Intézményünk bemutatása
A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1981.
szeptember 1-jén kezdte meg működését.
Beiskolázási körzetünket máig alapvetően meghatározó Váci Mihály utcában nagyszámú
lakás épült munkáslakás-akció keretében, ami a foglalkoztatási gondokat ismerve mára
jelentős szociális problémák forrásává vált.
Az iskola környezetében élő lakosság fokozatosan elöregszik, az iskola rendeltetésszerű
működésével együtt járó jelenségekkel szemben egyre csökken a korosabb lakók toleranciája.
Kedvező, hogy a főbejárat előtt dísztér, az udvar nyugati oldalán játszótér és park található,
valamint 50 méteren belül jelentős zöldterületet tudunk foglalkozásokra igénybe venni.
Az iskola udvarán két sportpálya (kézi- és kosárlabda), egy futópálya és egy ugrógödör
szolgálja a testnevelés feltételeit, valamint két zárt udvarrésszel, továbbá zöld területtel is
rendelkezünk.
A tantermek fűtése a követelményeknek megfelelő, a keleti oldal összes nyílászárójának
cseréje megtörtént, ebben a tanévben folytatódott a nyugati szárny és az ebédlő ablakai egy
részének cseréje is.
Iskolánk világítása korszerűsítésre került. A tornatermi szárny valamennyi öltözőjének és
szociális helyiségeinek teljes felújítása megtörtént. Egy konditerem kialakítása is az
egészségbiztosítást szolgálja.
A 2016-2017. tanévben a tetőre fotovoltatikus rendszert telepítettek egy sikeres városi
pályázat eredményeként.
Iskolánknak értékes szakmai munkát felmutató könyvtára van, melynek polcrendszere ebben
a tanévben lecserélődött.
Sporteszközeink jó szinten biztosítottak, fejlesztésük folyamatos, a”Sport Legyen a Tiéd”
programok kereteben judo, asztelitenisz, röplabda sportágban nagy értékű felszereléseket
nyertünk.
A nevelő-oktató munkában kulcsszerepet betöltő tanító és tanári kar szaktudásban,
felkészültségében, innovatív képességben, hivatástudatban megfelel a korszerű
követelményeknek. A tantestület stabil, összeszokott, tapasztalt alkotóközösség Örvendetes,
hogy nyugdíjba menő kollégáinkat fiatal kollégák váltották fel. Ketten közülük a napokban
tettek sikeres gyakornoki vizsgát.
Mind az iskola vezetősége, mind a kollégák komoly figyelmet fordítanak felkészültségük
folyamatos fejlesztésére.
1989/90-es tanévtől idegen nyelvi, képzőművészeti és labdarúgó tagozatok indultak, melyek
jelentős számú tanulót vonzottak beiskolázási körzetünkön kívülről, sőt a városkörnyéki
településekről is. Tanórán kívüli tevékenységeink is sokszínűek: a szakkörök, sportkörök,

tömegsport foglalkozások, középiskolai előkészítő foglalkozások vonzóak. A nyári táborok
mind-mind komoly érdeklődést keltettek.
A nevelőtestület folyamatosan törekedett olyan hagyományok kialakítására és ápolására,
amely elősegítette a „vácis” közösség kialakítását. A legjelentősebbek a Váci hét
rendezvényei; a Váci Mihály versmondó és a Benedek Elek mesemondó versenyek, az
Óvodás Kupa teremlabdarúgó torna, az „Impressziók” elnevezésű diákönkormányzati
tisztségviselők verseny, az óvodásoknak meghirdetett, mára nemzetközivé vált
„Kincsőrzők”művészeti fesztivál, valamint az „Iskolánk Büszkesége”, valamint az
„Iskolánkért” cím adományozása, családi-é sportnapok. A környezettudatos magatartásra
nevelés színterei a közös túrák, kirándulások, akadályversenyek, táborok. A képzőművészeti
nyári alkotótáborok is természetes környezetben már 1992 óta folyamatosan prioritásba
helyezik a környezeti nevelést. Emiatt előszőr Felsőcsatáron, a Vashegyen, majd a Balatonon,
illetve a Vadása tónál táboroztattunk.
Nemzeti ünnepeink kapcsán is sajátos vácis megemlékezéseket alakítottunk ki. Kiemelendő
az aradi vértanúk emlékére ültetett 13 fa gondozása.
Munkánk egyik legfontosabb területének tartjuk a tehetséggondozást. Ennek eredményességét
mutatja, hogy évek óta több előkelő helyezést szereznek tanulóink a megyei és országos
versenyeken. Művészeti és sportversenyeken indult gyermekeink számtalan díjat nyertek.
2003/2004-es tanévtől horvát nyelv- és népismeret oktatását indítottuk el a nemzetiségi
identitástudat megőrzése céljából.
2010-11 tanévtől bevezetésre került a magyar- német két tanítási nyelvű oktatás első
évfolyamtól felmenő rendszerben, mely mára felért a 8. évfolyamig.
Iskolánk sokrétű, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. A szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartás mellett leglényegesebb a fenntartóval ápolt korrekt kapcsolat. Az oktatási
rendszer intézményei közül kiemelkedően jó az együttműködés az általános-és
középiskolákkal, főleg az Ökoiskolákkal, valamint több óvodával, köztük”Örökös
Ökoóvodával”is,
Gazdag és tartalmas az együttműködés a SzMJV polgármesteri Hivatalával, az ELTE Savaria
Egyetemi Központtal, az AGORA Gyermekek Házával, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai
Képviseletével, a Derkovits Városrészért Egyesülettel, a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Szombathelyi Erdészeti ZRT-vel, a Herman Ottó Szakképzővel, a
Kanizsai Dorottya Gimnáziummal, a Savaria Múzeummal, a Rumi Rajki István Általános
Iskolával, az egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskolával, melyek szintén Ökoiskolák.
Valamint több civil szervezettel, alapítvánnyal, (Változó Világért Alapítvány, Kerekerdő
Alapítvány), helyi vállalkozással (Prenor Park-és Kertépítő Kft., SZOMPARK, Logiscool
iskolájával) dolgozunk együtt az élhetőbb környezet megteremtésén.

