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Információk a Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskolában a
2020-2021-es tanévben induló osztályokról
Intézményünk Budapest XVII. kerületi Czimra Gyula Általános Iskola tavasszal ismét várja a
leendő 1. osztályos tanulókat! A beiratkozás nálunk is, csakúgy, mint országosan 2021. április 15-16-án
lesz.
Iskolánk alapvető célja a tanulók sokoldalú személyiségének kibontakoztatása, az általános
műveltség, valamint a nemzeti kultúra megismertetése, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése, az
erkölcsi érzék és szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése, elkötelezettség az egészséges életmód és
környezet megóvása iránt, elfogadás és tolerancia. Szeretnénk elérni, hogy az iskola nyújtotta
kompetenciáknak köszönhetően diákjaink megállják helyüket a középiskolában, majd a társadalom
hasznos tagjaivá váljanak.
Az iskola családias hangulatú, sajátosságunk, hogy több, összesen 6 épületben működünk, melyek
egy utcában, egymáshoz közel találhatók. A mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk az
úszásoktatást és két osztályunk részt vesz a Nemzeti Lovasprogramban. Az alsó és a felső tagozat külön
tornateremmel rendelkezik, és van egy szabadtéri műfüves pálya is. A technikailag egyre jobban
felszerelt osztálytermek mellett szaktantermek is segítik a munkát, melyek felszerelését szintén
folyamatosan fejlesztjük. Két teremben biztosítjuk az informatika oktatását, a lehetőségek szerint
bontott csoportokban.
Osztályainknak igyekszünk olyan sajátos arculatot adni, melyek valamelyikében minden diák
kibontakoztathatja tehetségét, képességeit.
Egyik osztályunkban differenciáló matematikaórákkal színesítjük a gyerekek tanulmányait, így
fejlesztve a logikai gondolkodást és a matematikai kompetenciát. Az itt tanuló gyerekek rendszeresen
és sikeresen vesznek részt az ezeken a készségeken alapuló megmérettetéseken.
A művészeti orientációs osztályban kiemelt szerepet kap az ének, a tánc és a rajz. Énekórákon és
a 3. osztálytól induló énekkaron Kodály módszer szerint tanulnak. Számukra zenei rendezvényeket,
bemutatókat szervezünk az iskolában, és külső helyszíneken. A táncórákon alsó tagozatban a néptánc,
felsőben pedig a modern táncok különböző irányzatait ismerhetik meg. Rajzórákon több technikát is
elsajátítanak, az érdeklődők szakköri keretek közt is alkothatnak. Az itt tanuló gyerekek gyakran lépnek
fel iskolai, kerületi rendezvényeken, versenyeken. Eredményeiket az énekversenyek helyezései
(budapesti, országos), és a képzőművészeti, zeneművészeti iskolákba nyert rendszeres sikeres felvételik
is igazolják.
Sok kisgyerek futballozik óvodás korától az iskola szomszédságában lévő GRUND 1986 SC
egyesületében. A klubbal történt együttműködési megállapodás értelmében a gyerekek első osztálytól
együtt kezdik meg tanulmányaikat, edzéseiket egyeztetett időpontban, az órarendbe beépítve tartják meg
a klub edzői, így biztosított számukra a tanulás és a sport összehangolása. Tíz év tapasztalata igazolja,
hogy a tehetségek megtalálják helyüket a nagy futball klubokban, illetve a sport iránti szeretet, az
egészséges életmód fenntartása versenysporton kívül is megmarad az életükben.
Iskolánk kiemelt helyen kezeli a nyelvoktatást. Egyik osztályunkban már első osztályos kortól
megkezdik a tanulók az angol nyelv tanulását bontott csoportban, de szakköri keretekben minden 1. és
2. osztályos tanuló ingyenes játékos angol nyelvi képzést kaphat. Harmadik osztálytól a nyelvet minden
osztályunkban csoportbontásban tartjuk, felső tagozaton pedig lehetőség van intenzívebb haladásra az
emelt óraszámnak köszönhetően. Az így elsajátított képességek birtokában egyre többen szereznek
biztos gyakorlati tudást, kiemelkedő tanulmányi versenyeredményeket, sokan közülük pedig
nyelvvizsgát is tesznek.
A 2020-2021-es tanévben a Logiscool-lal való együttműködés keretében szeretnénk elindítani
egy olyan csoportot, ahol számítógépes programozást tanulhatnak a gyerekek már 1. osztály második
félévétől, egészen 8. osztályos korukig heti 2 órában.
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Olyan osztályaink is vannak, amelyek nem követnek egy bizonyos tematikát, de az ide járó
gyerekeknek szintén lehetőségük van emelt óraszámban nyelvet tanulni, részt venni délutáni
foglalkozásokon különböző érdeklődési körüknek megfelelően. (Rajz szakkör, sakk szakkör és
sakkpalota program, énekkar, színjátszó szakkör, történelem szakkör, stb.). Napközis foglalkozás
keretében rendszeresen szervezünk egy-egy témát feldolgozó, előadással egybekötött projektet,
elsősorban a hagyományőrzés és a fenntarthatóság témakörében. Heti 2 alkalommal tömegsportra van
lehetőség, illetve számos egyesületnek adunk lehetőséget a délutáni órákban, hogy edzéseket tartsanak
különböző sportágakban tanulóinknak számára.
Külön említésre méltó a 17 éves múlttal rendelkező színjátszó szakkörünk, akik évről-évre lépnek
fel különböző iskolai rendezvényeken és külső helyszíneken. Éves bemutatójukat mindig nagy sikerrel
rendezzük meg a Csekovszky Művelődési Házban. Az énekkar és művészeti osztályok bemutatója a
hagyományos Czimra Gála minden évben szerepel a Vigyázó Művelődési Központ műsorán, a szülők,
és nagyszülők örömére, büszkeségére.
Sajátos arculatunk megtartása mellett a jövőben is arra törekszünk, hogy igazodva a kor
kihívásaihoz és az iskolahasználók igényeihez olyan intézmény legyünk, amely a jó hagyományokat is
megtartva, de mindig megújulva tud biztos tudást, ismeretet közvetíteni, diákkal, szülővel partneri
kapcsolatot fenntartani.

Bondor Mária sk.
intézményvezető
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