
„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó 

tudásnak tevékennyé ébresztése.” 

Weöres Sándor 

Budapest IX. Kerületi  
Weöres Sándor 

Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 035284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely: 1098 Budapest, Lobogó u. 1. 
 

Telefon 280-59-94, 

 
Gimnázium: 1098 Budapest, Toronyház u. 21. 

 

Telefon: 280-62-40, telefax: 280-66-03  

e-mail: weores@weores-bp.sulinet.hu 

honlap: www.weores-bp.sulinet.hu 

Iskolánk logója Weöres Sándor egy vers-

illusztrációja alapján készült. Mindenkinek mást 

ábrázol. Van, aki madárnak, van, aki virágnak, 

van, aki nyitott tenyérnek látja. Bármelyik legyen 

is, olyan szimbólumnak tekinthető, amelyet az 

iskola szívesen vállal: A nyitott tenyér iskolánk 

nyitottságát, barátságosságát, az elfogadást 

jelenti. A madár utal arra, hogy tanulóinknak 

nagymértékben biztosítani kívánjuk az 

önrendelkezés szabadságát, illetve hogy kibontakoztathassák tehetségüket, 

szabadon szárnyalhassanak. A virág a szép iránti érzékenységére, az iskola 

művészeti tevékenységére utal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk a leendő kilencedikeseket! 

W E Ö R E S  S Á N D O R  

Á L T A L Á N O S  I S K O L A  É S  G I M N Á Z I U M  

Kormos László Budavári Beáta Feurer Anna 

 igazgató gimnázium-vezető  igazgatóhelyettes 

Tanuszoda 
További képek, információk 
az iskola honlapján, 

valamint: 

Lobogó Tanuszoda 

Barátai 
 

Jégpálya 

További képek, információk 

az iskola honlapján. 

Drámatagozat 
További képek videó felvételek és 

információk az iskola honlapján, 

valamint: 

facebook.com/wsgdrok 

Rózsakert 
További képek videó felvételek és 

információk az iskola honlapján, 

valamint: 

facebook.com/weoresgimi 

Megközelítés: Tömegközlekedéssel: 

Pöttyös utcai metróállomás felől: 
A Napfény utcán egyenesen 10 
perc sétával a LIDL és a SPAR 

üzletek között elhaladva, majd a 

Lobogó utcára balra bekanyarodva 
már látszik is az iskola épülete. 

Ecseri úti metróállomás felől: A 

József Attila ltp. (Távíró utca) felé 
közlekedő 181-es jelzésű busszal a 

József Attila ltp. végállomásig, 

ahol a buszról leszállva már látszik 
is az iskola épülete. 

Autóval: 

Üllői útról a Napfény utcára 
lekanyarodva egyenesen, majd a 

LIDL és SPAR üzletek után balra 

kanyarodva a Lobogó utcára. (Az 
egyirányú közlekedés miatt meg 

kell kerülni az épületet, melynek 

bejárata előtt le is lehet parkolni 
ingyenesen). 

Határ útról a Mészáros Lőrinc 

utcánál lekanyarodva (123-as is itt 
kanyarodik Dél-Pest felől), 

továbbhaladva a Távíró utcán 

jobbra, majd a Friss utcán balra 
kanyarodva, és ismét balra, a 

Toronyház utcára. 

mailto:weores@weores-bp.sulinet.hu
http://www.weores-bp.sulinet.hu/


KIKNEK AJÁNLJUK ISKOLÁNKAT? 
 

 Azoknak a fiataloknak, akik még nem kötelezték el 

magukat egyetlen szakma vagy tudományterület mellett, 

hanem nyitottan, érdeklődve tekintenek a világ egészére. 

 Akik szívesen lennének egy derűs és aktív diákcsapat tagjai. 

 Akik örülnek annak, ha nem száraz ismeretek tanulnak, 

hanem a tudás alkalmazását is. 

 Akik örülnek annak, ha olyan képzést kapnak, amely által 

képesek lesznek új ismeretek megszerezésére. 

 Akik szívesen dolgoznak a hagyományostól eltérő tanulási 

formákban (csapatban, projektekben, stb.) 

 Akik szívesen veszik azt, ha tudásukat rendszeresen és 

objektívan mérik, hogy ezáltal iránymutatást kapjanak 

további munkájukhoz és felkészítsék őket a későbbi 

vizsgahelyzetekre. Akik szeretnének segítséget kapni ahhoz, 

hogy mit válasszanak majd életpályájuknak. 

 Akiket különösen érdekel a színpad világa és a drámajáték 

(művészeti tagozat) vagy az idegen nyelvek és a 

kommunikáció (nyelvi előkészítő évvel bővített emelt 

magyar óraszámú általános tagozat) vagy az informatika és 

a matematika (nyelvi előkészítővel bővített emelt 

matematika vagy informatika óraszámú általános tagozat). 

 Akik szeretik Weöres Sándor költészetét, s büszkék arra, 

hogy iskolájuk gondozza a költő könyvtári hagyatékának 

jelentős részét. 

Iskolánk a József Attila lakótelepen található. Környezete 

csendes és kis forgalmú; fákkal, virágokkal teli. Az általános 

iskola főépületéhez tanuszoda kapcsolódik, a gimnázium 

főépületéhez pedig egy egész tanévben működő jégcsarnok! 

Pedagógiai programunkban megfogalmazott célunk, hogy 

harmonikus személyiségű fiatalokat neveljük, harmonikus 

környezetben, az egyéni adottságokra való tekintettel rugalmas 

iskolai szervezetben, a rászorulókról gondoskodva, a folyamat 

résztvevőinek igényeire és érdekeire való tekintettel velük 

partnerközösséget vállalva. Alapértékeink tehát a nyitottság, 

partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia. 

Törekszünk arra, hogy az iskola érzékenyen reagáljon a kor és a 

környezet kihívásaira és használható tudást adjon. 

Kimagasló eredményeket értünk el a drámapedagógiai 

nevelés és a színjátszás területén (Országos Diákszínjátszó 

Fesztivál, Kilincs Fesztivál, stb). 

2001-ben indított személyiségfejlesztő művészeti tagozatunk 

együttműködik a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskolával. 

Az iskola egyik sikeres területe a sport. Nevelői voltunk és 

vagyunk úszóknak, vízilabdázóknak, labdarúgóknak, 

asztaliteniszezőknek, karatékáknak, ökölvívóknak, vívóknak, 

akik egyesületük színeiben kiválóan versenyeznek. (Pl. ifjúsági 

Európa-bajnokok, olimpiai helyezettek.) Több egyesülettel (pl. 

a Kőbánya SC-vel) megállapodást kötöttünk, hogy a sportoló 

gyerekek a tanulás mellett zavartalanul végezhetik 

edzésprogramjukat. 

Szeretettel várjuk a nyolcadikosokat és szüleiket a nyílt 

napokon: 2017. november 14-én, kedden és 16-án, 

csütörtökön 9-12 óra között. (Kérjük, előzetesen 

jelentkezzenek a www.weores-bp.sulinet.hu-n a 

Beiskolázás menüpontban!) 
 

KÉPZÉSI RENDSZERÜNK, KÍNÁLATUNK 

D) négy évfolyamos művészeti osztály (VÁLTOZÁS!) 

Általános gimnáziumi képzés emelt óraszámú 

művészeti (színjáték) órákkal (15 fő), vagy emelt óraszámú 

magyar órákkal (15 fő). A színjáték valamint a képzéshez 

kapcsolódó beszéd, kreatív ének-zenei és mozgásgyakorlatok 

keretében fejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon 

keresztül fejlesztjük a tanulók érzelmi, értelmi, szociális 

képességeit, gazdagítjuk önkifejezési formáit. A létrejött 

produkciók évről-évre nagy sikert érnek el bemutatókon, 

versenyeken. Dráma tantárgyból érettségi vizsga is tehető 12. 

végén. A képzést a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskolával együttműködve végezzük. Az 

emelt óraszámú magyar képzés során a tanulók irodalmi 

művek adaptációjával (film,·színház, zene, képzőművészet), 

kommutáció-elméletekkel, média-ismeretekkel, média-

elemzésekkel, színházi művek elemzésével vagy éppen 

versírással, novellaírással, kreatív írással foglalkoznak 

Első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak. Második 

idegen nyelv: az angol/német/olasz/francia egyike. 

Tizenegyedik osztálytól a tanulók az érdeklődési körüknek 

megfelelően bármely tárgyból jelentkezhetnek emelt szintű 

érettségi vizsga-felkészítő óráinkra. 

Jelentkezési kód drámára: 0021, magyarra: 0022 
 

B nyek) Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 

évfolyamos) emelt magyar óraszámú általános tantervű 

osztály 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók az angol 

vagy német nyelvet (első idegen nyelvként) heti 15 órában, az 

angol, német, francia vagy olasz nyelvet (második idegen 

nyelvként) heti 3 órában tanulják, bontott csoportban. A többi 

órán alapkészségeiket erősítjük, illetve tanulás-módszertani 

ismereteket szereznek. Célkitűzés előrehozott érettségi vizsgát 

tenni 11. osztály végén. A nyelvi előkészítő évfolyam után a 9. 

osztályban a tanulók emelt óraszámú magyar képzést kapnak, 

melyeken pl., irodalmi művek adaptációjával (film,·színház, 

zene, képzőművészet), kommutáció-elméletekkel, média-

ismeretekkel, média-elemzésekkel, színházi művek elemzésével 

vagy éppen versírással, novellaírással, kreatív írással 

foglalkoznak. A nyelvórák, a matematika és az informatika órák 

csoportbontásban folynak. Egyebekben a képzés a négy 

évfolyamos általános gimnáziumi képzéssel azonos. osztálytól a 

tanulók az érdeklődési körüknek megfelelően bármely tárgyból 

jelentkezhetnek emelt szintű érettségi vizsga-felkészítő óráinkra. 

Jelentkezési kód angolra: 0001, németre: 0002 
 

C nyek) Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 

évfolyamos) emelt matematika vagy informatika óraszámú 

általános tantervű osztály 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók az angol 

vagy német nyelvet (első idegen nyelvként) heti 15 órában, az 

angol, német, francia vagy olasz nyelvet (második idegen 

nyelvként) heti 3 órában tanulják, bontott csoportban. A többi 

órán alapkészségeiket erősítjük, illetve tanulás-módszertani 

ismereteket szereznek. Célkitűzés előrehozott érettségi vizsgát 

tenni az első idegen nyelvből a 11. osztály végén. A nyelvi 

előkészítő évfolyam után a 9. osztályban a tanulók két emelt 

óraszámú képzés közül választhatnak: emelt óraszámú 

matematika- vagy informatikaképzést. A nyelvórák, a 

matematika és az informatika órák csoportbontásban folynak. 

Egyebekben a képzés a négy évfolyamos általános gimnáziumi 

képzéssel azonos. Tizenegyedik osztálytól a tanulók az 

érdeklődési körüknek megfelelően bármely tárgyból 

jelentkezhetnek emelt szintű érettségi vizsga-felkészítő óráinkra. 

Jelentkezési kód angolra: 0011, németre: 0012 

 

Felvételi jelentkezési határidő: 2018. február 19. 
A felvételről az alábbiak szerint döntünk: 

 az általános iskolai tanulmányi 

eredmények, 

 a központi írásbeli vizsga (általános típusú) 

eredményei, 

 szóbeli meghallgatás, melyet a művészeti tagozaton 

alkalmassági vizsga egészíti ki. 

Az alkalmassági vizsgára három verssel, és egy-egy 

monológgal (próza-részlettel), illetve dallal kell felkészülni. 

A központi írásbeli vizsga 2018. január 20-án, szombaton 

lesz iskolánkban is, amire 2017. december 8-ig kell jelentkezni.  

A szóbeli (+ dráma tagozaton az alkalmassági is) vizsga 

2018. február 24-én (szombaton) lesz. A vizsga(k) konkrét 

időpontjáról, a szóbeli meghallgatás menetéről és arról, hogy a 

felvételiző mivel készüljön, az iskola honlapján tájékoztatjuk a 

tanulókat. Felhívjuk az érdeklődők és a felvételizők figyelmét, 

hogy a felvételi szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 

legfontosabb információk naprakészen megtalálhatók az iskola 

honlapján. Kérünk mindenkit, gyakran látogasson fel és ott 

tájékozódjon. Amennyiben kérdése van, kérjük, telefonáljon a 

gimnázium titkárságára (1-280-6240). 


