A szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola elődjét 1886-ban alapították. Jelenleg két
épületben folyik a tanítás. A kisebbek a családias hangulatú Rákóczi úti épületben kapnak
helyet. A Zrínyi ma egyike a város legjobban felszerelt, legmodernebb iskoláinak.
3 osztályt indítunk:
Sportiskolai osztályunk célja a versenysport megalapozása. Ide azok a tanulóink járnak,
akik az egészséges életmód igényeit követve, szeretik a mozgást, vagy elkötelezett hívei egyegy sportágnak, s a tanulás mellett később e területen szeretnék tudásukat kamatoztatni.
Az első négy évfolyamon heti 5 testnevelésórájuk van a tanulóknak az általános
mozgáskultúra fejlesztése érdekében. Ebben a képzési szakaszban a gyerekek az általános
képzés mellett fokozatosan megismerhetik az egyes sportágakat. A lányoknak kézilabda,
kosárlabda, röplabda, női torna; fiúknak labdarúgás, birkózás, kosárlabda, atlétika, duatlon,
triatlon rendszeres edzése ad lehetőséget arra, hogy felső tagozatra az alapokat megfelelően
elsajátítva, egyesületi csapat tagjai lehessenek. 1-2. évfolyamon heti két alkalommal
úszásoktatáson vesznek részt a tanulók úszóedzők vezetésével.
Felső tagozaton a választott sportágban egyesületi keretek között sportolhatnak a gyerekek.
Hetente két órarendbe iktatott délelőtti edzést biztosítunk szakedzők irányításával. Az 5.
évfolyamon sítábor egészíti ki a sportosztály programját. A Zrínyiben elkezdett munkát
eredményes tanulóink a Nagy Lajos Gimnázium sportosztályában folytathatják.
Több diákunk korosztályos válogatott. Diákolimpiai versenyek országos döntőin elért
eredmények alapján Magyarország második legeredményesebb közoktatási intézménye a
Zrínyi. Iskolánk már kétszer elnyerte Magyarország legjobb sportiskolája címet
Várjuk a mozgást szerető, aktív nagycsoportosok jelentkezését. Ahhoz, hogy iskolánk sport
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Délutáni tömegsport foglalkozásokon az egyesületekben nem sportoló tanulóink számára is
biztosítjuk a mozgás, a csapatjátékok örömeit.
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alkalmazásával segítjük a gyerekeket a tanulásban. Alapvető értéknek a gyermekek nevelése,
fejlődése során az önállóságot, autonómiát, toleranciát, kreativitást tartjuk. Családias,
szeretetteljes légkörben tanítunk, elsősorban gyermekeket és nem tantárgyakat. Megtanítjuk

őket egymással bánni és együttműködni a nagyobb feladatok megoldásában is. A tanítástanulás folyamatában az érdeklődés és képességfejlettség alapján mind nagyobb hangsúlyt
kap a differenciálás, a feladatok játékossága, sokszínűsége, gondolkodtató jellege, eltérő
nehézségi foka.
A C osztályban a Rogers-féle személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk
és oktatunk iskolaotthonos rendszerben.
Alapelvünk az empátia, az együttműködés, a bizalom. Legfontosabb célunk, hogy a ránk
bízott gyerekeket minél alaposabban megismerjük, számukra sokféle lehetőséget teremtsünk
arra, hogy önismeretük erősödjön, megtapasztalják, miben jók, miben kell fejlődniük.
Építünk a minden gyerekben meglévő természetes kíváncsiságra, a világ megismerésének
örömére. Az értelmi intelligencia kibontakoztatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az
érzelmi intelligencia fejlesztésére is. Nagyfokú önállóságra bíztatjuk a gyerekeket, hogy
maguk is szerezzenek ismereteket, és azokat bátran osszák meg társaikkal. Ezek
megvalósulásához elengedhetetlen egy mindenkit el- és befogadó, szorongásmentes légkör,
amelyet a tanítók teremtenek meg. Fontos része a programnak a szociális tulajdonságok
fejlesztése, a sokféleség megélése nemcsak a tevékenységekben, hanem abban is, hogy
különbözőek vagyunk, különböző képességekkel, ismeretekkel.
Szakköreinket a gyermekek és szüleik igényei alapján alakítjuk. Kínálatunk bőséges a
művészeti tevékenységektől kézművesség, grafika, énekkar a középiskolai felkészítőig.
Együttműködünk a Triola Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és a Bartók Béla
Zeneiskolával.
Tantestületünk nagy gondot fordít mind saját, mind tanulóink számítástechnikai,
informatikai képzésére. Minden igényt kielégít a három, multimédiás számítástechnika
szaktantermünk 68 munkaállomással. A 11 db interaktív-táblás tantermünk lehetővé teszi,
hogy tanóráink még érdekesebbek, színesebbek legyenek. A többi osztályteremben laptop és
projektor segíti a szemléletes oktatást. Az informatika oktatását csoportbontással 4 osztálytól
kezdjük.
Az iskolai könyvtár kellemes, barátságos környezetben várja az olvasni, művelődni, tanulni
vágyó diákokat. Több mint 10 000 kötet könyv és 8 db számítógép áll a könyvtárhasználók
rendelkezésére. A tanórákra való eredményes felkészülést segítik a könyvtárhasználati

foglalkozások, vetélkedők éppúgy, mint a kötetlen olvasás vagy az internethasználat
lehetősége. Megtalálják a kedvükre való könyveket a kikapcsolódni, tanulni vágyó diákok, és
segítséget nyújt a könyvtár állománya a tanulmányi versenyekre való felkészülésben is.
Iskolánk Ökoiskola. Az „öko” szócska arra utal, hogy minden tevékenységet, olyan módon
végzünk, hogy közben a legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág
érdekeit. Nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén, az iskola működtetésében, a
gyerekek étkezésében, a táborok, kirándulások szervezésében. Természetbúvár szakköröseink
életre szóló élményeket szereznek különleges túráikon, a vállalkozó kedvűek pedig Balaton
körüli nyári bicajos táborban vehetnek részt.
Nyelvoktatás
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan kompetencia, melynek hiányában ma már egy diák
sem válhat sikeres felnőtté. Iskolánkban két idegen nyelvet, angolt és németet tanulhatnak a
gyerekek. Szakköri keretek között az olasz nyelv tanulására is van lehetőség. Az első és
második évfolyamon játékos formában mozgásra, tevékenységekre, rajzolásra épülő nyelvi
előkészítést végzünk. Így valódi élmény a nyelvtanulás.
Harmadik osztálytól a korszerű módszerek mellett az emelt óraszám és a kis létszámú
tanulócsoportok biztosítják a nyelvtanulás hatékonyságát. Hetedik évfolyamtól második
idegen nyelvet is tanulhatnak a diákok.
Végzős nívó csoportos diákjaink kimeneti vizsgát tesznek, melyen kommunikációs és
beszédértési kompetenciákat mérünk. A tanulók idegen nyelvek iránti motiváltságának
növelése oktató-nevelő munkánk legfontosabb tényezője. Ezt a célt szolgálják iskolánkban az
idegen nyelvi programok: nyelvi hét, nyelvi előkészítő tábor, 7-8. évfolyamos diákjaink pedig
Londoni utazáson vehetnek részt melyen angol családoknál próbálhatják ki kommunikáció
képességüket.
Tehetséggondozás
Iskolánk kiemelkedően szerepel a matematika, és a szövegértés kompetenciavizsgálatain.
Soha nem voltunk szűkében az újra és újra feltűnő tehetséges diákoknak. Ők tantárgyi
tehetséggondozó szakkörökön bővíthetik tudásukat, készülhetnek fel megmérettetésekre. Az
elmúlt években matematikából,

biológiából, földrajzból,

természetismeretből és angol

nyelvből állhattak tanulóink országos szaktárgyi tanulmányi versenyek dobogóján.

Osztályfőnöki órákon és iskolai programjainkon életkori sajátosságaiknak megfelelően
biztosítjuk tanulóinknak az

egészséges életmód alapfeltételeihez szükséges elméleti és

gyakorlati ismereteket. Az Életvezetési ismeretek és készségek személyiségfejlesztő program
és a rendőrség D.A.D.A. programja egészíti ki prevenciós tevékenységünket.
Diákönkormányzat
Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A Diákönkormányzat segíti
változatossá tenni a munkás hétköznapokat. részt vesz a különböző tanórán kívüli programok
megszervezésében, lebonyolításában. (Állatszépségverseny, Halloween – Party, Karácsonyi
vásár. Teremdíszítő verseny, Iskolarádió, Rádiós vetélkedő, DÖK nap, ÖKO heti programok,
Ünnepélyek…)
Továbbtanulás mutatóink kiválóak.
Tanulóink több mint 90%-a választ érettségit adó középiskolát, többségük gimnáziumban
folytatja tanulmányait. A visszajelzések megerősítik munkánk eredményességét.
A Zrínyi a világra nyitott, modern iskola, de fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását.
Sokszínűek tanítványaink képességeikben, személyiségükben, de együtt képesek egy nagy
közösséget alkotni. Sokszínűek pedagógusaink, jó példáikban, módszereikben, de közös
célokért együtt tudnak dolgozni. Gyermekközpontú környezetben segítjük tanítványaink
tehetségeinek kibontakozását, erősítjük törekvéseiket, hogy megvalósíthassák álmaikat. Olyan
fiatalokat nevelünk, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában,
másokkal együttműködve képesek boldogulni a középiskolában, majd az életben.

