
Vermes Miklós Általános  

Iskola





2016.

Örökös Ökoiskola cím megszerzése

 egészségvédelem

 természetvédelem

 környezetvédelem



Szelektív hulladékgyűjtés
 elektronikai hulladék

 papír

 PET palack

 kupak

 elem

 használt ruha

 sütőolaj

 „Zöldhetek”

 hétköznapok



Újrahasznosítás

 Luca-napi vásár

 „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet!”



2011.

Madárbarát iskola cím

megszerzése



2017.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
térségi hatókörrel

2012. március 22. Tehetségpont alapítása

logikai – matematikai tehetségterület

térbeli-vizuális tehetségterület

nyelvi tehetségterület

interperszonális tehetségterület

természeti tehetségterület



Tehetségpont
logikai - matematikai tehetségterület szakkörök



Tehetségpont
 nyílt matematika szakkörök szülőkkel (idén felfüggesztve)



Tehetségpont
 térbeli-vizuális tehetségterület szakkörök



Tehetségpont
 természeti tehetségterület szakkörök

 Vermes Miklós Fizikaverseny



Tehetségpont
matematika szaktáborok



Tehetségpont
Tehetségnap (idén még bizonytalan a megrendezése)



Emelt óraszám

angol nyelvből és matematika tagozat



Speciális termeink
Természettudományos terem                       Könyvtár



Testnevelés órák – szabadidő, sport



Iskolai szakkörök

matematika 1-8. évfolyam

rajz 3-8. évfolyam

csillagász

angol

biológia

tájfutás

sakk



Egyéb délutáni elfoglaltságok

napközi → 5-6. évfolyam

differenciált fejlesztő foglalkozások →1-8. évfolyam

egyéni fejlesztések → 1-8. évfolyam

felvételi előkészítők → 8. évfolyam



Mozgás a levegőn - udvari játékaink



Délutáni elfoglaltságok
(a járvány idejére felfüggesztve)

Vermes játszóházak

Kulturális programok –

kapcsolat a MÜPA-val



Délutáni elfoglaltságok  

(külsős kollégák)

 szolfézs

 furulya

 fuvola

 hegedű

 művészeti iskola

 akrobatikus rock and roll

 kosárlabda

 foci

 Tájfutás

 3D nyomtatás tanfolyam



Hagyományos programok
 Csibeavató



Hagyományos programok
 évfolyam-kirándulások



Hagyományos programok
 Budapesti séta



Hagyományos programok  

Alapítványi est



Határainkon túl

Határtalanul - 7. évfolyam

- alkalom

- 1 alkalom

- 1 alkalom

Erdély  

Felvidék

Drávaköz, Muraköz

47 nyertes pályázat



A

ERASMUS+ PROJEKT

•

•

Az utolsó projektünk partner országai:

Spanyolország

Franciaország

• Szlovákia

•

Ausztria

•

• Lettország

Magyarország



Nyári táborok



Általános információk a  

leendő első osztályokról

• Mindkét osztály iskolaotthonos rendben működik remekül  
együttműködő tanítópárok irányításával

• Többnyire azonos tankönyvekből dolgoznak

• Közösen vesznek részt a kirándulások és a programok
többségén



A jövő évi első osztályok tanítói

Az 1.a osztály tanítója Becz Éva és Göröncséri Barbara lesz,

az 1.b osztályé pedig Laki Hedvig és Vincze Veronika.

Mind a négyen tapasztalt, figyelmes, változatos 
eszköztárral rendelkező, odaadó tanítónők. 



Köszönjük a figyelmet, és várjuk 

a jövő évi elsős kisgyermekeket!
További információk

a Vermes Miklós Általános Iskola honlapján olvashatók

www.vermessuli.hu

http://www.vermessuli.hu/

