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Közös igazgatású, körzeten kívüli intézmény 

 
Általános iskola: 

ének-zene tagozat  

(az angol vagy német nyelv tanítása a 4. osztálytól indul, a 
nyelv választása a beiratkozás előtt esedékes) 

         

nyelvi tagozat  

Az angol vagy német nyelv tanítása az 1. osztálytól indul, a 
nyelv választása a beiratkozás előtt esedékes) 

  

Gimnázium:       

5 évfolyamos nyelvi előkészítőre épülő nyelvi tagozat 

4 évfolyamos nyelvi tagozat ének-zene és  kommunikáció 
szakiránnyal   

(ECDL vizsga, OKTV, emelt szintű érettségi vizsga) 

         
 



 
 
 

62 éves iskola 

Kiemelt feladatunk:  

• klasszikus értékek átadása; 

• humán tantárgyak magas szintű oktatása;  

• művészeti, irodalmi és nyelvi nevelésben folyó 
tehetséggondozás 

 



 
 
 

Legfontosabb iskolai mutatóink 
 

Létszám:              697 fő 
       (az alsó tagozat létszáma: 203 fő) 
Magatartási átlag: 4,70 (fegyelmi tárgyalás nincs) 
Igazolatlan mulasztás: nincs 
 
Szorgalom átlag:            4,69 
Tanulmányi átlag: 4,69  
Kitűnő tanulók száma:  75 fő (a tanulók 36%-a) 
A tantárgyi követelményeket nem teljesítők száma: - 
 
Tehetséggondozás: kerületi, budapesti, országos               

    versenyeken elért előkelő helyezések 
Továbbtanulás:   a tanulók 80%-a az első helyen     

    megjelölt intézményben tanul tovább 
         
 



A kompetenciamérések eredményei 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2017. évi mérés: az ország 2242 iskolája közül iskolánk 30. a rangsorban, 
2018. évi mérés: az ország általános iskolái közül iskolánk 20. a rangsorban 

 

 

OKM mérés 
Kompetencia- 

területek 

Vörösmartys 

átlag 

Budapesti 

átlag 

2018. május 

6. 

évfolyam 

  matematika 1655 1552 

  szövegértés 1636 1549 

8. 

évfolyam 

  matematika 1819 1665 

  szövegértés 1773 1648 

2019. május 

6. 

évfolyam 

matematika 1606 1541 

szövegértés 1615 1553 

8. 

évfolyam 

matematika 1773 1666 

szövegértés 1758 1644 



 
 
 

Az ének-zene tagozat óraszámai 
 

 

 

Osztály Heti ének- 

órák száma 

Énekkar heti 

óraszáma 

Heti 

nyelvóraszám 

(angol/német) 

1. osztály 4 óra - - 

2. osztály 4 óra - - 

3. osztály 4 óra 2 óra - 

4. osztály 4 óra 2 óra 2 óra 

5. osztály 3 óra 2 óra 3 óra 

6. osztály 3 óra 3 óra 3 óra 

7. osztály 3 óra 3 óra 3 óra 

8. osztály 3 óra 3 óra 3 óra 



 
 
 

Zenei nevelésünk (Kodály-módszer) 

Adventi hangverseny 

Karácsonyi hangverseny  

Kórusversenyek,  

találkozók, fesztiválok 

Közös koncert a japánokkal 

Egyéb fellépések, programok 

 

 

 

Kicsinyek Kórusa 



 
Vörösmarty Gyermek- és Leánykar 

 

 

 

 

 

 

 

Felső tagozat 

Gimnáziumi tagozat 



 
 
 

A nyelvi tagozat óraszámai 

 

 

 

Osztály Heti 

nyelvóraszám 

(angol/német) 

Belső vizsga 

1. osztály 2 óra 

2. osztály 2 óra 

3. osztály 2 óra 

4. osztály 4 óra komplex 

5. osztály 5 óra szóbeli 

6. osztály 5 óra komplex 

7. osztály 5 óra szóbeli 

8. osztály 5 óra komplex 



 
 
 

A második nyelv tanulásának lehetősége  

 

7-8. osztály:  

lehetőség a második idegen nyelv tanulására  

szakkör  

formájában. 

 



Örökös ÖKOISKOLA 

 

 

 



 
 
 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

 

 mozgásművészet: dzsesszbalett, néptánc 

 

 szakkör: játék-, kertész-, informatika-, 

képzőművészeti, kézműves-, zenei, foci-, tollaslabda-, 

szertorna-, sakk-, dzsúdó-, üvegfestő, stb. 

 

 egyéb: tehetséggondozás, korrepetálás, klubnapközi, 

Lego Robotika, Lázár Ervin Program, stb. 

 



 
 
 

Néptánc - táncévzáró 

 

 



 
 
 

Dzsesszbalett 

 



 
 
 

Tanórán kívüli tevékenységek  

 



 
 
 

Bekerülés iskolánkba 

 

 Körzeten kívüli intézmény vagyunk, 
körzethatárunk nincs. 

 „Csipegető” foglalkozásokat tervezünk a 
járványügyi helyzettől függően 2021. január 25-
én és február 15-én 17:00-tól, előzetes 
regisztráció alapján. 

 Képességmérést tervezünk a járványügyi 
helyzettől függően 2021. március 22-23-án online 
vagy személyes megjelenéssel, előzetes 
regisztráció alapján. 

 

 



 
 
 

Vörösmartys lettem … 


