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Iskolánk a Budapest XVII. kerület egyik legkisebb iskolája, Rákoscsabán található, 1910–ben nyitotta meg kapuit. 

Az épület régi, patinás, ahol az osztálytermek falai korábbi nemzedékek tradícióit sugározzák. Környezetünk 

hagyományai és elvárásai meghatározóak intézményünk nevelő-oktató munkájában, így kiemelten fontos, hogy 

gyermekeink számára biztosított legyen a családias, nevelés centrikus légkör, ugyanakkor korszerű, a felnőtt élet 

mindennapjaiban használható ismereteket oktassunk. Ezért kiemelt szerepet kap a magyar, a matematika, az 

informatika és az angol nyelv oktatása, továbbá kiemelten fontos alapelv a szülőkkel együttműködő közös nevelés. 

 

Iskolánk jellemzői: 

 

 kiemelten fontos, hogy gyermekeink számára biztosított legyen a családias légkör, ugyanakkor 

korszerű, a felnőtt élet mindennapjaiban használható ismereteket adjunk át, 

 legfőbb célunk a nevelésközpontúság, az oktató munkánkban, pedig nagy hangsúlyt fektetünk 

a tehetségek kibontakoztatására, 

 a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára fontos feladata az iskolának az 

esélyegyenlőség és a felzárkóztatás biztosítása, 

 első osztályban minden tanuló játékos formában ismerkedhet az angol nyelvvel, tanév végén a 

szülői igények és pedagógiai szempontok alapján fél osztálynyi tanuló tanulhat második 

évfolyamtól angol nyelvet, a többi tanuló általános képzés keretében végzi tanulmányait.  

 mindkét osztályban a matematika tananyag részét alkotja Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota 

program, 

 kiemelt területként gondoskodunk a testi egészségről, a mozgás és a sport örömeit biztosítják sport 

szakköreink, tömegsport foglalkozásaink, így az iskola keretein belül működő nemzetközi 

eredményekkel büszkélkedhető dzsúdó-szakosztályt is, 

 tanórán kívül több lehetőségből választhatnak tanulóink: tehetséggondozó (reál, humán) 

szakkörök, rajz szakkör, zenei előképző, hangszeres zeneoktatás, énekkar, rendszeres színház- 

és múzeumlátogatás, 

 minden rendezvénybe aktívan bevonjuk a szülőket, ezek a programok kikapcsolódást, szereplési 

lehetőséget jelentenek tanulónak, szülőknek, tanároknak, és nagyon erős a közösségformáló erejük 

is,  

 jó eredményekkel büszkélkedhetünk évről évre matematika, rajz, anyanyelvi és sportversenyeken, 

 vers- és prózamondóink a kerületi dobogós helyezések mellett országos versenyek ezüst – és 

bronzérmeivel lepnek meg bennünket. 

 

 

2023/2024-es tanévben két 1. osztály indítását tervezzük, általános tantervvel. 
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