
Bemutatkozás 

 

 

 

Az iskola mindenkori vezetése, tanárai arra törekedtek, és törekednek, hogy az adott 

lehetőségeket felhasználva a korszerű oktatást, nevelést megvalósítsák. 

Az iskola környezete 

Az épület csendes, nyugodt környezetben fekszik, hatalmas zöld területtel, tágas udvarral és 

nagy tornateremmel, játszótérrel és egy korszerű sportpályával, valamint egy edzőpályával. 

A helyi és a bejáró tanulók számára jól megközelíthető. Az iskola természeti környezetével 

szoros kapcsolatban van, hiszen nem választja el kerítés, akadály, a tágabb környezetétől. A 

csend, a nyugalom nagyban hozzájárul a zavartalan, eredményes oktatáshoz, valamint a 

szünetekben a szabadban való tartózkodáshoz, mozgáshoz. 

Az iskola épülete, korszerű, modern, a jól felszerelt iskolák közé sorolható. Tiszta, rendezett 

iskola, rendszerető pedagógusok, technikai dolgozók mutatnak példát a tanulóknak. A tanulók 

a rendszeretetet a szülői házból is hozzák. 

Törekvésünk, hogy városi feltételeket biztosítsunk a tanulóknak nyugodt, falusi 

környezetben. 

A település rövid jellemzése 

Vértessomló 100 év átlagában 1100-1300 lakost számláló kisközség. A falu fejlődésére 

mindenkor befolyást gyakorolt a városok közelsége, a munkahely és továbbtanulási 

lehetőségek tekintetében. A falu lakosságának ma is kb. 80%-a német nemzetiségű, mely a 

hagyományok és egyfajta életforma megőrzésében jelenleg is megnyilvánul.  

A lakosság nagy részére a rendszeretet, a törekvés, a szorgalom, jellemző. Ezt a 

magatartásformát hozzák a gyerekek az iskolába is magukkal. 

A hagyományokat ma is őrzi, ápolja a falu lakossága. A hagyományok egy része az egyházi 

ünnepekhez kötődik, másik részük az életformához. A hagyományápolás az iskoláskorúaknak 

az iskolában, s a felnőtt lakosság igénye és önszerveződése alapján egyesületekben folyik. 

A település kedvező földrajzi helyzetéből adódóan nem kell a lakosság elvándorlásával 

számolni, alakosság létszáma inkább növekvő tendenciát mutat. A festői környezet, a 

nyugalom, a jó levegő, a környék történelmi nevezetességei méltán adnak okot arra, hogy 

büszkék legyünk településünkre, értékeit őrizzük, ápoljuk, segítsük munkánkkal a falu 

fejlődését. 

Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: 

"Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap."  

(Szent-Györgyi Albert) 
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"Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!  

… Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!"  

(Erich Kästner) 

Rohanó világunkban a gyermeknevelés színtere többnyire az iskola. Ez nem mentesíti a 

szülőket a gyermeknevelés felelőssége alól. Az oktatás, az iskola atmoszférája, a gyerekek 

egyénisége, személyisége és pedagógiai hivatásunk ösztönöz arra, hogy felelősek legyünk a 

gyermekekért. “Mesterségünk” a nevelés és az oktatás, s ezt lehetőleg mesteri módón 

szeretnénk művelni. Ezeket a gondolatokat tükrözik Szent-Györgyi Albert “Válogatott 

tanulmányok” című kötetéből vett idézetek is, melyek mottói pedagógiai munkánknak. 

Erich Kästner sorai arra figyelmeztetik a tanárokat, felnőtteket, hogy ne feledjük 

munkánkban, nevelő tevékenységünkben, hogy mi is voltunk gyerekek. A gyermeki lelket, 

gondolkodásmódot, csínytevéseket, bánatot, örömöt csak úgy értjük meg, ha szívünk mélyén 

gyerek maradunk. Ez nem más, mint az empátiakészség, mely nélkül szeretetteljesen nevelni 

nem tudunk. 

Törekszünk a tantárgyak színvonalas oktatására, a tanulók személyiségének fejlesztésére, a 

német nyelv olyan szintű elsajátítására, hogy a továbbtanuló tanulóink más idegen nyelvet 

tanulhassanak a középiskolában. 1995 óta biztosítjuk a helyet a Dallam alapítványi zeneiskola 

működésének. A tanulók különböző sportfoglalkozásokon, tehetséggondozó, vagy éppen 

fejlesztő foglakozáson vehetnek részt. Angol nyelvet délutáni foglalkozás keretében 

tanulhatnak a diákok. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges tanulókkal való foglalkozásokra. 

Tanulóink jól szerepelnek a körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyeken. 

Évek óta vállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is. 

A tanulók számára biztosított a napi háromszori étkezés és a délutáni foglalkozások. 
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