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Kedves Szülők!

Iskolánk jelenlegi épületében 1958-ban kezdte meg a működését. Vörösmarty Mihály nevét
1990-ben vette fel a család még élő tagjainak egyetértésével és jelenlétében. Az 1991/92-es
tanévtől közös igazgatású, az általános iskolai és a gimnáziumi korosztály oktatásával és
nevelésével foglalkozó intézményként működik.
Mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban csak speciális tantervű osztályok
indulnak, melyekben ének-zenei, illetve angol vagy német idegen nyelvi képzés folyik.
Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának. Ennek egyik eleme a
zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére,
valamint a zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére. A kórusok sikerét rádiófelvételek,
több CD megjelentetése, valamint hazai és nemzetközi versenyeken elért első és második
helyezések fémjelzik.

A zenetagozatra jelentkezők közül a legtehetségesebbeket az ének szaktanárok hallás- és
ritmusérzék alapján választják ki.
A nyelvoktatás célja a diákok idegen nyelvi műveltségének megteremtése és szélesítése, a
konvertálható nyelvtudás megszerzése, melyet külföldi nyelvgyakorlási lehetőség is segít. Az
angol vagy német speciális tantervű osztályainkban, 1-3. osztályban heti 2 órában, 4.
osztályban pedig heti 4 órában tanítjuk az idegen nyelvet. A zenetagozatos diákok 4.
osztályban heti 2 órában kezdik tanulni az idegen nyelvet.
Az iskola másik erőssége az irodalmi tehetséggondozás. A versmondás szeretete hívta életre a
kerületi és a budapesti Vörösmarty szavalóversenyt.
Iskolánknak nincs körzete, így minden érdeklődő, leendő 1. osztályos tanulót szívesen
fogadunk.
Mindkét tagozatról jelentkezhetnek a jó mozgású, hajlékony, megfelelő fizikai adottságokkal
rendelkező lányok a dzsesszbalett foglalkozásra, ahol hetente két különórában részesülnek
sportművészeti oktatásban.
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A zenei osztályosok énekórákon furulyázni tanulnak, és heti 2 órában énekkari próbákon
készülnek a 3-4. osztályosok a különböző szereplésekre. A testnevelésóra keretében minden
tanuló tanul néptáncot, melynek sikerességét az év végi színvonalas bemutatók igazolják. A
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárai a zeneiskolában, illetve a Vörösmarty iskolában
délutánonként zene- és szolfézsórákat tartanak, így zeneelmélet és hangszer tanulására
bármely osztályba járó tehetséges tanulónak lehetősége van.

Az alsó tagozaton nagyfelmenő, úgynevezett gurulós rendszerben dolgozunk. Ez azt jelenti,
hogy minden osztálynak 2-2 tanító nénije van. 4 éven keresztül, a tantárgyakat megosztva
mindketten tanítanak délelőtt. Délután, a napköziben is ők foglalkoznak a gyerekekkel.
Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, itt folyik a délelőtti tanulás és a délutáni
napközis munka is.
Az óraközi szüneteket, melyek átlagosan 15 percesek, a gyerekek az udvaron töltik.
A 2019/2020-as tanévtől kezdve lehetőséget kaptunk a Lego Robotika képzés beindítására
egyes osztályokban.
Minden évben eredményesen veszünk részt a különböző tanulmányi és egyéb versenyeken.
Az esetleg lemaradó kisiskolásainkkal fejlesztőpedagógus foglalkozik.
Tanulóink számára egész évben biztosítjuk a kulturált szabadidős tevékenységet. Kézműves
foglalkozásokat tartunk. Több éve szertorna-, dzsúdó-, zenei és néptáncszakkör is működik
önköltséges alapon. Úszásoktatást is szervezünk a közeli Park Uszodában a 3. évfolyamos
tanulóknak.

Iskolánk ökoiskola, így fokozottan figyelünk környezetünk védelmére. A 2018/2019-es
tanévtől kezdve iskolakertet gondoznak a gyerekek.

Hagyományaink közé tartozik december 1-jén a Vörösmarty-nap, decemberben a Mikulásnap és a karácsony megünneplése, a karácsonyi koncert, az osztályonkénti farsang, valamint
májusban a gyermeknap megrendezése is. Évente négy alkalommal klubnapközis
foglalkozásokat tartunk.
Az osztályfőnökök rendszeresen szerveznek színház- és múzeumlátogatásokat. Hétvégeken
túrázásra is lehetőség nyílik, melyen a szülők a gyerekekkel együtt vehetnek részt.
Telente az érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk a síelésre és a korcsolyázásra. Nyáron
a balatoni, dzsesszbalett- és néptánctáborokban pihenhetnek gyermekeink.
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A Vidámság Háza Alapítvány

Bankszámlaszám: ERSTE Bank,
11991102-02105448

1990. június 8. napjával alakult.

Az alapítvány alapítója a Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium tantestülete.
Az alapítvány célja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
• ennek megfelelően: az iskola pedagógiai munkájának támogatása,
• a diákönkormányzat működésének biztosítása:
- tanulmányi, kulturális, sportvetélkedők jutalmazása, kirándulások, táborok szervezése, stb.,
- az iskolában működő tagozatok fejlesztése (pl. új formaruha, jelvény tervezése, készítése),
külföldi csereutazások anyagi támogatása,
- a tanórán kívüli foglalkozások kulturált feltételeinek biztosítása az iskolaudvar rendezésével,
a kert parkosításával.
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Iskolánk Kőbánya-Kispest metróállomás felől
a 136E jelzésű busszal (8 megálló);
a Határ út metróállomás felől
a 194M jelzésű busszal (1 megálló)
közelíthető meg.
1181 Budapest,
Vörösmarty Mihály utca 64.
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Szívesen válaszolunk minden kedves érdeklődő kérdésére.

Intézményvezető: Pásztor Józsefné

