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Tájékoztató

Iskolánk a Ferencváros egyik legrégebbi oktatási-nevelési intézménye. A gazdag történeti múlt, a Hild József tervezte műemléképület, valamint az iskola közvetlen épített környezete alapvetően meghatározza az iskola arculatát. A patinás külső mögött több, mint 180 évnyi pedagógiai erőfeszítés, állandó újító szándék húzódik meg. Generációk tanultak az iskola falai között, így fejezve ki elismerésüket, hűségüket az „alma mater” iránt. A közelmúlt történései között az alábbiak a legfontosabbak: 
·	A 60 éves múlttal rendelkező ének-zene tagozat sok fővárosi és országos kórusversenyen ért el kiemelkedő eredményt, ez jellemzi iskolánk arculatát. Az ének-zene oktatás mellett kiemelkedő szerepet kap a testnevelés. Diákjaink számos sikert érnek el kerületi és országos szintű versenyeken.
Az iskola pedagógusai azt szeretnék, ha jó hangulatú, otthonos iskolában eredményesen tudnánk együtt munkálkodni gyermekekkel és szülőkkel a nálunk töltött évek során. Nagy gondot fordítunk az esztétikai nevelésre. Tantermeink világosak, tágasak, amelyekben növények, gondosan összeállított szemléltetést is szolgáló táblázatok vannak. A folyosókon elhelyezett képek, idézetek, a diákok rajzai valamennyi látogatónak azt fejezik ki, hogy mindannyian szeretjük iskolánkat.
Személyiségközpontú, családias, a minden tanulóban meglévő tehetség kibontakoztatására nagy hangsúlyt fektető iskolánkban lehetőség nyílik:
·	színjátszó szakkör, amely nemzetközi hírű és több franciaországi utazáson vett részt 
·	angol, francia nyelvoktatásra
·	sokrétű sporttevékenységre: játékos torna, foci, kosárlabda
·	természetjárásra: gyalog és kerékpáron, sítáborozásra, korcsolyázásra
	a manuális készségek fejlesztésére: rajz, technika
	különböző szakkörökön való részvételre: állatkerti, színjátszó, fotó, rajz, kis biológus

korlátlan (de nem ellenőrizetlen!) internetezésre
	újságszerkesztésre

erdei iskolai programokon való részvételre
	újjá és korszerűvé alakított könyvtárunk és olvasótermünk igénybevételére 
szökőkutas pihenőkertünk használatára
	tanulási nehézségek esetén pszichológus, logopédus és fejlesztőpedagógus segítségének igénybevételére

Hagyományaink:
Múzeumlátogatások, erdei iskolák, kirándulások osztálykeretben, iskolafarsang, Bakáts-nap, ünnepi hangverseny, kiállítások rendezése, látogatása, külföldi tanulmányutak.

Az iskola eredményessége:
Továbbtanulási mutatóink nagyon kedvezőek. Minden tanulónkat sikerrel iskoláztuk be. A kerületi versenyeken jó eredményeket értünk el, sőt országos eredményekkel is büszkélkedhetünk.

Az iskola nyári programja:
Iskolánk nyári programjai hagyományosak. A ferencvárosi lehetőségeken (Balatonlelle, Kincsesbánya) túl külföldi utakat, szaktáborokat és saját szervezésű nyári napközis táborokat vehetnek igénybe diákjaink.

A 2021/2022-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.
	


Szeretettel várunk minden leendő első osztályos gyermeket!

