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150 éves múltra visszatekintő 8 évfolyamos általános iskolaként működünk a Belváros centrumában. 

Iskolánk a tehetséggondozásra, tehetségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Elsősorban olyan 
gyermekeket várunk, akik számára szüleik a normál tantervű képzésen túl az anyanyelvi szinten 
megvalósuló angol nyelvoktatást, vagy a reál tudományokban való elmélyülést választják. A 
művészeteknek szinte minden ága megtalálható iskolánkban, kiváló művésztanárok által közvetítve. 

Elhelyezkedés, megközelíthetőség 

A 2012-ben teljes körűen felújított iskolaépület a Kossuth tér közelében helyezkedik el, így minden 
irányból jól megközelíthető. V. kerületi körzetünkön kívül más kerületekből is fogadunk jelentkezőket.  

 

 

 KIEMELT OKTATÁSI TERÜLETEINK   

                                      Angol kéttannyelvű oktatás. 
 

1.a osztály:  Ez a kiemelt képzésünk 15 éves múltra tekint vissza. Az angolt 1. osztálytól kezdve itt 

heti 5 órában bontott csoportban, kis 

létszámmal tanítjuk, anyanyelvi angol 

tanárokkal együttműködve, játékos, beszéd-

centrikus formában. 
Azért számít ez ma a legeredményesebb 

nyelvtanulási eljárásnak, mert megközelíti az 

anyanyelv elsajátításának folyamatát.  

Már 1. osztálytól angol nyelven tanítunk több 

tantárgyat, és ezek köre később fokozatosan 

bővül (technika, rajz, történelem, informatika, 

természetismeret). Kiváló angol tanáraink 

vannak, és a nyelvoktatás egyéb feltételei is magas színvonalon biztosítottak (informatika- és nyelvi 

labor, interaktív táblák, projektorok, CD és DVD-lejátszók stb.). Tanulóink tavasszal angliai nyelvi 

táborozáson vehetnek részt.    

8. osztályosaink év végén államilag elismert közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgát is le tudnak tenni! 

Nyílt napok: okt. 13., nov. 10., dec. 8., jan. 12., febr. 9., márc. 9. 
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.Természettudományi tagozat. 

.emelt óraszámú matematika – sakk – informatika képzés, robotikával.  

 

1.b osztály: Komplex természettudományi-

reál képzést folytatunk ebben az osztályban, és 

az angol nyelvet is emelt óraszámban tanítjuk. 

A digitális kompetencia fejlesztését korunk 

gyermekeinél elengedhetetlennek tartjuk, így 

1. osztálytól bevezetjük a robotika oktatást is 

játékos formában. Kiváló felszereltségünk, és 

berendezettségünk, a teljes körűen felújított 

épület, a felkészült tanárok személye 

garanciája a magas színvonalú oktatásnak . 

Matematika és informatika versenyeredményeink fővárosi szinten is kiemelkedőek (köztük országos 1. 

helyezések, nemzetközi versenyek), amelyek honlapunkon megtekinthetőek. 

A Belvárosban egyedülálló oktatási programként vezettük be 6 évvel ezelőtt Polgár Judit 

sakknagymester SAKKPALOTA képzését, ahol intenzív matematikai-logikai képesség fejlesztés zajlik, a 

sakk és drámapedagógia alkalmazásával. Ezáltal az összes többi tantárgy elsajátításához is óriási 

segítséget adunk: tervezni, döntéseket hozni, logikusan gondolkodni, ezzel tehát tanulni tanítunk.  

 

Nevelési céljainkról 

Hivatásszerető pedagógusaink arra törekednek, hogy a gyermekek teljeskörű személyiségfejlesztéssel 

kreatív, sokoldalú, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. A Pro Civibus díjjal kitüntetett tantestületben 

mesterpedagógus, és kutatótanár is tanít. Hiszünk a művészeti nevelés erejében, és abban, hogy az 

más tanulási területekre is kihat. Ezért széleskörű lehetőségeket biztosítunk délutánonkénk  olyan 

tevékenységekre, mint néptánc, kóruséneklés, hangszeres zene, bábozás, rajzolás-festés, dráma-

színjátszás, kézművesség stb. Kórusunknak több CD lemeze is megjelent. 

A nemzeti hagyományok ápolása korszerű igényeket kielégítő oktatással párosul.  

Emberséget, hazaszeretetet, magyarságtudatot akarunk átadni diákjainknak az itt eltöltött éveik során.  

Tanulóink nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkörben nevelkednek nálunk. 

Jellemző a gyermekükre odafigyelő családi háttér. Jó képességű, jól motivált gyerekek járnak 

iskolánkba. Diákjaink közel egyharmada kitűnő, illetve jeles rendű, és jó magatartású gyermek. 
 

Felszereltségünk, adottságaink 

Jelenleg az V. kerület legkorszerűbb oktatási eszközökkel (interaktív  táblák, projektorok, média-terem 

stb.) ellátott intézménye vagyunk, amelyet az önkormányzat 2012-től évről-évre bővít, 

gyermeklétszámunk emelkedése miatt. Minden tanteremben multimédiás számítógép található, 

szélessávú internet eléréssel. 
 

Óvodás gyermekeknek ajánlott programjaink: 
 

Játékiskola – havonta, a nyílt nap után egy héttel, csütörtökön 16:30 – 17:30-ig (honlapon látható) 
  
Játékos képességfejlesztő foglalkozások óvodásoknak (angol nyelv, mozgásos játékok, memória 
fejlesztés, kézművesség, kézügyességfejlesztés, írás előkészítés, logikai játékok, éneklés, 
mesehallgatás, stb.), havonta más-más tartalommal, az adott időszak jeles napjaihoz, naptári 
ünnepeihez kapcsoljuk.  


