozásaink rendkívül népszerűek. Rovásírással, szorobánnal 

ismerkedhetnek tanulóink, de szívesen vesznek részt idegennyelvi-, sakk- és asztalitenisz 

szakkörökön is.  

 

2023/2024-es tanévben három általános tantervű osztályba várjuk leendő diákjainkat.  

Délutánonként szakköri keretek között kívánjuk biztosítani az angol nyelvi, művészeti 

tehetséggondozást illetve a sportköri tevékenységeket. 

 Angol szakkörön olyan kommunikációs közegben sajátíthatják el tanulóink a 

nyelvtudást, melynek középpontjában a beszédcentrikus oktatás áll. A tanulási folyamat 

végén, felső tagozatban angol nyelvi vizsgát tehetnek diákjaink.  

A Művészkék szakkörben művésztanár vezetésével szervezett komplex művészeti 

nevelés zajlik majd a vizuális kultúra területén.  

 Sportolni, mozogni vágyó gyermekek számára több lehetőséget kínálunk. 

Megismerkedhetnek az atlétikával, különböző labdás sportágakkal (labdarúgás, kézilabda), a 

frizbivel és az asztalitenisszel is.  

Beiskolázással kapcsolatos információkról és programjainkról a honlapunkon 

(www.zrinyi.net) tájékozódhatnak. 
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