Hívjuk, várjuk a leendő elsősöket!
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnázium

Új udvarunk

Uszodánk

Jégpályánk

Játszóterünk
Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket
bemutatkozóinkra!
Igazgatói tájékoztató és játékos foglalkozás
a kisiskolában a leendő elsős tanítók vezetésével.
2021.február 15. hétfő 17 óra

Általános iskola: 1098 Budapest, Lobogó u. 1.
Telefon és fax: 06 1 280 59 94,
Kisiskola : Napfény u. 3. Tel.: 06 1 280 68 29
e-mail: titkar.alt@weores-bp.sulinet.hu
honlap: www.weores-bp.sulinet.hu

A leendő elsős tanítók bemutató órái
(csak szülőknek!)
Focipályánk

2021. március 23-án, kedden 8:15-tól 10:00-ig
(A negyedikesekkel folytatott tanórák alatt a tanítók
20-20 perces órarészletben mutatkoznak be.)
7:45-8:05-ig gyülekezés az iskola előtt.
9:45-től a felmerülő kérdésekre válaszolunk.
(Kérjük, márc. 9 – 22. előzetesen jelezzék
részvételüket az iskola honlapján, illetve
az általános iskola titkárságán!)
Beíratás: 2021. április15 - 16.
Amennyiben a fentiekre nincs lehetőség a
járványügyi helyzet miatt, a honlapra teszünk fel
részletes tájékoztatást.

Tornatermünk
Kormos László
igazgató
Tar-Molnár Ágnes
Ignácz Gizella Izabella
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben
szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”
Weöres Sándor

Iskolánk a József Attila-lakótelepen található, csendes
és kis forgalmú helyen; fákkal, virágokkal teli
környezetben dolgozunk.
Tizenkét évfolyamos iskola vagyunk: általános iskola
és a gimnázium. három épületben dolgozunk: az
első-második osztályba járók a Napfény utca 3. alatt egy
kedves kis épületben „laknak”, forgalomtól elzárt utcában,
ahol nagy játszóudvaron van módjuk futkározni, labdázni.
Külön épületben tanul a többi általános iskolás (Lobogó
u.1.), és a gimnazisták (Toronyház u. 21.).
Minden épülethez nagy udvar és kert tartozik.
Az iskolához a Lobogó utca 1-ben tanuszoda, a
Toronyház u. 21-ben pedig egy egész tanévben működő
jégcsarnok tartozik! Az iskola udvarát 2012 nyarán
felújítottuk.
Gyönyörű pihenő-tér, izgalmas játszótér és nagy műfüves
futballpálya áll a gyerekek rendelkezésére.

Az általános iskolába járók egyszerűsített eljárással
juthatnak be a gimnáziumi képzésbe. (Csak a
drámatagozaton kell alkalmassági vizsgát tenniük.)
Iskolánk őrzi és használja Weöres Sándor könyvtári
hagyatékának jelentős részét, ápoljuk a költő és felesége
emlékét, gondozzuk sírjukat.






2021-ban induló elsős osztályaink:
1.a osztály
sporttámogató
osztály, angol és
informatika
oktatással

1.b osztály
sporttámogató
osztály, angol és
informatika
oktatással.
(további
mindennapos
úszáslehetőség)









A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi
Tagintézményének itt folytatott fejlesztő foglalkozásai:
diszlexia-megelőzés, gyógyúszás, mozgásfejlesztés,
logopédia.
Színjátszó szakkör
A kerületi zeneiskola a jelentkező tanulóknak helyben
tartja a szolfézst, a gitár-, a furulya- és a
trombitaoktatást. Az első osztályosoknak dalosjáték
foglalkozást is szerveznek.
Részvétel a ferencvárosi helytörténeti szakkör
munkájában, rendszeres kirándulások a természetben.
Iskolánkban az etikaoktatást/hit- és erkölcstan oktatást
a szülői igényeknek megfelelően helyben szervezzük
meg.
Napirendbe épített, ingyenes, választható szakkörök
A matematikai logikát fejlesztő játékos foglalkozás,
számítógép-használattal.
Kreatív kézműves foglalkozások.
Játékos angol nyelvű kommunikáció.

Tanítóink a nyílt napokon mutatkoznak be.
„Célunk harmonikus személyiségű fiatalokat nevelni,
harmonikus környezetben, az egyéni igényekre
tekintettel rugalmas szervezetben, a rászorulókról
gondoskodva, a diákok, szülők érdekeire való tekintettel
partnerközösségben. Alapértékeink a nyitottság,
partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia.”
Az iskola kiemelkedő területei közül az egyik a sport.
Nevelői voltunk és vagyunk úszóknak, vízilabdázóknak,
labdarúgóknak, asztaliteniszezőknek, ökölvívóknak,
vívóknak, akik egyesületük színeiben kiválóan
versenyeznek. (Pl. ifjúsági Európa-bajnokok, olimpiai
helyezettek) Azoknak a testnevelés tagozatosoknak,
akik nem járnak sportegyesületbe, lehetőségük van
sportkörökben, nyáron úszó-, télen sítáborban való
részvételre, úszásra, korcsolyázásra.
Másik kiemelkedő terület a művészeti nevelés.
Kórusaink és népdalosaink rendszeresen szerepelnek
versenyeken,
koncerteken;
képzőművészeti
szakköröseink kiállításokon, pályázatokon. Dráma
tagozatunk a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási
Iskolával (KIMI) működik együtt.

Tanító munkánk jellemzői
 Barátságos, gyermekközpontú légkör, humánus és
következetes nevelés.
 Nyugodt átmenet a különböző iskolafokok között:
óvodából az első osztályba, alsó tagozatról a felső
tagozatra, általános iskolából a gimnáziumba.
 Hagyományos
szótagoló
módszerrel
történő
olvasástanítás.
 Idegen nyelv-oktatás első osztálytól (játékos, nem
megerőltető formában).
 Korszerű informatikai oktatás első osztálytól.
 Gazdag könyvtárral rendelkezünk, ahol rendszeresen
tartunk könyvtári órákat.
 Órarendi keretben korcsolyaoktatás, úszásoktatás saját
tanuszodánkban.
 Aktív diákönkormányzat, demokrácia-tanulás.
 Környezettudatos életre nevelés.
 Az aktív pihenés, „rekreáció” biztosítása, a lelki és testi
egészségtudatosság kialakítása.
 Úszási lehetőség, a szabadidő hasznos eltöltésére
nevelés.
 Minden télen szervezünk sítábort, nyáron biciklis-, illetve
úszótábort.
Iskolánk délutáni foglalkozásai:
 Alsósoknak: labdás játékok.
Felsősöknek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda,
asztaltenisz, atlétika.
ELSŐS BEISKOLÁZÁS 2021-2022 (pptx)

A felső tagozatos oktatás jellemzői
Az 5-8. évfolyamon emelt óraszámban oktatjuk a
továbbtanulás tekintetében leginkább fontos magyar nyelv
és irodalom valamint matematika tantárgyakat. Második
idegen nyelv tanulására szakköri formában nyílik lehetőség.
Évek óta sokan tesznek sikeres Pitman nyelvvizsgát az
iskola szervezésében, helyben.

Gimnáziumi osztályaink
A felső tagozat elvégzése után lehetőség van iskolánk
gimnáziumi tagozatán a tanulmányok folytatására,
általános, művészeti és nyelvi előkészítős osztályokban.

