
 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

A Felsővárosi Általános Iskola szeretettel várja a leendő 1. osztályos gyerme-

keket! 

Legfontosabb feladatunk a magas színvonalú oktatás, mellyel elősegítjük gyer-

mekeink továbbtanulását és megalapozott tudást biztosítunk középiskolai ta-

nulmányaikhoz. 

Az iskola bemutatása 

A város legújabb oktatási intézménye 1984. óta működik a Martinovics u. 2. szám alatt, a volt Fehérvári 

épület helyén közel másfél hektáros területen.  

Intézményünk jellemzői: 

➢ kétszintes 16 tantermes iskola + előadók (fizikai, kémiai, biológiai, matematika, ének-zene, technika 

terem, tankonyha, ökokert, két számítástechnikai szaktanterem, interaktív táblával felszerelt tanter-

mek, modern multimédiás tanterem, tanulói laptopok), 

➢  két műanyag borítású tornaterem, tornaszoba, öltözőkkel, zuhanyzókkal, kondicionáló teremmel, 

külső tornapálya, 

➢ az épületet körülvevő zöld övezet, két különálló játszótér, rönkfából készült szabadtéri tanterem, 

➢ a felújított kápolnai szárnyban tantermek, tükrös próbaterem, rajzterem, könyvtár, a pincében ége-

tőkemencével felszerelt kerámia műhely, 

Pedagógiai programunkról 

➢ 8 évfolyamos általános iskolai képzés, 

➢ fő feladatunk: testileg, lelkileg sokoldalúan fejlett, szellemiekben gazdag személyiség kialakítása, 

olyan biztos tudás megalapozása, amelyet bármely típusú iskolába való távozás esetén tovább fej-

leszthetnek tanulóink, 

➢ német, angol nyelv oktatása már 1. osztálytól; emelt szinten 5. osztálytól, 

➢ magyar, matematika tantárgyak oktatása képesség szerinti csoportbontásban, 

➢ 5. osztálytól emelt szintű matematikaoktatás (heti 6 óra matematika, mely mellé 2 óra informatika 

szakköri foglalkozás lehetőségét ajánljuk fel), 

➢ szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szaktárgyi versenyekre felkészítés, sportkörök, ének-

kar, napközis foglalkozások. 

Rendezvényeink 

Rendezvényeink biztosítják tanulóink számára tehetségük sokoldalú kibontakoztatását. 

Gólyabál, ÖKO-hét programjai, sulirangadók, sportversenyek, Mikulás discó, Luca napi vásár, karácso-

nyi gálaműsor, alapítványi bál, farsangi bál, Napraforgó fesztivál, diáknap, stb. 

Szakköreink és sportolási lehetőségek 

➢ kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz, birkózás - sportegyesületek szervezésében, 

➢ MLSZ Bozsik program (labdarúgás),  

➢ 3-4-5-6. osztályban úszásoktatás,  

➢ kézműves, barkács, képzőművészeti, énekkar,  ma-tematika, informatika, elsősegély nyújtó, bio-

lógia, ÖKO, német, angol, orosz szakköröket szervezünk. 



 

Művészeti iskola 

A Cogito ÁMK Hibó Tamás Művészeti Iskolájának kihelyezett tagozata működik iskolánkban kép-

zőművészet tanszakon (grafika, festészet, kézműves) heti 4 órában, délutánonként. A képzés előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyamokon történik, (tanév végén bizonyítvány). A foglalkozások hétköznap 

délutánonként kiscsoportos (átlag 15 fős) keretek között zajlanak. 

Intézményünk az alábbi elismerő címekkel rendelkezik: 

➢ Mentoráló Intézmény 

➢ Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

➢ Örökös Ökoiskola 

➢ Madárbarát Iskola 

➢ Egészséges Iskola 

Tanítási rend 

➢ tanítási órák reggel 8 órától 1330-ig (45 perces órák 10 perces szünetekkel, harmadik szünet 20 perces 

nagyszünet), 

➢ napközis foglalkozások első osztálytól hatodik osztályig – egy osztály tanulói egy napközis csoport-

ban, 

➢ tanulószoba 7- 8. osztályosok számára. 

Étkezési lehetőségek 

Intézményen belül működik az étterem. Tanulóink egyszeri, ill. háromszori étkezést vehetnek igénybe.  

A hagyományos nyílt napi programok és az óvodások számára szervezett rendezvényeink az 

idei tanévben a járványhelyzet miatt elmaradnak.  

Ajánlom szíves figyelmükbe az intézmény honlapját és Facebook oldalát, ahol tájéko-

zódhatnak az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, programjainkról: 

 http://felsovarosi.hu 

 https://www.facebook.com/felsovarosi.gyongyosi  

 

2022/2023 

A 2022/2023-as tanévben az alábbi 

tanító nénik várják az Önök gyer-

mekeit az első osztályokban: 

Benyovszky Péterné 

Pestiné Barna Julianna 

Slavitsek Alexa 

Beiratkozással kapcsolatos kérdése-

ikkel forduljanak Horváth Zoltán 

Tiborné intézményvezetőhöz! 

Tel.: 37/311-062 

Elérhetőségek 

 : (37)311-062 

 : suli@felsovarosi-gyongyos.edu.hu  

 Web: http://felsovarosi.hu/  

facebook: https://www.facebook.com/felsovarosi.gyongyosi  

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és végigolvasták 

tájékoztatómat.  

Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba. 

Horváth Zoltán Tiborné 

intézményvezető 
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