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BEVEZETŐ  

A főiskola elvégzése után kerültem a jelenlegi iskolámba. Pályakezdésemet sok kedves 

kolléga segítette. Mentori feladatukat szinte észrevétlenül tették. Kölcsönös tisztelet és 

szeretet jellemezte munkatársi és emberi kapcsolatunkat. Bízom abban, hogy sikeresen 

tudom továbbadni a tőlük tanultakat.  

Munkám során az együttműködésre törekszem az iskola érdekeinek figyelembe vétele 

mellett. A tantestület életében már a kezdetektől aktívan részt vettem. Hamar lehetőség 

nyílt a matematika munkaközösség, később az osztályfőnöki munkaközösség vezetésére. 

1992-től igazgató helyettesként dolgozom, a felső tagozatért felelek.  

Az adminisztrációs feladatok közül kiemelném a statisztikai adatszolgáltatást, a félévi és 

év végi beszámolóhoz kapcsolódó az egész iskolára kiterjedő összegző adatszolgáltatást, 

elemzést, a kompetencia mérések eredményeinek értelmezéséhez nyújtott szakmai 

segítséget. Idén intézményünkben bevezetésre került az e-napló. Ezzel kapcsolatosan 

jelentősen bővültek feladataim. 

A tanórán kívüli ingyenes programok, rendhagyó órák megszervezésével tanulóink 

személyközi, interkulturális és szociális, valamint állampolgári kompetenciáinak 

fejlesztését tűzzük ki célul. Több ilyen program valósul meg évente intézményünkben. 

Figyelemmel kísérem a továbbképzéseket. Ha lehetőség nyílik rá, helyileg az iskolába 

szervezem meg, figyelve a kollégák és az iskola igényét. Egyéni segítséget nyújtok 

minden kollégának, aki továbbtanulási szándékában bizonytalan. A tanárok IKT 

kompetenciájának fejlesztéséhez- belső továbbképzések megszervezésével- személyesen 

is hozzájárultam. 

Pályázatok írásával több alkalommal az oktatás tárgyi feltételeink javítását tudtam 

biztosítani. Az intézmény önálló gazdálkodása idején felelősséggel és előre tervezetten 

gazdálkodtam a tárgyi feltételekre biztosított összeggel. 

Külső kapcsolatok közül a hitoktatókkal és a Zeneiskolával való együttműködésért 

felelek. Visszajelzések alapján elégedett lehetek az eddigi munkámmal.  

Szakomból adódóan a matematika szívügyem. Így örömmel vállaltam el kollégáim 

egyetértésével évekkel ezelőtt, hogy iskolánk helyszínt biztosítson a területi Bolyai 

matematika versenynek. Az elmúlt években a magyar versenynek is mi adjuk az egyik 
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helyszínt. A verseny szellemiségével való azonosulásom és iskolánk jó hírének keltése 

fontos számomra. 

Nagyobb rendezvények, iskolai ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása - a feladatok 

delegálásának és a jó együttműködésnek köszönhetően- színvonalasnak mondható. Az 

elmúlt év nagy sikere az öregdiák találkozó megszervezése volt. Az alapötletemet 

kollégáim tovább gondolták, így egy fantasztikus rendezvényt hoztunk össze, amely nagy 

népszerűségnek örvendett.  

Az iskola alapítványát társadalmi munkában a kezdetektől támogatom. Az alapítványba 

befolyt összegből az évek alatt többször tudtuk segíteni az intézményt az oktató-nevelő 

munka tárgyi feltételének biztosításában. A hátrányos helyzetű tanulók táboroztatásához, 

a tehetséges tanulók jutalmazásához, az iskolai és nemzetiségi programok sikeres 

lebonyolításához is hozzájárultunk. Az idei év kiemelt támogatása az új hangosítás 

beszerzése volt. 

2001-ben az önkormányzat az iskola megbízott igazgatói feladatára kért fel, melyet 

tisztességgel elláttam. Rövid idő alatt kellett bővítenem jogi és gazdasági ismereteimet. 

A tantestületet sikerült egyben tartani. A mostani helyzet nem teljesen összehasonlítható 

a 2001. évivel. De elmondható a sikertelen pályázatok sorozata után, hogy szükség van 

egy olyan időszakra, amikor az iskola meglazult gyökereit megerősíti és felkészül az új 

kihívásokra. Erősségeink és értékeink alapot adhatnak az iskola presztízsének növelésére, 

a megújulásra. Tapasztalatom és felkészültségem valamint intézmény iránti hűségem és 

érzelmi elkötelezettségem alkalmassá tesz a pozíció betöltésére. 

2019. február 1-től intézményvezetői jogkörben eljáró intézményvezető 

helyettesként tevékenykedem. 

 

dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi 
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VEZETŐI PROGRAM  

 

HELYZETELEMZÉS  

Az intézmény helyzetének elemzésekor a vezetési program megfogalmazása során a 

statisztikai adatokra, az iskolai dokumentumokra, a személyes tudásomra támaszkodtam. 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

2018/2019-es tanévben a következő engedélyezett létszámokkal indíthattuk el az évet. 

Engedélyezett létszám: 71 fő 

Ebből pedagógus: 66 fő 

2012 óta nincs szabadidő szervező és gyermekvédelmi felelős, aminek a hiányát napi 

munkánkban érzékeljük. A pedagógus létszámban 0,8 álláshellyel alkalmazhatunk 

pszichológust, ami kevésnek bizonyul a gyerekösszetételt figyelembe véve. 

Iskolatitkár 2 fő. 

Pedagógiai asszisztens 2 fő. 

Rendszergazda 1 fő. 

Üzemeltetési koordinátor 1 fő 

Technikai dolgozók, portás, takarító 6fő 

Kertész, karbantartó 2 fő. 

A tavalyi év során a bentlakó gondnoki állás megszűnt. Az intézmény méreteinél fogva a 

karbantartók és a takarítók száma nem elegendő.  
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TANULÓK 

Az intézmény biztonságos, folyamatos és stabil működéséhez tisztában kell lenni azzal, 

hogy az intézmény a kerület határán helyezkedik el, közvetlen környezetében másik két 

intézmény is működik.  

Képzési rendszerünkből, valamint a lakótelepi környezetből adódóan a tanulók szociális 

és kulturális összetétele eltérő. 

A tanulók túlterheltségéről egyértelműen beszélhetünk, ez abból is adódik, hogy az iskola 

egyre több feladatot vállal magára, és ez a tananyag mennyiségében is megjelenik. 

Túlterheltséget eredményez az iskolában való benntartózkodás. A gyerekek többsége fél 

nyolc és 16 óra között az intézményben van, nincs lehetőség az elvonulásra, a pihenésre. 

Fáradékonyak a gyerekek, amit sokszor az otthoni helyzet is generál. A szétbomló 

családok, a gyerek életkorának nem megfelelő életritmus, a szülők leterheltsége a 

gyermek iskolai életét nehezíti. 

A tanulással kapcsolatos önértékelés az elmúlt években egyértelmű romlást mutat. A 

kudarcra való reagálás, megküzdési képesség gyengült. Sok erőfeszítéssel lehet csak 

elérni, hogy a tanulás, a probléma sikeres leküzdése jelentsen örömöt. Ebben a szülőket 

is segíteni kell. Az önszabályozott tanulás az általános iskolában csak részben valósítható 

meg, többnyire a jobb képességű tanulóknál alakítható ki. Náluk a tanuláshoz szükséges 

figyelem, emlékezet jó. Olvasásuk stabil, írásuk jó. Beszédészlelési és beszédértési 

képességük, készségük fejlett. Hetedikes, nyolcadikos korukra gondolkodási képességük 

és készségük jó szinten van, az absztrakcióra is képesek. A tervezési és önellenőrzési 

képességük, készségük még fejlesztésre szorul. 

 

Az iskolába lépő gyerekek száma kerületi szinten csökkenő. Ez intézményünkben is 

megfigyelhető. Sajnos az elmúlt évek eredménytelen intézményvezetői pályázatai is 

negatív hatást fejthettek ki a létszám alakulására. Októberi statisztikai adatokhoz 

viszonyítva 5 fővel csökkent a létszám. 14 fő érkezése mellett 19 fő távozott. 19 főből 

14 fő lakhelyváltozás miatt távozott az intézményből. 5 fő más kerületi intézményben 

folytatja tanulmányait. 
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1. ábra Tanulólétszám 

A nemek arányára jellemző, hogy iskolánkban a fiúk aránya egyenletesen kb. 10%-kal 

több. Az oktatási-nevelési folyamatok tervezésénél erre figyelni kell. 

 

2. ábra Fiúk-lányok aránya 

Iskolánk nemzetiségi tanulói létszámának alakulásában az elmúlt öt évet vizsgálva 

2016/17-es tanévig kismértékű emelkedés figyelhető meg, az utolsó két évben csökkenés 

tapasztalható. A nemzetiségi tanulók szülei érzékenyebben reagáltak az intézményvezetői 

kinevezés bizonytalanságára. Az angol nyelv erőteljes előretörése is közrejátszhat a 

csökkenésben. A középiskolákban nincs megfelelő továbbhaladási lehetőség német 

nyelvből, sokszor elölről kezdik a nyelv oktatását. 
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3. ábra Nemzetiségi tanulók száma 

Az integráló iskolában a sajátos nevelési igényű gyermek csak jelen van, különleges 

igényeit nem veszik figyelembe, beilleszkedését és tanulását nem segítik adekvát módon. 

Az inkluzív iskola pedagógusai az egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás 

és fejlesztés szemléletét képviselik. 

Iskolánk az elmúlt évek tudatos értékválasztása, valamint a társadalmi igények 

figyelembe vétele alapján befogadó intézménnyé kezd válni. Ezt a folyamatot a Benedek 

Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és a Zuglói Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat segítségével, támogatásával tudjuk eredményesen végezni. 

A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók együttnevelése 

különösen nagy feladatot jelent a többségi iskoláknak. Sajnos az általános társadalmi 

szemlélet ezen a téren gyerekcipőben jár. Az iskoláknak egy ilyen környezetben kell 

zászlóvivő szerepet vállalniuk. Sikeres együttnevelés során a tanuló beilleszkedik, 

eredményesen együtt halad a többi tanulóval. Az intézmények előzetesen többnyire nem 

ismerik a jelentkező tanuló sajátos egyéni szükségleteit. Előfordul, hogy a szülő tudatosan 

elhallgatja a gyermekével kapcsolatos problémákat vagy nehezen szembesül a 

problémával, így értékes időt veszítünk el a gyermek eredményes fejlesztéséből. Abban 

az esetben, ha bizalmi viszony alakul ki a szülői ház és az iskola között, a tanuló sikeres 

fejlesztése megtörténik. A sérült gyermek nevelése, oktatása a nagyfokú empátián kívül 

a speciális ismeretek megszerzését is igényli a pedagógustól.  Ezeknek az ismereteknek 

0

50

100

150

200

250

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

213 219 221

191
171

nemzetiségi tanulók száma



10 
 

a megszerzéséhez a gyakorlati életben jól alkalmazható továbbképzésekre/tréningekre 

lenne szükség. 

Az SNI tanulók létszáma iskolánkban lényegesen nem változik. Arányuk az 

összlétszámhoz viszonyítva növekszik. 

 

4. ábra Sajátos nevelési igényű tanulók száma 

PEDAGÓGUS 

2018/19-es tanév kezdete nagy kihívást jelentett. Év végén öt pedagógus vonult 

nyugdíjba, és három felsős kolléga jelezte távozási szándékát. A nyár folyamán távozott 

még három kolléga. Augusztus végén egy fő vezetői pozícióban lévő kezdte meg 

nyugállományba vonulását. A távozó 6 főből ketten közelebbi iskolát választottak, ketten 

új kihívások keresése miatt váltottak. Ketten nem fogalmazták meg távozási szándékukat, 

csak vélni lehet, hogy az egyéni értékrendek eltértek az iskola vállalt értékrendjétől. 

Október elejére sikerült a hiányzó kollégák pótlása. A tanév során egy új kollégától 

próbaidőn belül el kellett válni, tanév elején érkező kolléganő december végével 

pályamódosítás miatt hagyta el az intézményt. Két további tanító márciusban más 

intézményben folytatja a munkáját.  

Jelenlegi létszámunk 71* fő ebből 6 férfi. Végzettség szerint 66 fő főiskolai 5 fő egyetemi 

végzettséggel rendelkezik. 9 kolléga van tartósan távol. Közülük 3 fő GYES, GYED 

miatt, 6 nyugdíjas kolléga a felmentési idejét tölti. 11 új kolléga közül egy pályakezdő, 

kettő tanulmányai mellett vállalt munkát iskolánkban. A pedagógus életpályamodell 
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besorolása szerint négy fő gyakornok. Ebből egy fő az előző tanévben sikeres minősítő 

eljárásban vett részt 38.fő pedagógus I., 16* fő pedagógus II., 3 fő mesterpedagógus 

.Mesterpedagógusaink szakértői, szaktanácsadói feladatokat látnak el, tudásukra, 

tapasztalatukra számíthatunk. Ebben az évben két kolléga vesz részt minősítő 

eljárásban, március hónapban. A következő évben várhatóan öten fognak 

minősülni. 

Mennyiségi és minőségi pedagógushiánnyal számolhatunk a következő években. A 

pedagógusok életkor szerinti csoportosítása jól mutatja, hogy az elkövetkező 5-15 évben 

folyamatos lesz a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák távozása az oktatásból.  

 

5. ábra Intézmény pedagógusainak létszáma korcsoportonként 

NEVELÉST OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK (NOKS) 

A NOKS-os dolgozók, akik háttérben végzik munkájukat. Hiányuk esetén azonnal 

érzékelhető, hogy az iskola működése nem kiegyensúlyozott. Figyelmes, precíz 

munkájukra mindig számíthatunk. 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

Az iskola jó működéséhez, megítéléséhez a technikai dolgozók is hozzájárulnak. A 

gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal való együttműködés, kommunikáció 

munkavégzésük része. Erkölcsi elismerést nem mindig kapnak. 
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Oktatási intézményben dolgozni nem könnyű, mert a munka nehézsége és anyagi 

elismertsége elmarad a gazdaság más ágazataihoz viszonyítva.  

SZÜLŐI HÁZ 

Partnereink közül a legfontosabbak közé tartoznak a szülők. Az otthonról hozott 

értékrend, a családban megjelenő életminták döntően befolyásolják a gyermek iskolai 

teljesítményét, tanulási-nevelődési pályáját. Az iskola és a szülői ház együttműködése 

meghatározó a gyerek tanulmányai során. A gyermekek előmenetelét vizsgáló kutatások 

szerint a szülői háznak erőteljesebb a hatása, mint az oktatási intézményeknek. Itt az 

iskolának nagy a felelőssége, hogy a kevésbé támogató családi hátterű tanulók hátrányát 

ne növelje. 

A tanulóink otthoni környezetéről, a család nevelési szokásairól inkább csak közvetett 

információkkal rendelkezünk. Az alsó tagozaton még megvalósul a napi szintű személyes 

kapcsolat a szülő és pedagógus között. Az évek előrehaladásával ezek száma csökken. 

Az elmúlt években a kapcsolattartás lehetőségei közül az e-mail kap egyre nagyobb 

hangsúlyt. Előnyeit és hátrányait egyaránt tapasztalhatjuk. 

Az eltérő generációk eredményes és hatékony együttműködése az oktató –nevelő 

munkánk sikerének záloga. A tanárok többsége az X-generáció tagja addig a szülők már 

az Y- generáció képviselői. Számos különbség közül kiemelném az elvárásokhoz, a 

környezethez való viszonyulást, a konfliktusok kezelését, a tudásról alkotott elképzelést, 

a munkához való kapcsolódást, mert jelenleg talán ezeken a pontokon körvonalazódik 

legjobban a szülői ház és iskola értékrendje közötti különbség. 

Az egyszülős családok száma 2016-os adatok alapján 18,6%., folyamatos növekedés 

figyelhető meg. Intézményi szinten is tapasztaljuk a változást. 

A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek az önfenntartással és a családfenntartói 

feladatok összehangolásával is meg kell birkózniuk. Az egyszülős családok minden 

érintettje nagy pszichikai terhelésnek van kitéve. Jelentősek esetükben az érzelmi, 

egészségi kockázatok (magasabb halálozási ráta, pszichológiai problémák, rosszabb 

egészségügyi állapot, függőségre való fokozott hajlam, korlátozott társadalmi 

kapcsolatok stb. Tanácsadásra, segítségre szorulnak. (KISZ Infojegyzet 2018/3.) 
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TÁRGYI FELTÉTELEK  

Az épület 2016/2017-es tanévben megújult az „Energia hatékony iskolák fejlesztése” 

című pályázat keretében. A külső hőszigetelésnek és a külső nyílászárók cseréjének 

köszönhetően új arculata lett az intézménynek. Az épület megújuló energia 

felhasználásával hatékonyabban működik. A külső változás az oktatásra is hatással volt, 

szemléletformálódás megkezdődött. Az eredmények mellett szólni kell a tantermek és a 

tanulói öltözők ajtajának állapotáról, a felső tagozaton található WC-k állapotáról. Az 

iskola fennállása óta ezek nem kerültek felújításra. A mellékhelyiségek állapota rossznak 

mondható. A salakos futópálya és a betonozott udvarrész felújításra vár szintén. 

Az iskola oktatási célokat szolgáló helyiségei: 

 29 osztályterem 

 2 technikaterem egy közös szertárral 

 2 számítástechnika-terem 

 2 tornaterem a hozzájuk tartozó szertárral 

 1 könyvtár olvasószobával 

 1 fizika előadó a hozzátartozó szertárral 

 1 kémia előadó a hozzátartozó szertárral 

 3 kiscsoportos oktatásra alkalmas helyiség 

Az iskolaépülethez nagyméretű sportudvar tartozik műfüves- és futópályával. 

A tanulás optimális külső környezetének kialakítása javult az elmúlt években. Jelenleg 

nincs már olyan termünk, amelyekben hagyományos iskolapadok találhatók. Így elhárult 

a csoportos munkának, a differenciált munkaformák alkalmazásának tárgyi akadálya a 

felső tagozaton is. Az internet hozzáférés nincs biztosítva minden tanteremben. Ez 

jelentős nehézséget okoz. Számítógéppel, laptoppal az osztálytermek általában nem 

rendelkeznek. Interaktív tábla sem tekinthető az alapfelszereltség részének. Az 

oktatáshoz szükséges XX. századi eszközellátottságunk jónak mondható, a XXI. századi 

elvárásoknak még nem felelünk meg. 
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS  

 

 Intézményvezető  

o Igazgatóhelyettesek 

o Üzemeltetési koordinátor 

  Technikai dolgozók 

o Iskolatitkárok 

o Pedagógiai asszisztensek 

o gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus 

 Általános igazgatóhelyettes  

o alsós munkaközösség-vezető, tanítók 

o napközis munkaközösség-vezető, beosztott pedagógusok 

o könyvtáros 

o iskolapszichológus 

 Felsős igazgatóhelyettes 

o osztályfőnöki munkaközösség-vezető, felsős osztályfőnökök 

o szaktárgyi munkaközösség-vezetők, tanárok 

o tanulószoba, felsős napközi 

o diákönkormányzatot segítő pedagógus 

o rendszergazda 

Az intézmény kibővített vezetésének tagjai havonta egy alkalommal rendszeresen 

értekeznek:  

o Intézményvezető 

o Igazgatóhelyettesek 

o Szakmai munkaközösség-vezetők 

o Gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus 

o Diákönkormányzatot segítő tanár 

o Szabadidős feladatokat ellátó pedagógus 

o Az intézmény közalkalmazotti érdekképviseleti szerveinek választott vezetői 

o A Pedagógus Szakszervezet választott képviselője 

Az iskola működését segíti az Iskolaszék, az Intézményi Tanács, a Szülői 

Munkaközösség. 
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EGY VIZSGÁLAT  

2018-ban tanulmányaim során vizsgáltam az iskola szervezeti kultúráját, a Quinn 

szervezeti kultúra modellje szerint . A válaszokból arra lehet következtetni, hogy a 

szervezet jelen esetben milyen értékek mentén növeli hatékonyságát és a vezetés milyen 

céloknak tulajdonít értéket. A figyelem fókusza a szervezet belső világára vagy a 

környezetre irányul-e. A másik dimenzió a rugalmasság és szoros kontroll. E két 

dimenzió segítségével négy modell karaktere körvonalazódik Quinn szerint. 

 A támogató 

 A szabályorientált 

 A célorientált  

 Az innováció orientált. 

A kérdőívet 38 fő töltötte ki. Ebből 10 alsós és 28 felsős kolléga volt.  

A 38 fő együttes pontszámai szerint a szervezetről a következőképpen vélekednek: 

A támogató 196 

A szabályorientált 212 

A célorientált 90,2 

Az innováció orientált 102 

A szabályorientáltra adott magas érték várható volt. A pályán eltöltött évek és az értékek 

között nem tudtam kimutatni kapcsolatot. Csak sejtés fogalmazódott meg, a 15 éve vagy 

annál több ideje a pályán lévők jelölték inkább szabályorientáltnak az intézményt. 

A célorientált kultúrára adott válasz alapján megfogalmazódik bennem, hogy az éves 

munkatervben megfogalmazott célok nem jutnak el az egyénekig, illetve a megvalósítási 

elképzelés hiányzik. 

A szervezet karaktere, alapvető jellegének megítélése  

A kérdésre adott válaszok alapján egy kicsivel a szervezet karakterét inkább támogatónak 

ítélik meg, de nem sokkal tér el a vélemény a szabályorientált modelltől. „Egy nagyon 

barátságos hely. Olyan mint egy nagy család. Az emberek megosztják problémáikat 
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egymással” "A szervezet előírásszerűen és olajozottan működő hely. Az eljárások 

hivatalos rendje mindenkinek meghatározza, mit kell tennie” 

A szervezetet összetartó erejéről vallott nézet 

Erre a kérdésre is hasonló értékelést adtak a válaszadók. „Az a kötőanyag, amely a 

szervezetet összetartja, a szervezet iránti hűség és elkötelezettség érzése. Ezt a szervezetet 

a kohézió és a csapatmunka jellemzi.” „A szervezetet a hivatalos eljárások, szabályok és 

az irányelvek stabilizálják. Fontos, hogy olajozottan futó szervezetet működtessenek..” 

Az egység vezetőjéről a gondolatok  

Erre a kérdésre adott válaszok alapján egyértelműen a szabályorientált modellként látják 

a szervezetet. Az intézmény vezetőjét, mint a folyamatok koordinálóját, valamint 

támogatóját, nem pedig fejlesztőjét látják. A válaszadók nem érezték, hogy a 

szervezetben fejlődés tapasztalható a gyerekekkel való foglakozás és a szülőkkel való 

kommunikáció megváltozásában. A kérdés, hogy a fejlesztő, innovátor kifejezés alatt mit 

értenek a kollégák? Jó-e nekik , ha egy vezető csak koordinál, folyamatot szervez? 

Szervezeti légkörről alkotott vélemény: 

A szervezeti légkör legkevésbé sem versengő, konfrontálódó. Az állandóság és a 

stabilitás, az elvárásoknak való megfelelés a jellemző. Kevésbé jellemző az új dolgok 

befogadása, a kísérletezés. 

Hogyan vélekednek a pedagógusok arról a kérdésről: Min múlik a siker?  

„Szervezetben a sikert a hatékonyság alapján állapítják meg. Kulcsszerepe van a 

megbízhatóságnak, a pontos ütemezésnek és az alacsony működési költségnek.” 

„Az adott tevékenység mennyire fejleszti az emberekkel való foglalkozást, a 

csapatmunkát és az emberi erőforrásokat” 

A vezetési rendszert hogyan érzékelik?  

Az intézményi vezetés menedzsment stílusát szervezetben a csapatmunka, az egyetértés 

és a döntéshozatalban való részvétel jellemzi. 

A vezetés filozófiája a szervezetben a hosszú távú foglalkoztatás, a stabil pozíciók és a 

bejósolhatóság, előrelátás. 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK  

A megszerzett tudás nem idegeníthető el. 

A 277./1997. (XII.22.) kormányrendelet írta elő a pedagógusok számára a kötelező 

hétévenkénti továbbképzést. Az ehhez biztosított összegek folyamatosan csökkentek az 

elmúlt évek alatt.  

A csökkent támogatás mellett nem kis fejtörést okoz a pedagógusok továbbképzését 

megtervezni. A jogszabálynak megfeleljen és az egyéni igényeket az iskolai igényekkel 

összhangba hozva mindenki teljesíteni tudja az elvárást.  

A pénzhiány miatt keresni kell az ingyenes lehetőségeket. A pedagógus továbbképzések 

egy másik lehetősége, ha pályázati források felhasználásával valósulhat meg, illetve olyan 

képzési lehetőségekkel, amit a gazdaság más szereplői támogatnak, szerveznek. A belső 

továbbképzések megszervezése a tudás megosztásán kívül azzal a haszonnal is jár, hogy 

a képzést tartó kolléga szakmai presztízse növekedhet a tantestületen belül. 

SULINYUGI 

A Lélekkel az Egészségért Alapítvány 2 éven át tartó, iskolai stressz kezelést, tanári 

kiégés-megelőzést célzó díjmentes programjába csatlakoztunk, melynek első évében az 

ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékével való együttműködés keretén 

belül, az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottságának engedélyével egy kérdőíves kutatás is 

megvalósul. 

A 2017/2018-as tanév második felében megvalósult a tanároknak szervezett 7 alkalmas 

(stressz és kiégés megelőző és kezelő program) és a kérdőívezésben részt vett 8. 

osztályosok tréningje. 

2017 augusztusában felvett kérdőív alapján elmondható, hogy az alábbi területekre-

amelyeket nem jelöltek stresszelő tényezőnek vagyis amelyek jól működnek iskolai 

szinten- lehet alapozni.  

 Közvetlen felettessel való kapcsolat. 

 Közvetlen vezető meghallgatja a problémákat. 
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 Közvetlen vezető jó példát mutat. 

 Elégséges étkezéssel és vízivással kapcsolatos lehetőségek. 

Az alábbiak pedig kockázatot jelentő illetve zavaró főbb témakörök:   

 Együttműködés: konfliktusok, tévedések kezelése szülőkkel, tanárokkal, 

gyerekekkel 

 Munkaszervezés: informálás módja, felelősség, jogkörök tisztázása  

 Túlterhelés: túlórázás, mentális terhelés  

 Nagyobb rendszerrel, fenntartóval kapcsolatosan: presztízscsökkenés, 

alulfizetettség, eszközök, berendezés hiányosságai 

Az idei év augusztusában mért eredmények hasonlóak, nem tapasztalható romlás. A 

kockázati tényezők közül a nevelőtestület az információ áramlás problémájára keresi a 

megoldást első körben. . A kockázati tényezők közül a nevelőtestület az információ 

áramlás problémájára kereste a megoldást. Az akciócsoport javaslatait az iskola 

vezetősége elfogadta és annak megvalósítására ill. megvalósíttatására törekszik. Év 

végéig a fegyelmezési eljárás témakörét vizsgáljuk felül és remélhetőleg sikerül 

ebben is olyan megállapodásra jutni, ami az intézmény életére pozitív hatással lesz.  

 

KRÉTA 

Tantestületünk egészét érintő másik továbbképzés az elmúlt tanév második felében a 

KRÉTA rendszer elektronikus napló online tanfolyamának elvégzése volt. A 

tantestületből 52-en vettek részt. Az idei év kiemelt feladata a gyakorlati alkalmazás 

elsajátítása. Az iskola vezetése arra törekszik, hogy a belépő kollégák is elvégezzék a 

tanfolyamot. Az elmúlt fél év tapasztalata alapján eredményesnek mondhatjuk az 

órák naplózását. 
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IKT 

A XX. század és XXI. század gazdasága, társadalma, felépítése jelentősen eltér 

egymástól. A technológia robbanásszerű változása megváltoztatta az emberek szokásait, 

kapcsolattartási módjait, az információ létrehozásának lehetőségeit.  

Előtérbe került a rugalmasság, a problémák komplex kezelésének képessége, a hatékony 

kommunikációs képesség, a technológiák kreatív és hatékony alkalmazása, a csapatban 

való munkavégzés képessége. 

A technológia tanítás tanulásba történő beépítésénél szem előtt kell tartani, hogy ne a 

technológia határozza meg a változások irányát, inkább a változások katalizátora legyen. 

Ehhez szükséges, de nem elégséges feltétel, ha  

 az otthoni és iskolai tanuláshoz biztosítottak a megfelelő hardverek és szoftverek  

 a NAT-ban való megjelenés 

 a tanárképzésbe/ továbbképzésbe való beillesztés 

  a mérésekben való megjelenés. 

Az iskola feladata, hogy megtanítsuk a diákokat arra, hogyan használják az adott 

eszközöket. Az adott technológia segítségével hogyan fokozhatjuk az oktatás 

hatékonyságát, a diákok aktivitását, illetve hogyan tudjuk a tanítás-tanulás folyamatát 

eredményesebbé tenni, beleértve az értékelés módszereit, eszközrendszerét is. Nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a technológia csak egy eszköz, amely új 

lehetőségeket biztosít. 

 

Az ISTE (International Society for Technology in Education) a tanári IKT 

kompetenciaterületekre vonatkozóan folyamatosan alakítja a változó kihívások és 

trendek alapján sztenderd-listáját. Az első lista 2000-ben jelent meg, és 2008-ban, majd 

2011-ben átdolgozásra került. 

Az ISTE 2016 digitális kompetencialistája már egy új tanulónemzedék tanáraival 

szemben fogalmaz meg elvárásokat. Az alábbi táblázat mutatja a tanulói jellemzőket és a 

hozzákapcsolódó tanári kihívásokat: 

http://www.iste.org/
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tanulók jellemzői kapcsolódó tanári kompetencia-igények 

1. digitális megoldások adaptív 

használata 

2. holisztikus, vizuális megközelítés 

3. eredményorientáltság 

4. tevékenység-alapú, tapasztalati 

tanulás preferenciája 

5. multitasking – tér-idő relativitása – 

jelen-fókusz 

6. differenciált egyéni informális 

tanulás, élmények, eltérő tapasztalati 

alapok 

7. virtuális közösségekben megosztás, 

azonnali referenciacsoport 

visszajelzések 

8. olvasás – elágazásokkal, társas 

tevékenységként 

9. Internet mint információforrás 

használata 

 

1. digitális műveltség, pozitív attitűd 

2. motiváló, aktivizáló módszerek, 

változatosság, kihívások, kooperatív 

formák 

3. motiváló, aktivizáló módszerek, 

változatosság, kihívások, kooperatív 

formák 

4. motiváló, aktivizáló módszerek, 

változatosság, kihívások, kooperatív 

formák 

5. időgazdálkodás, hosszú távú 

szemlélet kialakítása 

6. egyéni különbségekre reflektáló 

tanulási környezet kialakítása, 

perszonalizáció, mentorálás 

7. kortárs közösségi hálózatok, online 

felületek felhasználása az oktatásban, 

figyelve a megfelelési igényre, 

érzelem feldolgozásra 

8. alternatívákat adó tanulási folyamat 

9. információ keresés, szűrés, 

felhasználás tanítása 

Forrás: Csillik, Daruka, Sass, Bodnár:Új-generációk oktatásában hatékony tanár kompetenciáinak észlelése: tanulói, tanári 

szemszögből. Budapest, 2016. 

Jelenleg ezeknek az elvárásoknak iskolánk tanárai csak részben felelnek meg. 

Az elkövetkező időkben milyen technológiák, eszközök, módszerek hathatnak az 

oktatásra: 
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 Nyílt forráskódú szoftverek (pl. Moodle). E szoftverek esetében a felhasználó 

módosíthat a programon, mert azt felhasználói jog nem korlátozza, ingyenesen 

hozzáférhető. 

 Közösségi hálózatok, web 2.0 technológia. Ezek a mindennapi életben és az 

informális tanulás során alkalmazott programok, amelyek alapvetően 

megváltoztatták az emberek egymással való kapcsolatát, kapcsolattartási 

szokásait, a kommunikáció módját (Facebook, Flick, YouTube, Twitter, 

Wikipédia) 

 Kollaboráció és tudásmegosztás. A különböző web 2-es programok lehetővé 

teszik a közös dokumentumszerkesztést. Mindezek alkalmazásakor a tanár 

szerepe jelentősen változik, és mint mentor jelenik meg a tanulási-tanítási 

folyamatban. 

 Mobiltechnológia, mobiltanulás. Oktatásra kifejlesztett olcsó számítógépek 

elterjedése és az interneten keresztül használható szoftverek elterjedése 

Személyre szabott tanulás és értékelés. Az interneten bárhonnan elérhető, 

ingyenes tudástárak, bárhonnan elérhető online dokumentumok, mérés-értékelést 

biztosító feladatbankok személyre szabottá teszik az oktatást. 

 A tanulási tér újradefiniálása, tanulás határok nélkül  

A tanári IKT kompetenciák fejlesztése az elkövetkező idők feladata. A fejlesztés 

alappillérének a tudásmegosztást tartom. 

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK  

A közoktatásnak számos kihívással kell szembe néznie. Az intellektuális képességek 

között nagy az eltérés. Az egyedi fejlődés eltérése is jelentősen eltérő egy életkor szerinti 

homogén csoportban. A tanítási órákon ezek együttes fejlesztése nagy kihívást jelent. A 

differenciálás csak részben oldja meg a problémát. A társadalmi változások, a család 

szerepének változása szintén hat a közoktatásra, nem feltétlenül a gyermek fejlődésére 

pozitívan. A tudás fogalma, az ismeret szerzésének módja az elmúlt évtizedekben 

változott. Ehhez való alkalmazkodást fontosnak tartom. A kompetenciák fejlesztésének 

irányába elmozdulás történt, de még mindig tananyagközpontú az oktatás. A tanulói és 

tanári túlterheltség egyaránt akadályozója a hatékonyabb tanulásnak. Az elmúlt évek 

eszköz ellátatlansága csak gátolta a fejlődést. A tanároknak is változniuk kell, a régi 
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értékrendhez való kötődésük elengedésével. Az iskolának nyitnia kéne a közvetlen és 

tágabb környezete felé. 

 

 

EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉS  

Az angol nyelvet az első évfolyamon, heti 2 órában, osztálykeretben tanítjuk. A harmadik 

évfolyamon csoportbontásban folytatják az emelt szinten tanulók, a többiek a negyedik 

évfolyamon alapóraszámban kezdik újra a nyelvtanulást. Az emeltszintű német nyelv 

oktatására nincs szülői igény az első évfolyamra történő beiratkozásnál. 

Az angoltanárok kezdeményezésében hagyománnyá vált a nyolcadikosok belső vizsgája, 

mely azzal a céllal jött létre, hogy végzős diákjaink rendszerezzék, elmélyítsék az addig 

szerzett nyelvi ismereteiket, emellett gyakorolhatják a vizsgahelyzetben való 

megmérettetést. 

Az iskola nyelvtanárai nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvi képzés tanórán kívüli 

lehetőségeire, így a különböző délutáni nyelvi foglalkozásokra (klubdélutánok, 

versenyek), német nyelvű színházi előadások látogatása, ill. meghívása, nyelvi táborok, 

külföldi utak szervezésére.  

A nyugdíjba vonuló kollégák pótlása nem könnyű feladat. .A képzés céljának megfelelő 

tanári csapat létrehozása stratégiai kérdés. 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM  

 

Az 1993/94-es tanévben szülői igény alapján indult a német nemzetiségi nyelvoktatás. A 

nemzetiségi nyelvet tanuló osztályokban nem csak a nyelvtanulás kiemelt feladat, hanem 

a magyarországi németek kultúrájának, hagyományainak, történelmének megismerése, 

ápolása is. A képzésben résztvevő tanulók heti 5+1 órában tanulják a nyelvet, 

ismerkednek a német hon és népismerettel . A gyerekek többsége az iskolába lépéskor 

nem vagy csak kevéssé beszéli a nyelvet. A családok egy részében a német nyelv már 

odahaza sem gyakran kerül elő, bár tartják kisebbségi identitásukat. A zuglói Német 

Önkormányzat rendszeres támogatást nyújt szabadidős programjainkhoz, táboraink 

szervezéséhez. Hagyományosan kétévente szervezik meg némettanáraink az ausztriai 
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Obervellachba a német nyelvi tábort. A Német Önkormányzat pályázat megírásával és 

pénzbeli támogatással segítette az intézményt ebben a tanévben. 

DISZLEXIA-PREVENCIÓ AZ 1. ÉVFOLYAMON, DISZLEXIA 

REEDUKÁCIÓ A 2-4.ÉVFOLYAMON  

 

A beszédjavító osztályokba 1992 óta fogadunk be gyerekeket a Beszédvizsgáló Országos 

Szakértői Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 

szakvéleménye, javaslata alapján. Az osztályokban folyó oktató-nevelő munkának a 

speciális részét logopédusok végzik, tanítóink a „Diszlexia prevenciós olvasástanítási 

módszer” tanfolyami végzettségével rendelkeznek. A logopédiai osztályokba járók és a 

többségi osztályok tanulói az iskolai programokon, táborokban közösen vesznek részt.  

Ötödik évfolyamon történik a párhuzamos osztályokba történő integrálásuk. 

INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS, INKLUZÍV ISKOLAI KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

Az iskolai nevelés és oktatás felé egyre nagyobb elvárások születnek. Egyik ilyen terület 

az együttnevelés kérdése. A társadalom kb.10-15 %-a él valamilyen fogyatékossággal, 

közülük sokan  nem tudnak a munka világában elhelyezkedni. Ennek nem csak a 

sérülésének mértéke az oka, hanem az oktatás és nevelés hiányossága is. A mai pedagógus 

felkészültsége nem csak a szakjának ismeretét kívánja, hanem sokkal több pszichológiai 

ismeretet, bizonyos gyógypedagógiai tudást is feltételez. Ennek hiányában nem 

megfelelően tudja munkáját ellátni.  Ma már minden iskola alapító okiratában szerepel az 

integráció, mint elvárt feladat. A szemlélet ennél sokkal lassabban változik. 

Az Országos Közoktatási Intézet 2000-ben egy kutatás kapcsán feltárta az integráltan 

oktatott fogyatékos tanulók helyzetét: hiányoznak az egyéni foglalkozások feltételei és 

speciális eszközei, valamint a nevelő-oktató munkát segítő, az érintett tanulók 

fogyatékossági típusának megfelelő végzettséggel rendelkező gyógypedagógusok , 

valamint az ellátáshoz való jog. A sikeres integráció alapvető feltétele: 

 a szociálisan érzékeny, empatikus, az eltéréseket elfogadó, a különbségeket kezelni 

tudó tanári attitűd; 

 a tanárok szakmai kompetenciája (gazdag módszertani repertoár, megfelelő 

segédanyagok és idő a sokféleség kezeléséhez);   
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 az iskolákon belüli és kívüli támogató környezetet biztosító igazgató, helyi irányítás, 

helyi közösségek, szakmai szervezetek; 

 egyértelmű kormányzati politika és a hozzá kapcsolódó megfelelő finanszírozási 

rendszer.  

 A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók együttnevelése 

különösen nagy feladatot jelent a többségi iskoláknak. Az összes sajátos nevelési igényű 

tanuló négyötöde (80%) tanulásban akadályozott tanuló, akik eltérő tanterv szerint 

haladnak. Az ő sikeres együttnevelésük egyéni terv szerinti haladást igényel. Sikeres 

együttnevelés során a tanuló beilleszkedik, eredményesen együtt halad a többi tanulóval. 

Az intézmények előzetesen többnyire nem ismerik a jelentkező tanuló sajátos egyéni 

szükségleteit, a pedagógusok előzetes felkészítése ritkán történik meg. Sok a 

bizonytalanság. A sérült gyermek nevelése, oktatása a nagyfokú empátián kívül a 

speciális ismeretek megszerzését is igényli a pedagógustól. 

Iskolánk a 90-es években kezdte el az integrációt. Sok nehézséggel és kevés segítséggel. 

Hallássérült, vak, mozgássérült, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló befogadásával 

szereztünk tapasztalatokat az együttneveléshez. Mára már elmondható, hogy fejlesztő 

pedagógusok segítik napi szinten a munkánkat. 

Az elmúlt években a sajátos nevelési igényű tanulóknál másodlagos pszichés tünetek, 

magatartás, figyelmi problémák, feladattartási nehézségek társulását tapasztaljuk. Az ő 

problémájukat sokszor több szakemberrel együtt tudjuk megoldani, kezelni.  

SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

NAPKÖZI ÉS TANULÓSZOBA 

A személyiség és közösségfejlesztés színtere a napközi és a tanulószoba. Az itt folyó 

nevelő munka hozzájárul a tanulók komplex fejlesztéséhez. A tanulás támogatása, a 

szociális kompetenciák fejlesztése mellett a szabadidő hasznos eltöltése, a hagyományok 

ápolása minden csoportban kiemelt feladat. Míg az alsós csoportok a hagyományok 

ápolásával, a nemzetközi világnapokról való megemlékezéssel gazdagítják a délutáni 

foglalkozásokat, addig a felsősök külső helyszínen szervezett, változatos programokkal . 

Alsós napközis csoportjaink egy kivételével homogénnek mondhatók. A felső tagozaton 

a csökkenő létszám miatt nem minden esetben valósulhat meg az egy osztály-egy 
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napközis csoport. A védett tanulási idő betartása nem mindig sikerül. Ennek okai között 

szerepel a tanulók egyéb foglalkozásainak sokasága, a tanulók eltérő fejlődési szintje. A 

nevelők szervező munkáján sok múlik. A napközi és tanulószobai foglakozásokra 

vonatkozó egységes elvárások tavalyi év végén megfogalmazódtak.  

HAGYOMÁNYAINK  

Gazdag közösségi program jellemzi intézményünket. Az iskolához való kötődés nem 

csak külsőségekben jelenik meg (az iskola jelvényei és zászlója, a nyakkendő, a Móra 

póló). Móra Napon emlékezünk meg az iskola névadójáról. Változatos gyerekprogramok 

szervezésével ünneplünk, amelyet a DÖK –kel együttműködve szervezünk meg. Az 

elsősök avatása fontos esemény az iskola életében. Az iskolai nyakkendőt ünnepélyes 

keretek között kapják meg. Ha kicsit játékosabban is, de az őszi bálon az ötödikesek felső 

tagozatosokká avatása is kezd hagyománnyá válni. 

Az iskolaszék elnöke 2005-ben alapította a „Móra Ferenc Általános Iskoláért” 

emlékérmet. Az elismerés célja, hogy az intézmény minden évben méltó módon 

emlékezzen meg azon tanulóról, valamint az iskola munkavállalójáról, az iskolával 

kapcsolatban álló természetes személyről, aki munkásságával kiemelkedően sokat tett a 

Móra Ferenc Általános Iskoláért, vagy egy jelentős tevékenységével erősítette annak jó 

hírnevét 

A nagyobb évfordulók része az Öreg diák találkozó.  

BÉKÉS ISKOLA ÉS MENTALIZÁCIÓ 

Edmund Burke a XVIII. századi író, politikai gondolkodó gondolatát idézve 

„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Békés Iskolák) 

Ez az alapgondolat hozta létre a Békés Iskolák gondolatát. Alapvetően mindenki egy 

olyan világot szeretne maga körül tudni, ahol az emberek toleránsak, figyelnek egymásra, 

szeretet veszi körül őket, az elesettek, rászorulók megkapják embertársaiktól a segítséget. 

Érdekek menti hatalmi harcok az összefogás és együttműködés mentén megoldódnak. 

Biztonságban érezzük magunkat, és mint a mesékben, mindig a jó győzedelmeskedik. 

Ennek az ideális képnek a megvalósításának már kisgyerekkorban kell elkezdődnie. 

Fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek érzelmeiket kifejezni, heves reakcióikat 

elviselni, azokat kontroll alatt tartani. Konfliktusaikat békés úton rendezni. Ehhez 
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elkerülhetetlen, hogy mások helyébe bele tudják magukat képzelni. Sok-sok pozitív 

megerősítés és példa hozzásegíthet, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik önmagukért és 

a közvetlen környezetért, tágabb közösségekért felelősséget vállalnak majd. Olyan 

pedagógusokra van szükség, akik hitelesen képviselik ezt a szemléletet, és a napi 

gyakorlatban példaképként állnak tanítványaik előtt.  

A békés iskolák szemléletének egyik lényeges pontja, hogy nem mondja meg, hogyan 

működjön egy ilyen iskola, nincsenek protokollok. Alulról felfele építkezést tartják a 

leghatékonyabbnak, de természetesen egy intézmény esetén elengedhetetlen a vezetői 

támogatás. A mentalizáción van a hangsúly. A mentalizáció azt jelenti, hogy a bennünk 

és másokban zajló kognitív és érzelmi folyamatokat felismerjük és értelmezni tudjuk. 

Képesek vagyunk a saját és mások lelki működését összekapcsolni, képesek vagyunk az 

empátiára. Azt az embert nehezebben bántjuk, akire nem tárgyként tekintünk, hanem érző 

lényként nézünk rá. Mentalizáció fejlesztése során a gyermek önismerete fejlődik, 

öntudatossága elmélyül, megvalósul az önkontroll, embertársait személyként észleli, 

kialakul az empátia. A békés iskolák küldetéstudata a gyermekek, tanárok iskolai 

közösségek mentalizációjának fejlesztése. Ennek a bántalmazás ellenes programnak a 

lényege, hogy rendszerben gondolkozik. Ezért nem a bántalmazóra vagy csak a 

bántalmazottra fókuszál. A közösség áll a középpontban.  A bántalmazás során a 

szemlélődőnek értenie kell, hogy ezzel a magatartással hogyan vesz részt a folyamatban. 

A tétlen helyzetből hogyan tud elmozdulni, hogyan tud segítséget nyújtani a 

bántalmazottnak, hogyan tudja a bántalmazó felé közvetíteni a közösség nem viseli el ezt 

a magatartást. A szemlélődők aktív szerepvállalásra nevelése hangsúlyos. A bántalmazás 

felismerésén túl, konfliktuskezelés is része a Békés Iskolák programjának. Az 

erőszakmentes kommunikáció és a resztoratív szemlélet alkalmazása része a programnak. 

Ez a szemléletváltás az intézmények életében egy lassú folyamat, mert egyéni és 

közösségi szinten is változni kell. 

2014/2015. tanévben indult el iskolánkban alulról építkezve a program. Egy pár kolléga 

vállalkozó szellemének köszönhetően kezdődött meg a szemléletformálás. A 2017/2018-

as tanév előre mozdulás volt abban az értelemben, hogy több tanár is csatlakozott a Békés 

csoporthoz. A kampányok mellett elindult újra a mentorprogram megszervezése, az 

erőszakmentes kommunikációs csoport több sikeres rendezvénye közül kiemelném az 

Adventi Kampányát. Több alkalommal a Szülőnek lenni mozgalom ingyenes lehetőséget 

biztosított a szülőknek az őket érintő gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikhez. 
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Elkezdődött az ifi csoportok létrehozása. A Békés team gondolkodása 

rendszerszemléletű, sok értékes ötletük megvalósításának akadálya a leterheltség, az 

időhiány. 

ÖKO 

„Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg: 

 Pedagógiai szinten 

 A társas kapcsolatok szintjén 

 Technikai, gazdasági szinten 

Pedagógiai szinten az ökoiskolák: 

o a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik az előre 

megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben, 

o az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak, 

o a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet 

felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre 

helyezik a hangsúlyt, 

o a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett 

figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is. 

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, 

o hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem 

az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka, 

o hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok 

felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak, 

o hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az 

iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen 

jellegű kapcsolatoknak. 

A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek: 

o takarékosan bánni az energiaforrásokkal, 

o csökkenteni a hulladékok mennyiségét, 

o az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani, 
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o megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.” 

forrás: http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola 

Az intézmény 2019. december 31-ig használhatja a 2016/2017. tanévben elnyert 

„Ökoiskola” címet. A következő időszak munkájával szeretnénk elérni az örökös 

Ökoiskola címet, ehhez a  fenti elvárásoknak kell megfelelni.. 

 

EREDMÉNYEK  

KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEI 

Intézményem külső megítélésének egyik sarkalatos pontja a kompetencia mérésen 

nyújtott eredmények. Ezeket az eredményeket nem csak a szülők kísérik figyelemmel, 

hanem a meghirdetett álláshelyre jelentkező kollégák is tájékozódnak az iskola honlapján 

közzétett adatok alapján. 

A 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése rendeli el a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók 

szövegértési képességének és a matematikai eszköztudásának vizsgálatát, amit országos 

kompetenciamérés néven említ a szakma és a sajtó is .A jogszabály  a mérés 

lebonyolításáról és az eredmények közzétételéről részletesen szól. A 80.§ (7) bekezdése 

utal arra, hogy rendelkezésre álló adatokat a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére, 

valamint a fejlődéséhez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozására és 

megvalósítására lehet felhasználni. Mára - már ahogy nálunk is- a szakma elfogadta a 

kompetenciamérést. A mérés eredményeit elsősorban arra használjuk fel, hogy az adott 

intézményt országos vagy kisebb földrajzi területen más intézményekhez viszonyítva 

rangsoroljuk. Alapvetően szerintem nem ez lenne a cél. A sajtóban megjelenő rangsorok 

is ezt erősítik meg, és ezt közvetítik a szülők felé. A mérés eredményeit nem lehet 

függetleníteni a háttérméréstől. Ennek kitöltöttsége fontos lenne, mert a pedagógiai 

hozzáadott érték jelzi az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Intézményünkben 

sikerült elérni, hogy a kérdőíveket kitöltsék a szülők. A valódisága esetenként 

megkérdőjelezhető.  

A mérési eredmények felhasználása a 6. évfolyam esetén még lehetséges. 8.évfolyam 

eredményeit általános iskolában tanulói oldalról már korlátozottan lehet elemezni. Ebben 

az esetben az eredmények befolyásoló hatása a napi tevékenységre a tanár önreflexiójától 

függ. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880
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Az intézményünk a mérési eredményeket feldolgozza. A mérésfelelős egy összefoglaló 

tájékoztatót állít össze, amit egy nevelési értekezleten ppt segítségével mutat be. Az 

általános tájékoztató mellett a szakos kollégákat felkérjük, hogy az általuk tanított 

osztályok eredményeit ők is vizsgálják meg, szükség esetén avatkozzanak be az oktatási 

folyamatba. Az országos és saját intézményem eredményeit nézve azt tapasztalom, hogy 

nincs előrelépés az eredmények terén, stagnálás mutatkozik. 

A közoktatási rendszer minőségének javulása azonban csak akkor teljesülhet, ha az 

intézmények vezetői és pedagógusai megfelelő módon tudják értelmezni és használni a 

rendelkezésükre bocsájtott adatokat. Az iskola felelőssége, hogy a rendelkezésre álló 

adatokkal mit kezd. Annak ellenére, hogy a mérést 2001-től alkalmazzák, nincsenek 

látványos teljesítményjavulások. Véleményem szerint annak ellenére, hogy rendszer 

szinten is vannak gondok az intézmények még korántsem használták ki a belső 

lehetőségeiket, így mi sem. Teljesítmény javulása volt megfigyelhető, amikor heti 

rendszerességgel (az NSZO keretében) képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés történt. 

ÉV 

6. OSZTÁLY 

MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS 

Orsz. Bp. Isk. Orsz. Bp. Isk. 

2013 1489 1548 1576 1497 1566 1606 

2014 1491 1535 1493 1481 1537 1471 

2015 1497 1546 1569 1488 1547 1564 

2016 1486 1544 1522 1494 1565 1574 

2017 1497 1561 1548 1503 1568 1533 

ÉV 

8. OSZTÁLY 

MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS 

Orsz. Bp. Isk. Orsz. Bp. Isk. 

2013 1620 1669 1769 1555 1603 1646 

2014 1617 1649 1627 1557 1596 1564 

2015 1618 1662 1651 1567 1611 1596 

2016 1597 1638 1606 1568 1616 1583 

2017 1612 1666 1603 1571 1616 1551 

6. ábra Móra Ferenc Általános Iskola OKM-en elért eredményei 

A 6. évfolyam 2015-ben az országoshoz viszonyítva szignifikánsan jobbat írt 

matematikából és magyarból. Ugyan ezek a gyerekek nyolcadikban az országos 

eredményektől szignifikánsan nem tértek el. A budapesti iskolákhoz viszonyítva 

gyengébben teljesítettek. CSH-index tükrében a 2017-es mérésben a 8. évfolyam a 
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várhatónál gyengébben teljesített. Az iskola teljesítménye szignifikánsan nem tér el az 

előző két év eredményeitől. 

Sajnos a 2018-dik évi eredmények az OH jelzése alapján májusban lesznek 

elérhetők. 

 

A minimális szintet nem elérők 

aránya az iskolában 2017 2016 2015 2014 

matematika 6. évolyam 2.szint 7,1 7,8 4,1 17,3 

  8.évfolyam 3. szint 15 16,6 12,2 15,4 

szövegértés 6. évolyam 2.szint 3,1 5,3 5,6 10,4 

  8.évfolyam 3. szint 13,2 14,5 11,1 17,4 

7. ábra  A mérésen a minimális szintet el nem érők aránya 

Az adatok értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy hatodik után a tanulói létszám 

csökken, valamint nyolcadikban a harmadik szint elérése a cél.  
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IDEGEN NYELVI MÉRÉS  

 

 2014-2015 tanév 2015-2016 tanév 2016-2017 tanév 

Évfolyam Osztály 

Átlag 

(max. 

30) 

Százalék 

Átlag 

(max. 

30) 

Százalék 
Átlag 

(max.30) 
Százalék 

6. 

évfolyam 

6. a 26,6 88 21,7 72 20,6 69 

6. b 25,7 85 21,9 73 24 80 

6. n 29,1 97 26,5 88 25,8 86 

 Átlag 

(max. 

40) 

Százalék Átlag 

(max. 

40) 

Százalék Átlag 

(max. 

40) 

Százalék 

8. 

évfolyam 

8. a 29,8 75 27,6 69 30,7 77 

8. b 29,1 72 22,3 56 26,5 66 

8. n 34,9 90 35,3 88 33,4 84 

8. ábra Nyelvi mérések eredménye 

A mérési eredmények mélyebb elemzése és az abból adódó feladatok megfogalmazása 

az oktató munkánk színvonalának emelését szolgálná. 

 

NETFIT MÉRÉS  

A NETFIT mérés eredményeinek feldolgozása és a fejlesztési feladatok megfogalmazása 

az intézmény egészére hasznos volna. Annak tükrében, hogy intézményünkben a 

méréseket nem csak a felső tagozatos tanulók körében végezzük el. 

LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE 

 

2017/2018. tanév végi adatok a köznevelési statisztika alapján a felső tagozaton 294 főből 

37 tanuló veszélyeztetett a lemorzsolódásban. 35 fő nem éri el a 3-as átlagot és 2 fő 1,1 

rontott. A 12,6%. a lemorzsolódási eredmény. 

Az adatokkal sajnos nem lehetünk elégedettek. Az előző évi adathoz viszonyítva 

kismértékű javulás mutatkozik. 13,7% volt a lemorzsolódási értékünk.  
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Az idei tanév félévi adataiban (7,07%) jelentős javulás tapasztalható. A 

felzárkóztatás mellett a hiányzások visszaszorítására tett intézkedések jelzik, hogy 

munkák eredményessé kezd válni. 

Az Oktatási Hivatal javaslata alapján a témában műhelymunkát, és a földrajz 

tantárgygondozói látogatás igénylését, valamint az Őszi Pedagógiai Napokon való 

részvételt lenne érdemes megszervezni.  

Tanulóink előrehaladását támogató tevékenységeink a teljesség igénye nélkül: 

 Fejlesztő pedagógusok segítik az SNI és BTM-es tanulóinkat. 

 Iskolapszichológus segítségét rendszeresen igényeljük. 

 Képesség kibontakoztató foglalkozások szervezése. 

 Közösségi programok szervezése 

 Közösségfejlesztő foglalkozások tartása. 

 Osztályfőnöki és erkölcstan órákon  önismereti és szociális készségek 

fejlesztése. 

 Mentálhigiénes foglalkozások. 

 Pályaorientációs  tevékenységek 

 Szoros együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal. 

 Mentorálási program. 

 Bűnmegelőzési előadások igénybevétele. 

 Differenciált tanulásszervezés. 

 Tantárgyi felzárkóztatás. 

 Krízis tanácsadás. 
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BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS  

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK  

Jelenleg hét munkaközösség működik iskolánkban: 

 alsó 

 napközi 

 osztályfőnöki 

 idegen nyelvi 

 humán 

 reál 

 testnevelés 

Véleményem szerint a jelenlegi szakmai csoportosulás már nem szolgálja az iskola 

fejlődését. A kihívásokkal szembeni érzékenyebb reagálást nem teszi lehetővé. A nevelési 

feladatok mentén is kellene szerveződni. 

DÖK 

A diákönkormányzat tevékenységének lényege, hogy tanulóink ne csak alanyai legyenek 

az iskolának, hanem életkoruknak megfelelően aktívan alakíthassák az iskolai életet. A 

demokráciát a gyerekek ne tankönyvekből tanulják meg, ahogy a toleranciát és 

szolidaritást sem. Biztosítani kell számukra, hogy életkoruknak megfelelően beleszólásuk 

lehessen az őket érintő dolgokba, szabályok megalkotásába. Ahhoz, hogy tanítványaink 

felnőve felelős állampolgárokká váljanak, az iskolában kell megtapasztalniuk a 

demokráciát, a félelemmentes és szabad véleménynyilvánítást. A jogok és kötelességek 

egyensúlyát, az érdekeik megfogalmazását és annak képviseletét, vita során mások 

érveinek megértését, előítélet mentes gondolkodást, mások nézeteinek tiszteletben 

tartását, a demokratikus döntési folyamatok technikáját. A konfliktusok erőszakmentes 

kezelését. 

A későbbiek során az elsajátított ismeretekkel, kompetenciákkal képesek lesznek a 

szűkebb vagy nagyobb közösség életében részt venni, azt felelős szereplőként irányítani. 

Ez egy hosszú folyamat, aminek az alapját az általános iskola kezdi kiépíteni.  
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A diákönkormányzat rendszeres összejövetelein a tanulók képviselőik útján mondják el 

véleményüket, adnak ötleteket az iskolai élettel kapcsolatban. A diákok javaslatára 

került bevezetésre a második félévtől a lépcsőkön való kétirányú közlekedés. Az 

iskolaszék ülésein választott képviselőjükkel vannak jelen. A 2017/18-as év végi 

osztályozó értekezleten lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a végzős évfolyam diák 

képviselői is értékeljék a négy éves időszakot. 

Az iskola demokratikus légköre a biztosítéka a sikeres nevelésnek. Az érzelmi 

biztonságban nevelődő gyermek jól érzi magát és nyitott, érdeklődő marad. A tanuláshoz 

való viszonya nem romlik, ha elakadásait szakszerűen segíti a pedagógus, érzelmi 

szükségleteire, érzéseire értően figyel. 

SZÜLŐK 

A szülők tájékozódási igényüket az iskolában folyó munkáról, gyermekeik fejlődéséről, 

teljesítményeiről a következő lehetőségek igénybevételével valósíthatják meg: 

 fogadóóra 

 szülői értekezlet 

 iskolai honlap és blog 

 a bejáratnál található hirdetőtábla, információs fal  

 nyíltnapok 

 tanuló üzenő füzete 

 egyéni konzultáció, e-mail  

 elektronikus napló (az idei tanévtől) 

Az iskolaszék és a szülői szervezet választmánya biztosítja iskolánkban az iskola és a 

szülők intézményes kapcsolatát. A szülői érdekképviselet legfontosabb szervei. A szülők 

ezeken a szervezeti kereteken keresztül informálódnak és nyilvánítják ki véleményüket 

az iskolai életet érintő kérdésekben. A pedagógusokkal együttműködve részt vesznek az 

iskolai ünnepélyek, hagyományos rendezvények és egyéb programok szervezésében, 

lebonyolításában. Az iskolaszék elnöke, a szülői szervezet elnöke rendszeres meghívottai 

a hagyományos alkalmazotti fehérasztali rendezvénynek és az iskola igazgatójával évente 

meglátogatják a nyári táborokban a gyerekeket. 
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ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK 

A szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselői részt vesznek a vezetői 

értekezleten. Képviselőjükön keresztül közvetetten biztosítja  a szakszervezeti tagok és a 

közalkalmazottak érdekeit. 

 

AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

TÁRSINTÉZMÉNYEK 

A kialakított jó kapcsolatok további ápolása, fenntartása fontos az intézmény számára.  

Kapcsolatok: 

 óvodák, általános és középiskolák  

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 szakmai szolgáltató szervezetek 

 szakértői bizottságok  

 Német Önkormányzat 

 hitoktatók 

 Iskola-egészségügyi Hálózat 

 Gyámhatóság 

 Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft  

 Civilház 

 Sportközpont munkatársai 

 Zeneiskola 

 

FENNTARTÓ  

 

A pontos és határidőre történő adatszolgáltatás fenntartói elvárásának az elmúlt 

időszakban nem mindig tudtunk eleget tenni. Szakmai segítséget (pl. jogi megsegítést) 

mindig megkaptuk. Az iskolavezetés háromtagúvá válásával eredményesebbek 

lehetünk ezen a téren. 
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FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

ELKÉPZELÉSEK, GONDOLATOK A JÖVŐRŐL 

Az intézményvezető kinevezésénél fogva és a jogszabályi előírások segítségével hatalmi 

szerepbe kerül. Ezt a szerepét a nevelőtestület támogatása segítheti vagy nehezítheti.  Az 

együttműködés alapja a kölcsönös megbecsülés és a bizalom.  

 A reálisan megfogalmazott célok és feladatok megfogalmazásán túl biztosítania kell a 

szükséges erőforrásokat. Az erőforrások közül kiemelném az emberi erőforrást, ami az 

elkövetkező időkben sok gondot fog okozni. Szükséges az előrelátás és tervezés, amit egy 

stabil környezetben könnyebb megvalósítani. A minőségi és mennyiségi pedagógus 

ellátás biztosítása a vezető feladata. A kiválasztás az intézményvezetőnél maradt, a 

kinevezés a tankerületé. Minőségi és mennyiségi munkaerőhiánnyal kell számolni a 

következő években. Angol- és matematika tanárok hiánya már problémaként jelentkezik  

A minőségi munkaerő alatt nem csak azt értem, hogy megfelelő végzettséggel 

rendelkezzen a pedagógus, hanem az intézmény céljainak és feladatainak 

megvalósításához legyen megfelelő szemléletű és elkötelezett pedagógus. A hatékonyság 

növelése érdekében együttműködő csapatot kell építeni a vezetőnek. Érdekeltté kell tenni 

a pedagógust, hogy a közös cél eléréséért tevékenykedjen. Érezze, hogy az iskola az övé 

is.  

A jelenlegi rendszer az anyagi megbecsülést nem építette be a tanárok motiválásába. 

Ezzel az eszközzel a vezető nem élhet. Az iskolai munkakörülmények vizsgálatával 

foglalkozó kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanárok munkájának minőségét 

nem csupán pedagógiai kultúrájuk, nézeteik, tudásuk határozza meg, de annak a 

szervezetnek az adottságai, körülményei, lehetőségei és korlátai is, amelyben dolgoznak, 

és az a mozgástér is, amit az adott szervezet számukra biztosít. Így fontos a szervezeti 

kultúra folyamatos fejlesztése és karbantartása. Ezen a téren van mozgástere egy 

vezetőnek.  

Az iskolához és tanárhoz való jó viszony a tanulmányi előmenetelre,szociális készségek 

fejlődésére,viselkedési jellemzőkre,deviáns viselkedés kialakulása ellen hat.( Kuperminc, 

Leadbeater és Blatt ,2001) Ezért fontosnak érzem, hogy olyan tantestület alakuljon ki, 

amelyben a tagok képesek csapatban dolgozni és gondolkodni. Közös értékek mentén 
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tudják a napi munkájukat végezni. Szerencsés ,ha egyéni érdekeik több ponton 

megegyeznek az intézményi érdekekkel. 

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások, például az informatika robbanásszerű 

térhódítása és a mindennapi életben való megjelenése, a családok nevelésben betöltött 

szerepmódosulása, közvetlen hatással bír az oktatásra-nevelésre. Az iskolák ugyan 

észlelik a körülöttük lévő megváltozott világot, de nehezen találják meg a módszert, 

amivel a problémát kezelni tudják. A helyzetet nehezíti az információk végtelensége és 

az aktív pedagógusok beidegződései. A helyzet fonáksága, hogy a tanuló és tanára más 

világból érkezik. Ma már 5-10 év különbség is eltérést eredményez. Arról nem is beszélve 

, hogy jelenleg a pedagógus társadalom életkora átlagosan ennél sokkal jobban eltér a 

tanulók életkorától. A vezetőnek segítenie kell a megváltozott pedagógusszerep 

elfogadását. A pedagógusokban növekvő belső feszültség feloldására az önreflexió 

kialakítása elengedhetetlen. Továbbképzések , tréningek megszervezésével segítheti a 

vezető ezt a folyamatot.  

A tanároknak is változniuk kell, a régi értékrendhez való kötődésük elengedésével. 

Szükségesnek ítélem a tanulásról, tanításról, tanulóról, tanárról kialakult kép 

újragondolását a kutatási eredmények figyelembe vételével.  

Az aktuális oktatáspolitika is növeli az intézmények feladatát pl.: integráció bevezetése, 

mindennapos testnevelés, hit és erkölcstan tantárgy bevezetése stb. Ezekhez az új 

feladatokhoz korlátozott anyagi forrást ugyan rendelnek, de a sikeres megvalósításhoz 

viszonyított erőforrás hozzárendelése elmarad. Többnyire a meglévő munkaerők 

többletmunkájával tudják az intézmények ezeket az elvárásokat megvalósítani. A 

feladatok maximalizálása helyett az optimalizálásra kellene törekedni.  

Az elkövetkező időkben a legfontosabb kérdés a hogyan tanítsunk, milyen normák 

mentén neveljünk. Szándékosan nem említettem a mit tanítsunk, mert az jelenleg nem az 

iskolában dől el. A tananyag nagy százalékban kötött, amit a NAT és a kerettantervek 

írnak elő. Ennek ellenére látok esélyt, hogy az előírt tananyag újragondolásával a jelenlegi 

feszített tempón lehetne változtatni. A változtatás mértéke ugyan csekély, az általános 

présérzést csak rövid ideig szünteti meg. 

A rendszerváltás után előtérbe került az az igény, hogy az iskola és család kapcsolatára a 

partnerség legyen a jellemző. A kapcsolat a mai napig nem konfliktusmentes. Mindkét 



38 
 

oldalnak vannak igazságai. A régi hierarchikus kapcsolati rendszer jogi értelemben talán 

átalakult, de a napi szinten ez még nem mindig észlelhető.  

„A bonyolult kapcsolatrendszer egyik sarkalatos pontja a szülők és a pedagógusok 

kompetenciájának-kompetenciahatárainak kérdése is, amelynek tartalmi 

vonatkozásai nem függetlenek a jogi aspektusoktól.”  
forrás: SZÖVETSÉGBEN Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról 
http://mek.oszk.hu/11300/11368/11368.pdf 

A PISA felmérések eredményeiből tudjuk, hogy Magyarországon a szülői háttér az 

átlagnál jobban hat a tanuló teljesítményére, ami nem kívánatos eredmény. A szülői 

házzal való kapcsolat elkerülhetetlen, ha oktató-nevelő munkánkat jól és hatékonyan 

szeretnék végezni. A családok, ahogy a tanulók is, sokfélék. Elvárásaik, igényeik, 

ismereteik nagyon eltérők. A bizalom kiépítését tartanám a legfontosabbnak. Az iskolával 

való kapcsolattartás hagyományos módjai mellett célszerű lenne alternatív 

lehetőségekkel is élni. A fogadóórák és szülői értekezlet hagyományos módját 

megváltoztatva pl.: családi fogadóóra, ahol a gyerek is jelen van, lehetne erősíteni az 

iskola és család kapcsolatát. Hiánynak érzékelem, hogy az iskola pedagógiai 

programjáról kevés információval rendelkeznek a szülők, így ezt szükségesnek találom 

javítani. A kommunikációt ezen a téren is előtérbe helyezném. 

Az intézmények stratégiai szemléletére a kettősség jellemző. Figyelnie kell az iskola 

múltjára,az eddigi eredményeire, az iskolára, mint élő organizmusra, ugyanakkor a 

környezet változásait, elvárásait is észlelnie kell, és arra a megfelelő választ megtalálni a 

versenyképesség fenntartása érdekében. 

Egy vezetőnek céljai és faladatai eléréséhez tisztában kell lennie a jog által biztosított 

lehetőségekkel. A belső erőforrások kihasználásával, a külső változásokra, elvárásokra 

érzékenyen tudja tervezni a munkáját. A pozícióból adódó hatalom azonban kevés, a 

vezetői képességek mellett szükséges a pedagógiai felkészültség, a többlettudás, a 

szakértelem, személyiség, ami alkalmassá teszi a feladatok ellátására. 

Az elkövetkező időszakban a teljesség igénye nélkül a következőkre figyelnék: 

 a jó szervezeti klíma kialakítására 

 pedagógusok továbbképzésére, hogy az új kihívásoknak megfeleljenek 

 a kommunikációra 

 a tanulóközpontú tanításra 

http://mek.oszk.hu/11300/11368/11368.pdf
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 kompetencia alapú oktatás-nevelés szemléletére  

 a család bevonására  

  a törvényi változásokból adódó feladatokra  

 örökös Ökoiskola cím elnyerésére 

 az 50. születésnap méltó megünneplésére 

MILYEN VÁLTOZTATÁSOKAT ESZKÖZÖLNÉK?  

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

Fontosnak érezem, hogy olyan teljesítményértékelést vezessünk be az iskolákban, hogy 

ezáltal javuljon az oktatás színvonala. Az egyénben a jobb munkavégzésre irányuló kedv 

és tevékenység növekedjen, az intézmény céljainak eléréséhez tudjon megfogalmazni 

egyéni elvárásokat. Az intézmény céljait hatékonyabban valósítsa meg. A 

továbbtanulásra az önfejlesztés mellett tekintsen úgy, mint a szervezet fejlődésének egyik 

lehetőségére. A teljesítményértékelést elsősorban nem a múltbéli teljesítményekre 

irányítanám, ami alkalmas lehet bizonyos döntések meghozatalára, inkább a jövőbeli 

elvárható eredmények elérésére fókuszálnék. A fejlődést tartanám fontosnak. 

A minősítő eljárások során a pedagógusokat nyolc kompetencia területe szerint értékelik. 

Az intézményi értékelés kialakításánál szerencsés lenne, ha ehhez tudnánk igazodni. Ha 

az intézményi elvárás megegyezik a minősítési eljárás elvárásaival, akkor könnyebb 

megfelelni és a párhuzamosság elkerülhető. Átláthatóbbá válhatna a rendszer. A nyolc 

kompetenciához így egy elég részletes , konszenzuson alapuló értelmezés tartozna. Ez 

biztosítana alapot egy teljesítményértékelő kérdőív elkészítéséhez. Természetesen a 

kérdőív összeállításánál-mire helyezzük a hangsúlyt – az iskola középtávú terveihez 

igazodna.  

Mérhető lenne, hogy melyik területen mutat erősséget a kolléga. A tudás, a képesség, az 

attitűd vagy az autonómia és felelősségvállalás közül. 

Ezek alapján megfogalmazható lenne a fejlesztési irány. 

A 360 fokos értékelés során a kollégával kapcsolatban álló személyek minősítenek. 

Pedagógusok estén igazgató, igazgatóhelyettesek, szülő, tanuló, kollégák. Saját 

iskolámban, mivel közel 70 fő pedagógus dolgozik, nem gondolom, hogy minden 
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pedagógus mindenkit értékeljen. Ez megterhelő volna. Megoldhatónak gondolom, ha év 

elején öt fős csoportokat hoznánk létre, és a csoportba kerülteknek egy év állna 

rendelkezésre ahhoz, hogy a másik munkáját értékelni tudják. Az értékelésnek része lenne 

a hospitálás, közös beszélgetések. Megismételve évenként a csoportalakítást, egyre 

többen ismernék meg a másik munkáját. 

o Fejlesztő minőségirányítási rendszer kidolgozása, amely összhangban van a 

pedagógus minősítő eljárásnál megfogalmazott indikátorokkal. 

o Rendszeres óralátogatásokkal 

o Egységes elvárások megfogalmazásával a dokumentumok ( pl.: tanmenet) 

elkészítésével kapcsolatosan. 

o A helyi jó gyakorlatok bemutatásával növelném a kollégák presztízsét. 

o Az iskola értékeinek tudatos közvetítésével és elfogadtatásával. 

o Mérési eredmények javítása, az elemzés és a visszacsatolás megerősítése 

o Kompetenciamérés eredményének feldolgozása megtörtént 

nevelőtestületi szinten. Az eredmények javítását célzó akcióterv 

rövidtávú része elkészült. Az intézmény egészét átfogó terv főbb 

pontjaiban megegyezés született, kidolgozása folyamatban van. 

o Elégedettségi mérések szülők, tanulók körébe 

o Május hónapban tervezzük ennek megvalósítását. 

 

 

PEDAGÓGUSOKRA HATÓ ELKÉPZELÉSEIM 

 A tanárok közötti jó kapcsolatokat tovább növelném. Ennek megvalósítását 

úgy képzelném el, hogy lehetőséget adnék egymás munkájának jobb 

megismerésére.  

o Az összetartozás erősítésére –két fiatal kolléga javaslatára-tavaszváró 

bulit szerveztünk, retro stílusban. A jelenlévők jól érezték magukat. 

o A tanév végén tantestületi kirándulás szervezését egy másik kolléga 

vállalta magára. 

 Az új és pályakezdő kollégák mentorálasával szeretnék hozzájárulni a 

beilleszkedésükhöz. 
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o Változó eredményesség miatt júniusban megvizsgáljuk, hogyan lehetne 

jobban megvalósítani a beilleszkedést. 

 Óralátogatásokkal növelném a vezető ismereteit a pedagógusokról. 

  Személyes beszélgetésekkel feltérképezném, ki miben tudná az iskola 

eredményességét növelni, milyen feladatokat vállalna. Ettől azt várnám, hogy 

több ember venne részt egy-egy programban, újításban. 

 Az értekezleteken növelném a kétirányú beszélgetéseket, lehetőséget adnék a 

problémák jelzésére és megoldására. 

o Sulinyugi programon belül lehetőség nyílik mindenki számára, hogy 

aktívan segítse az intézményfejlesztési irányok kialakítását, 

megvalósítását. 

 A konfliktusok kezelésénél ügyelnék arra, hogy a pedagógus ne élje meg 

kudarcként. A kudarcot, mint a fejlődés lehetőségeként fogjuk fel, akkor 

jobban tudunk a megoldásra fókuszálni. Sok képzésen vettünk már részt, de 

további fejlesztésre is szükség lenne. 

o Több konfliktust kezeltem vezető társaimmal az elmúlt időszakban 

ennek szellemében. Lassú és hosszú lesz ez a folyamat. 

 Kevés lehetőség nyílik ezen a pályán a fejlődésre, az előmenetelre. Nem 

mindenki lesz igazgató, szakértő stb. A munkáját szerető pedagógusoknak a 

napi munkában elért sikerek is örömöt okozhatnak. Ehhez elengedhetetlen 

olyan módszerek megismerése , kipróbálása, ahol ezt az élményt többször 

megélik. Fontosnak tartanám a tanári szerep módosítását. A változtatást 

fokozatosan alakítanám ki a jelenlegi túlterhelést figyelembe véve. 

Továbbképzéseken keresztül növelném a szakmai magabiztosságot. 

o Az OH által meghirdetett képzésekre jelentkeztünk. 

 Közép és magasabb vezetői utánpótlás kinevelésével az intézményi munka 

folyamatos biztosítását szeretném hosszabb távon biztosítani. 

 Vezetőként törekednék arra, hogy ne csak koordinátor vagy támogató , hanem 

a kezdeményezések előmozdítója is legyek. 

 A munkaközösségek átszervezésével/ bővítésével az eredményesség növelése 

mellett el szeretném érni, hogy mindenki az erősségének megfelelő területen 

tevékenykedjen, és a döntésekbe többen bekapcsolódhassanak.. 
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TOVÁBBKÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEIM 

 Pedagógusok IKT ismereteinek fejlesztésével a jövő nemzedékének 

eredményesebb neveléséhez tudnék hozzájárulni. 

 Belső továbbképzések és jó gyakorlatok terjesztése növelné az intézmény 

módszertani kultúráját.  

 Az új kihívásoknak megfelelő tanfolyamok helyi szervezésével biztosítani 

lehetne a változásoknak való megfelelést. Az intézményben a tanfolyamot 

elvégzett kollégák segíthetnék a változást igénylő folyamatokat. 

 Ingyenes továbbképzések előnybe részesítése segítséget nyújtana az anyagi 

megterhelés csökkentésére. 

o OH segítségének igénybevételével elkezdődött. 

TANULÓKRA HATÓ ELKÉPZELÉSEIM 

 A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztésével a tanulási motiváció 

növekedését és a tanulmányi munka eredményének javulását szeretném elérni. 

o Több osztályban csoportos foglalkozásokat szerveztünk az 

iskolapszichológus és szociális munkás irányításával. 

 A sikeres gyermekvédelmi munkához, valamint az SNI tanulók fejlesztéséhez 

a team csapatok jól szervezett működésével járulnék hozzá. 

 Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai programunk szerves része. A 

változásokat észlelve a lelki egészségre helyezném a hangsúlyt. A 

tanulóinknak meg kell tanulniuk, hogyan ismerhetik fel és kihez forduljanak 

segítségért, ha bajba kerülnek. A művészeti tantárgyak terápiás hatását fel 

kéne használnunk ennek a célnak az elérésében. 

o 14 osztály stresszkezelő foglalkozásokon vett részt. 

 Lemorzsolódási mutatók javítása érdekében a hiányzások és a bukások 

csökkentése elkerülhetetlen. Ennek megvalósításához a preventív szemlélet 

iskolai szintű megléte szükséges. 

 Fejlesztő értékelés elterjesztése a pedagógiai munkánkban. 

 Kompetenciafejlesztés megszervezése intézményi szinten. 
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o Középtávú terv megvalósítása folyamatban van. Júniusban elkezdjük 

az egész intézményre kiterjedő terv kidolgozását. 

 Változatos tanulásszervezéssel (differenciálás, projekt,egyéni fejlesztés)  

érhetjük el a tanulási kedv növekedését, tanulmányi eredmények javulását . 

o Témaheteketen kívül a Digitális Témahéttel ötvözve a Sokszínűség Hetét 

is megszervezzük.  

 Tanulási technikák tudatos fejlesztésével növelhetjük tanulóink 

sikerélményét. Ennek színtere nem csak a tanórán kell, hogy megvalósuljon, 

hanem a napköziben és a tanulószobán. 

 A napközi és a tanulószoba a gyerekekkel való foglalkozás kiemelt területe. 

Az itt végzett munkánk minőségének javítása folyamatos feladat.  

 Tanulóközpontú tanulás intézményszintű kialakításával nem csak tanulóink 

elismerését vívhatjuk ki, hanem az intézmény megítélése is javul .  

 Helyi és hivatalos nyelvi vizsgák lehetőségét szeretném megteremteni a német 

nemzetiségi osztályok számára. 

o Helyi nyelvvizsga megszervezését vállalta a nyelvi munkaközösség. 

 Az idegen nyelvi képzésnél a kommunikációra történő hangsúlyáthelyezést 

tartanám fontosnak, amelyet személyi feltételek biztosítottsága mellett az 

angol ill. német napközi létrehozásával is tudnánk erősíteni. 

 Heti öt testnevelés keretében megvalósítani egy vagy két órában az 

érdeklődési körnek megfelelő foglakozások szervezését.  

 Tanulási terek kialakításával szeretném biztosítani az elvonulási lehetőséget 

tanulóinknak valamint az ismeretszerzés tanórán kívüli lehetőségét: 

o régi gondnoki lakás átalakítása csoport foglakozásokra, relaxációs 

szobára 

 A gondnoki lakás oktatási és nevelési célokra alkalmassá vált. A 

felhasználására sok jó ötlet született, a végleges döntést a 

tantestületnek kell meghoznia. Jelenleg az egyik szobát az iskola 

pszichológusa használja. 

o folyosókon pihenő sarkok létrehozása (kezdeményezések folytatása) 

o belső udvar kialakítása oktatási célra pl.:tájékozódás témakörben  
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KOMMUNIKÁCIÓ TERÉN 

Kulturális és sportrendezvényekkel változatlanul támogatnánk az iskola szűkebb 

környezetét (Nyitott iskola tartásával, nyugdíjasoknak adott műsorokkal stb.) A kialakult 

jó szokások megtartása mellett a következő fejlesztéseket tervezem. 

o Az információk pontos megfogalmazása és kommunikálása az 

érintettek felé. 

o Honlap bővítése, honlap hálók rendszerének kialakítása. 

 Beiskolázási blogot létrehoztuk, amin a legfontosabb 

tájékoztatásokat megtalálják a leendő elsősök szülei. 

o Elektronikus újság létrehozása, aminek feladata lenne a tájékoztatás, a 

segítésnyújtás, az iskolai értékek, a nevelésről vallott gondolataink 

közvetítése.  

 Működik az iskolai elektronikus újság. Jelenleg az iskolában 

zajló eseményekről tájékoztat. 

o Szülői ház aktív szerepvállalásának bővítése pl.:hobbiját bemutató 

szülő , projektekbe bevonódó szülő; családi oktatási program ( 

matematika és olvasás  területén); ökocsaládok versenye. 

 A Fenntarthatósági Témahéten a szülők is részt vállalhattak a 

termek takarításában, szemétszedésben. 

 A tanév végéig részt veszünk a faültetési akcióban a szülők aktív 

együttműködésével. 

o A tanár-diák tanórai kommunikációjának javítását, a konfliktusok 

hatékony kezelését egyéni és csoportos megbeszélésekkel segíteném. 

TÁRGYI FELTÉTELEK  

A tárgyi feltételek biztosításának megvalósítása nagyban függ a fenntartói támogatástól. 

o informatikai eszközállomány további bővítése 

o WIFI biztosítása a tantermekben 

 Február hónapban kiépítették iskolánkban a hálózatot, ami 

nagy előrelépést jelent az oktatás területén. 

o WC felújítása 
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o öltözői ajtók javítása; új épületben öltözőszekrények cseréje 

o tanulói terek bővítéséhez bútorbeszerzés ( folyosókra, régi gondnoki 

lakásba) 

o belső udvarok funkciójának átalakítása 

o futópálya felújítása 

o  az udvar betonrészének kicserélése a biztonságosabb használat 

érdekében 

o szabadidő hasznos eltöltését szolgáló játékok beszerzése 

 Udvari játékok elkészítését és megvalósítását tervezzük szülők, 

gyerekek és tanárok együttes összefogásával. 

o könyvtári állomány bővítése 

A költségvetés előkészítésénél elfogadták a dologi kiadásokra tett javaslatainkat 

(WC javítása és felújítása, padlózat javítása, almatúrák cseréje, ajtók cseréje). 

PÁLYÁZATOK  

Két pályázatot nyújt be az iskola március hónapban. 

1. Wactav Felczak Alapítvány által meghirdetett, a lengyel-magyar kulturális 

együttműködést elmélyítő osztálykirándulásra készítünk pályázatot. 

1500000 Ft értékben 33 diák 4 napos lengyelországi úton vehet majd részt 

pozitív elbírálás esetén.  

2. Határtalanul pályázat hetedikeseknek kiírt pályázatára jelentkezünk, 40 

tanulóval. Szlovákiai terület meglátogatása a cél. Az ott élő magyarság 

kultúrájával, a Szepesség természeti környezetével ismertetnénk meg 

tanulóinkat.  

ZÁRSZÓ  

 

Az iskola jövőjéért felelősséget vállaló és aktívan cselekvő tantestület képes a 

kihívásokkal szembenézni. A kölcsönös tisztelet, megbecsülés és bizalom 

elengedhetetlen az iskola minden területén. A belső hit megerősítése nélkül nem tudjuk 

hitelesen közvetíteni pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkat. 

Mindenkinek a munkájával kell hozzájárulni ahhoz, hogy az intézmény sikeres legyen. 

Hinnünk kell, hogy az értékek átadására képesek vagyunk, a jövő nemzedékét formálni 

tudjuk, személyes példamutatással mintát adunk. Ha ezzel a belső hittel végezzük 

munkánkat, akkor sikeresek leszünk. 
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