
Szeretettel köszöntjük Önöket 

A ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK

vezetése és dolgozói nevében!



Az iskola vezetése

Faller Zoltán intézményvezető

Dékány Beatrix intézményvezető-helyettes

Szépligeti Szilvia intézményvezető-helyettes



A Zrínyi Székhelyintézmény

OM azonosító: 037507 



Fenntartó

Nagykanizsai Tankerületi Központ

A fenntartó székhelye: 

8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.

Telefon: 06 (93) 795-203

E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu



Induló elsős osztályaink

1.a

Illésné Kun Hajnalka

Somogyiné Dr. Hederics Szilvia

1.b

Horváth Tiborné (Ildikó)

Kern Melinda



Leendő elsős tanítók (1.a) 

Illésné Kun Hajnalka, Somogyiné Dr. Hederics Szilvia



Leendő elsős tanítók (1.b)

Horváth Tiborné (Ildikó), Kern Melinda



A sport- és szabadidős tevékenységek segítője 
a leendő első osztályokban

Borsi Bence tanító



Tájékoztató

Iskolánkban szaktermek, számítógéptermek, tornaterem, két 

tornaszoba, ebédlő, könyvtár és tükrös táncterem segítik a tanítás-

tanulás folyamatát.

Az alsós osztályokban, a felsős szaktantermekben és az iskolai 

könyvtárban digitális táblák és projektorok vannak elhelyezve.

További információk:

https://www.zrinyink.hu/iskolank/iskolankrol

https://www.zrinyink.hu/iskolank/iskolankrol


A közeli zárt udvarban található 

Ságvári kertben a füves játszótéri 

területen kívül kézilabdapálya, 

kosárlabdapálya és műfüves pálya 

is található. 

Ez a terület a napközis, 

szabadidős, sport tevékenységek 

valamint a mindennapos 

testnevelés helyszíne. Növényei, 

fái nagy értéket képviselnek a 

belváros épített környezetében.

Ságvári kert



Iskolai könyvtár

Iskolai könyvtárunkkal segítjük 

az oktató-nevelő munkát és az 

olvasóvá nevelést.

Együttműködünk a Halis István 

Városi Könyvtárral, melynek 

révén több könyvhöz férhetünk 

hozzá és értékes programok 

részesei lehetünk.



Pedagógiai programunknak megfelelően kiemelten kezeljük a 

• matematika, 

• magyar nyelv és irodalom, 

• idegen nyelv, 

• informatika, 

• sport, 

• művészetoktatás, 

• környezettudatos nevelés

területeit intézményünkben.

Kiemelt területek

Pedagógiai programunk

https://tankerulet.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=20&uid=-1&dokid=4773


Kiemelt területek: Matematika

nívócsoportos oktatás 5. osztálytól



Kiemelt területek: Magyar nyelv és irodalom

nívócsoportos oktatás 5. osztálytól



Kiemelt területek: Idegen nyelv 

nívócsoportos oktatás 5. osztálytól

2024. szeptemberétől tervezzük a 

magyar –angol két tanítási nyelvű 

oktatás bevezetését 2. évfolyamtól 

egy osztályban.

Kiváló lehetőség a nyelvgyakorlásra, 

ha a tanulók a tanult idegen nyelven 

beszélő vendégekkel találkoznak. 



8. osztályos tanulóinknak 

lehetősége van saját tanárunk 

vezetésével kis csoportban a 

középfokú  angol és német 

nyelvvizsgára felkészülni és a 

vizsgát teljesíteni tanórai 

keretben.

További információ 

honlapunkon

Felkészítés a középfokú nyelvvizsgára

https://www.zrinyink.hu/iskolank/nyelvvizsga-felkeszites-1


Osztrák, norvég és 
szlovén 
partneriskolákkal az 
idegen-nyelv 
oktatás motivációját 
segítjük. 

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/iskolank/partneriskolak


Kiemelt területek: Informatika

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/iskolank/informatika


Kiemelt területek: Művészetoktatás

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/valaszthato-foglalkozasok/moderntanc-oktatas


Kiemelt területek: Környezeti nevelés



Kiemelt területek: Sport



Négy sportágban (labdarúgás, 
kézilabda, kosárlabda, torna) a 
sportegyesületekkel szorosan együtt 
dolgozva, külön csoportokban 
foglalkoztatjuk a tanulókat a 
pedagógusok irányításával.

A sportórákon lehetősége nyílik a 
gyerekeknek a kreatív eszközök 
használatára is. A koordinációs létra, 
szivacsgátak, szlalombóják
megfelelően biztosítják a 
mozgásfejlesztő- illetve koordinációs 
gyakorlatok elvégzését.

Zrínyi Sport és AirTrack Akadémia
A mindennapos testnevelést 1-4. osztályban differenciált foglakozás 

keretében, csoportbontásban hatékonyan végezzük.



Az országban 
elsőként alkalmazzuk 
a mindennapos 
oktatásban a 
legmodernebb 
AirTrack eszközöket.

További információ

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/egeszsegfejleszto-sport/mindennapos-testneveles-airtrack-eszkozokkel
https://www.zrinyink.hu/egeszsegfejleszto-sport/mindennapos-testneveles-airtrack-eszkozokkel


Egészségfejlesztő 
iskolaként 
törekszünk a 
tanulók 
egészségének 
fejlesztésére, az 
egészségtudatos 
életmód 
kialakítására.

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/egeszsegfejleszto-iskola/egeszsegfejleszto-iskola


Egészségfejlesztő 

iskolánk céljai között 

kiemelt szerepet kap 

a lelki egészség 

megőrzése, ezért 

részt veszünk a 

Boldog Iskola 

programban.

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/lelki-egeszseg/boldog-iskola-boldogsagorak


A tradicionális emberi értékek mentén szerveződő 

oktató-nevelő munkára alapozunk, igazodva a 

folyamatosan változó környezethez, szülői igényekhez.

Küldetésünk

Általános pedagógia alapelveink, céljaink, iskolánk működését meghatározó 

értékeink és elveink Pedagógiai programunk 1. fejezetében olvashatók.

https://tankerulet.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=20&uid=-1&dokid=4773


Tehetséggondozás

A tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök, versenyre 

felkészítés mellett  speciális együttműködési megállapodásokkal 

támogatjuk a tehetségek kibontakozását:

 Sakkpalota program

 Várhidi Focisuli

 Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola



Tehetséggondozás 

Iskolánkban a 2022/2023-
as tanévtől sakkszakkör 
működik Polgár Judit 
Sakkpalota Komplex 
Képességfejlesztő 
Programja alapján.

A szakkör alsó 
tagozatosoknak, két 
csoportban valósul meg. 

Sakkpalota program



Tehetséggondozás

Az együttműködés célja a labdarúgó tehetségek felkutatása és fejlesztése 
kiscsoportos egyéni képzés keretében. 

Ez a lehetőség nagyban hozzájárul labdarúgásban elért sikereinkhez is.

Várhidi Focisuli



Tehetséggondozás

Az együttműködés célja 
a kettős vagy többszörös 
tehetségígéretek 
kiválasztása, fejlesztése. 
A kiválasztott tanulók 
komplex 
tehetséggondozó 
programon vesznek 
részt, ahol többféle 
táncstílust ismernek meg.

Együttműködés a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskolával



Zala megye kompetenciaközpontjaként 

működünk.

Fontosnak tartjuk a jelen 

kor követelményeihez 

jobban igazodó új 

pedagógiai módszerek 

bevezetését, a tudás 

élményszerű átadását 

tanulóinknak.

További információ 

honlapunkon

https://www.zrinyink.hu/kompetenciakozpont


Kölcsönös tiszteleten alapuló pedagógiai 
megoldások



Támogatás

Iskolapszichológus

A problémamegelőzésben és a nehéz helyzetek kezelésében 
szakemberhez lehet segítségért fordulni, aki iskolánkban 
minden nap elérhető.

Fejlesztő pedagógusok

A különleges bánásmódot, speciális nevelést igénylő 
gyermekek tanulását fejlesztő pedagógusok támogatják.



Kapcsolat

Telefonszámok: 

Faller Zoltán intézményvezető: 

+36 30-432-2835

Dékány Beatrix 
intézményvezető-helyettes: 

+36 30-432-2946

Szépligeti Szilvia 
intézményvezető-helyettes: 

+36 30-433-3814

Zrínyi Miklós utca 38.

www.zrinyink.hu

info@zrinyink.hu


