Iskolánkról
A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1979-ben alakult, a mostani tagiskola
jogutódjaként, ami már 1927 óta első számú céljának az egészséges életmódra való nevelést, azon
belül is a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását tűzte ki célul és végzi azóta is.
Az iskola pedagógiai munkájának és programjának alapelveit a nevelőtestület 5 pilléren keresztül
valósítja meg:
1. Alapozó pillér – alapozó oktatás
1-8. évfolyamig, nagy hangsúlyt fektetve a logikai gondolkodásmód és szövegértés
fejlesztésre
2. Sport pillér – sport és testnevelés
Egészséges életmód, testnevelés emelt szintű oktatása, Diákolimpia
3. Humán - informatika pillér
Informatika szakkör 1. osztálytól
4. Nyelvi pillér – nyelvoktatás
Idegen nyelvi oktatás (angol és német), 1. osztálytól választható
5. Öko-pillér – ÖKO iskola
Környezettudatosság, Energiatudatosság, Öko-szemléletmód

Az iskola alapozó iskola szemléletet hordoz, ami kiterjed az oktató-nevelő munkára, az egészséges
életmódra nevelésre, a testedzésre, egészséges táplálkozásra és a környezetvédelemre is.
A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola a város egyik legszebb pontján,
zöldövezetben található meg, a Liget soron. A Koronás Park és a Kiserdő szomszédságában, a Bregyóközi sportcentrum mellett kitűnő lehetőségekkel rendelkezik arra, hogy a gyermekeket már egészen
kis koruktól kezdve az egészséges, sportos életmódra szoktassa.
A „sportbarát” környezetnek köszönhetően, a szisztematikus munka gyümölcseként sorozatosan
érnek el a vörösmartys diákok megyei és országos sportsikereket a Diákolimpiákon.

A tagiskola egyedülálló környezeti szépsége, csendes, barátságos környezete és atmoszférája jól
illeszkedik be az intézmény egészének oktató-nevelő munkájába.
Az iskola felszereltsége mindkét épületben a mai kor elvárásainak igyekszik megfelelni, amit az is
bizonyít, hogy tizennégy+négy korszerű, digitális táblával rendelkezik.
Húsz tanterem, köztük informatika terem, fizika - kémia előadó, technika tanterem, rajzterem,
rendezvényterem, könyvtár, tornaterem biztosítja a feltételeket a tanuláshoz.

Sikeres pályázatok kapcsán iskolánk elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA, ÖRÖKÖS BOLDOGISKOLA, és a
„MADÁRBARÁT” Intézmény címet.

Egyetlen székesfehérvári általános iskolaként a Vörösmarty nyerte el az Energiatudatos Iskola
kitüntető címet 2017-ben.

Egyedülálló sajátosság az „ISKOLA MÁSKÉNT” program, mely a modern oktatási eszközöket és
reformpedagógiai módszereket előtérbe helyezve nyújt elmélyült élménypedagógiai programokat.

Részt veszünk a Határtalanul programban és minden olyan projektben, ami segíti céljaink
megvalósítását.

A Kitűnő Tanuló, Kiváló Sportoló Alapítványunk a munkája során anyagi (pénzbeli) juttatással kifejezi
a megbecsülést, azon tanulóink számára, akik iskolánkban mindvégig kitűnő tanulóként teljesítették
tanulmányi kötelezettségüket és kiváló sportolók voltak.

További támogatást ad többek között az iskolai versenyek-, rendezvények jutalmazására,
támogatására; eszközvásárlásra; a hátrányos helyzetű tanulók számának önköltséges szakkör,
verseny, táborozás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás költségeinek támogatására; kiemelkedő
közösségi munkát végző tanulók jutalmazására.
Névadónk tiszteletére több, mint két évtizede kerül megrendezésre iskolánkban minden évben,
december elsején a Vörösmarty Mihály Megyei Szavalóverseny.
A mindennapokat a pillérek és a diákönkormányzat szervezésében bálok, vásárok, kirándulások,
kiállítások, változatos programok és a méltán népszerű jótékonysági Szülők-Nevelők Bálja színesítik.

