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Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános 

Iskola  

     Az első írásos dokumentáció, egy jegyzőkönyv 

valószínűleg 1870-ből származik. A szerzője megállapítja, 

hogy az akkori iskola nem felel meg az 1868. évi 

XXXVIII. törvénynek. Akkoriban három osztály volt 133 

tanulóval. Valamennyit egy teremben egy tanító oktatja. A 

tanítónak, minősítési okmánya van. A jegyzőséget ebben 

az évben elválasztották a tanítómester hivatalától. A község 

új iskola építésére 200.- forintot tett takarékba.  

1888-ban épült meg a két tantermes iskola, amelyben a 

tanítás 1967-ig kétműszakos oktatás formájában működött.  

 

 

1968 szeptemberében kezdte meg működését az új, öt 

tantermes iskola, s ezzel megszűnt a kétműszakos oktatás.  

 

 

 

 

1993-ban készült el a tornaterem, majd  

 

 

 

1994-ben négy új tanteremmel bővült az 

iskola épülete. 
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2005 nyarán az iskola régi épületrészének teljesen 

felújítására, korszerűsítésére került sor. (ablakcsere, a 

világítás korszerűsítése, padlóburkolat felújítása, 

meszelés.)  

 2009-ben az iskola egy új épületszárnnyal bővült, 

amelyben új helyet kapott a könyvtár, egy nagy 

informatika szakterem és egy tanterem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. decemberben új ablakokkal és 

hőszigeteléssel korszerűsödött az iskola épülete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vértessomlói Általános Iskolában már az 1950-es évek kezdetétől nemzetiségi német nyelv 

oktatása folyik, kezdetben heti két, három órában. A nemzetiségi német nyelvoktatásnak itt régi, 

nagy hagyománya van. Az orosz nyelv oktatását 1964-ben vezették be, és 1988-ig tanították. Ezután 

a német nyelv oktatása heti öt órára bővült. A nyelvet diplomával rendelkező nyelvtanárok tanítják. 

Jelentős a honismereti és néprajzi gyűjteménye az iskolának. A hagyományápolást és a 

tehetséggondozást a délutáni szakkörök keretében biztosítjuk a tanulóknak.  

Az elmúlt 130 év során az iskolának több vezetője is volt, paptanárok, világi tanárok.  

A legtovább Rieder Antal ny. biológia - földrajz - német szakos gyémántdiplomás tanár vezette az 

iskolát: 1948 - 1992 -ig, 44 éven át volt az iskola igazgatója, csaknem 46 éven keresztül tanított. A 

német nyelv oktatását is ő vezette be iskolánkba. Sok évtizedes munkájának eredménye még ma is 

látható, de sokat korszerűsödött, fejlődött, bővült és szépült az iskola.  

Az iskola jelenlegi igazgatója (intézményvezetője) 1992. óta Hartdégenné Rieder Éva. 

Összeállította: Hartdégenné Rieder Éva 


