A nyílt napok programja

Rendezvényeink óvodások számára

 2018. március 02. 1400
2018.03.05.
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Napraforgó fesztivál
Óvodás csoportok műsora, kézműves foglalkozások tanító nénik vezetésével.
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Kérem, hogy részvételi szándékukat a 311-062-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni március 02-ig!
Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak

 2018. március 19. 1700

Horváth Zoltán Tiborné intézményvezetőhöz!
Tel.: 37/311-062

Szülői értekezlet
a leendő első osztályos tanulók szüleinek.

Valamennyi rendezvényünkre szeretettel
várjuk Önöket!

Elérhetőségek
: (37)311-062
: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu
Web: http://www.felsovarosi.hu
facebook: Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

Gyöngyös, Martinovics I. u.2.

Az iskola bemutatása

Rendezvényeink

A város legújabb oktatási intézménye 1984. óta működik a
Martinovics u. 2. szám alatt, a volt Fehérvári épület helyén
közel másfél hektáros területen.

Rendezvényeink biztosítják tanulóink számára tehetségük
sokoldalú kibontakoztatását.
Gólyabál, ÖKO-hét programjai, sulirangadók, sportversenyek, Mikulás discó, Luca napi vásár, karácsonyi gálaműsor,
alapítványi bál, farsangi bál, Napraforgó fesztivál, diáknap,
stb.

Intézményünk jellemzői:
 kétszintes 16 tantermes iskola + előadók (fizikai, kémiai, biológiai, matematika, ének-zene, technika terem,
tankonyha, ökokert, két számítástechnikai szaktanterem, interaktív táblával felszerelt tantermek, 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 égetőkemencével felszerelt kerámia műhely,
 közel 500 tanuló, 45 pedagógus.

Szakköreink és sportolási lehetőségek
 kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz - sportegyesületek szervezésében,
 MLSZ Bozsik program (labdarúgás),
 3-4-5-6. osztályban úszásoktatás,
 kézműves, kerámia, barkács, képzőművészeti, tánc
és dráma, énekkar, matematika, informatika, elsősegély nyújtó, biológia, ÖKO, német, angol, orosz
szakköröket szervezünk.

Innovációk
Iskolánk:
 mentoráló intézmény - gyakorlati életre nevelés,
tánc és mozgás adaptálható modellel,
 Oktatási Hivatal bázisintézménye.
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 csoportban,
 tanulószoba 7- 8. osztályosok számára.
Étkezési lehetőségek
Intézményen belül működik az étterem. Tanulóink egyszeri,
ill. háromszori étkezést vehetnek igénybe.

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 fejleszthetnek tanulóink,
 választható idegen nyelvek: német, angol - harmadik
osztálytól emelt szinten, emelt óraszámban,
 informatika, oktatása csoportbontásban korszerű gépeken,
 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, énekkar,
napközis foglalkozások,
 2016-tól ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím a több éves
környezettudatos munka eredményeként.

Művészeti iskola
A Cogito ÁMK Hibó Tamás Művészeti Iskolájának kihelyezett tagozata működik iskolánkban képzőművészet 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.

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és végigolvasták tájékoztatómat.
Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba.

Horváth Zoltán Tiborné
intézményvezető

