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I. Nyilatkozat 

 

 

Alulírott Bogárné Simon Klára  
pályázatot nyújtok be 

 

az Emberi Erőforrások Minisztere 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az  

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívására. 

 

Nyilatkozom arról, hogy a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.  

Nyilatkozom továbbá, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagomnak az eredetivel teljesen 

megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a 

pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.  

Nyilatkozom még, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.  

 

Pályázatomhoz mellékelem a következőket:  

 

• végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai  

• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum  

• szakmai önéletrajz  

• hatósági erkölcsi bizonyítvány  

• nyilatkozat 

 

 

Újszász, 2016. március 21. 

 

 

    Tisztelettel:   

…………………………………. 

Bogárné Simon Klára 

Újszász, Deák Ferenc út 47 
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II. Bevezetés 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2016. február 28-án a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett az Újszászi 

Vörösmarty Mihály Általános intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A pályázati kiírás a vezetői megbízással járó lényeges feladatként jelöli meg az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetését, a takarékos gazdálkodást, a munkáltatói jogok 

gyakorlását és a döntéshozatalt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Pályázatommal a fent meghirdetett vezetői megbízásra jelentkezem. 

1981. óta, 35 éve dolgozom az újszászi általános iskolában ott, ahol a betűvetést is tanultam. 

53 éve járok iskolába. Sok évtizedes tapasztalattal a hátam mögött a mai napig fontosnak 

tartom, hogy folyamatosan képezzem magam, szakmai tudásomat mélyítsem, szélesítsem, 

hogy elsődleges vezetői feladatomnak, a szakmai munka irányításának, az elvárásoknak és 

követelményeknek megfelelően eleget tegyek, s lehetőségekkel élve szakmai 

tapasztalatomat, tudásomat szélesebb körben is átadjam. 

 

Vezetői, pedagógusi munkám középpontjában mindig a gyermekek mindenek feletti 

érdekeinek figyelembevételére és érvényesítésére való törekvés állt, és mindez kiegészült a 

fejleszthetőségbe vetett hittel, és azzal a meggyőződéssel, hogy az eredmények fokozhatók. 

 

Pályázatomat olyan időszakban nyújtom be, amikor   

- csökken a gyermek létszám, de nő a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

száma 

- a takarékossági intézkedések miatt a humánerőforrás maximalizálására nincs 

lehetőség, s csupán a legalapvetőbb szinten biztosíthatók a működési feltételek  

- amikor a pályázatok, saját bevételi forrás nélkül, szinte elképzelhetetlen a szakmai 

fejlesztés, az objektív, tárgyi feltételek javítása, biztosítása  

Mindezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de a jelenleg hatályos jogszabályok, 

költséghatékony működési feltételek alapján úgy kívánom vezetői elképzeléseimet, 

terveimet, céljaimat meghatározni, pályázatomat elkészíteni, hogy az a gyermekek, szülők, a 

fenntartó, a társadalom és a szűkebb környezet intézményünkkel szembeni igényeinek, 

elvárásainak megfeleljen. E mellett szeretném elérni, hogy előremutató, reális, teljesíthető, és 

az eredmények, a hatékonyság a növelésére irányuló, és jövőképet közvetítő legyen.  

 

Pályázatom megírásánál az elmúlt évek, vezetői tapasztalataira, kollégáim szakmai tudására, 

emberi tartására, a nevelőtestület szakmai kompetenciájára, Pedagógiai Programunkra, és 

teljes alkalmazotti közösségünk eddig is hatékony csapatmunkájára, elért és megtartandó 

eredményeinkre támaszkodom.  

 

Az elmúlt időszakban a gyakori törvényi változások, vállalt és kapcsolódó feladataink nem 

könnyítették meg a vezetői, tanári, tanítói tevékenységeket, s nagymértékben megnőtt az 
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adminisztrációs munka is, ami az egész nevelőtestületet érintette. Mindezeknek igyekeztem, 

illetve igyekeztünk eleget tenni, úgy hogy az újra és újra megjelenő feladatok és azok 

dokumentálása ne vonja el időnket, energiánkat legfontosabb célunktól, a gyermekek minél 

sokoldalúbb, harmonikusabb, folyamatos, egyéni és aktuális fejlettséget, érési pontokat 

figyelembe vevő személyiség fejlesztésétől. 

 

Az elmúlt 5 évben újabb és újabb kihívásokhoz, korkívánatos elvárásokhoz igazodva kellett 

nevelő munkánkat megszervezni, megvalósítani, aminek csak folyamatos innovációval 

tudtunk megfelelni. Innovációnk is mindenkor arra irányult, hogy a Pedagógiai 

Programunkban meghatározott cél és feladatrendszereinket olyan eredményességgel 

valósítsuk meg, munkánk a gyermekek maximális fejlődését segítse elő, és megfeleljünk a 

NAT és a törvényes működést szabályozó dokumentumok követelményeinek. 

Meggyőződésem, hogy csak akkor tudunk megfelelni az elvárásoknak, a szakmai 

követelményeknek, a partneri igényeknek, ha folyamatosan, megfontoltan, tervszerűen, a 

problémák feladatként kezelésével valósítjuk meg cél-, és feladatrendszerünket.  

Mindehhez a korszerű vezetési technikák mellett az szükséges, hogy a pedagógusok 

azonosulni tudjanak a folyamatosan változó elvárásokkal, s újabb és újabb erőfeszítéseket 

tegyenek az innováció jegyében felkészültségük, önképzésük, hivatástudatuk, életpályaképük, 

motivációs bázisuk alapján, a gyermekekért, a minél komplexebb személyiségfejlesztésért, az 

eredményes és színvonalas nevelésért, oktatásért. 

 

II.1. Szakmai életutam értékelése 

Gyermekkoromban minden vágyam az volt, hogy majd egyszer orvos legyek. Ezért hát egész 

nyáron tanítósat játszottam. 

Szüleim elmondása szerint egyszer aztán meg is kérdezték, hogy tulajdonképpen hogy is van 

ez, mire az egyértelmű válasz így hangzott: Azért játszom mindig tanítósat, mert én 

„orvostanító” akarok lenni. És így lett! „Orvostanító” lettem! Tanítványaim közül sokan az 

ország különböző kórházaiban gyógyítják a beteg embereket. Az álmom megvalósult. 

1981-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, matematika –fizika szakos 

általános iskolai tanárként. Utolsó éves koromban állást ajánlottak Szegeden, s ottani tanáraim 

biztattak, hogy a módszertani tanszéken megüresedő állás rám vár. Nagyon boldog voltam, 

ám a szüleim hazavártak! Jelentkeztem a volt iskolámba, ahol szeretettel vártak. Itt ragadtam. 

A 35. tanév vége felé járunk. 

Pályám kezdetén úttörő csapatvezető voltam, ifjúsági klubot vezettem a volt tanítványoknak, 

nyolcadikos klubot a legnagyobbaknak. Volt hol eltöltenünk a hétvégéket! Moziba, színházba 

jártunk, vendégeket hívtunk, író-olvasó találkozót tartottunk, vetélkedtünk, néha meg csak 

úgy „együtt unatkoztunk”. Nyaranta a táborok jelentették az akkumulátort az új tanév 

feladatainak az ellátásához. Jó iskolám volt! 10 éven keresztül Csillebércen táboroztam, a 

szakma minden fortélyát – ami a tanórákon kívüli munkához kellett – nagyszerűen 

megtapasztaltam, s a napi munkában igyekeztem – igyekszem mind a mai napig hasznosítani. 

A szakmára való felkészülésem egyik legfontosabb elemének tartom, hogy főiskolás éveim 

alatt is munkát vállaltam. Másodéves koromtól kezdve folyamatosan korrepetáltam 
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matematikából és fizikából általános és középiskolás gyerekeket. Könnyen tudtam már akkor 

is kapcsolatot teremteni, s később tanulóim megismeréséhez nagyon jó lecke volt ez. A 

legnagyszerűbb segítségem a pályára állításban a gyakorló időszak alatti szakvezető tanárom, 

mesterem, későbbi kollégám volt. Szeretettel, tisztelettel és nagy megbecsüléssel gondolok rá, 

példaképemnek tekintem. Boldog vagyok, hogy javaslatomra a városi önkormányzat szakmai 

díjjal tüntette ki néhány évvel ezelőtt. A kezdetektől mind a mai napig figyelemmel kíséri 

munkám. Örül a sikereimnek és kicsit megszid, ha valamit szerinte nem a kedvére valóan 

tanítok meg. (Korrepetálást vállal mind a mai napig. Innen az információ!) 

A pályám kezdetén nyilvánvaló volt, hogy nem sokáig száradhat a tinta a diplomámon. Az 

első tanévben odaálltam az igazgatóm elé és kértem a támogatását a továbbtanulásomhoz. 

Természetesen sorba kellett állnom s mielőtt újabb diploma megszerzéséhez zöld utat kaptam 

volna, minden évben adódott valami kedvemre való képzés, vagy tanfolyam. Valami olyan, 

ami saját épülésemre is szolgált s fényesebbé tette a napi munkát is, szaktárgyi képzések és 

módszertani képzések egyaránt. Szükségem volt mindig erre az állandó ismeretbefogadásra.  

Kicsi gyermekkoromtól kezdve a mai napig találok olyan érdekes, felemelő dolgot, amiért 

érdemes kicsit megdolgoztatni az agyam, kicsit könyvet venni a kezembe s beáldozni néhány 

éjszakát. 

Először 1993-ban jelentkezhettem az újabb diploma megszerzésére. Pedagógia- 

tantervfejlesztő- iskolai menedzser szakon végeztem 1996-ban, már 2 gyermekes anyukaként. 

Felnőtt gyerekeim gyakran emlegetik, hogy milyen sokat segítettek „lapozni”. Azt mondják, 

nekik én vagyok a példa. Hiszem, hogy a tanítványaim között is akad néhány, aki így gondol 

rám. Volt osztályaimból, egykori tanítványaim közül többen szeretett kollégáim most. (7 fő a 

36-ból!) 

2003-ban akkori igazgatóm javaslatára beiratkoztam a BME-re, ahol közoktatási vezető 

szakvizsgát szereztem. Az ottani tanulmányok jelentős segítséget biztosítottak számomra, 

amikor 2005-ben az Újszászi Nevelési Központ igazgató helyettese lettem. 2006 januárjában 

vettem át az újabb diplomát s már ezzel a – diplomával és tudással – a tarsolyomban 

pályáztam meg az intézményegység-vezetői állást az Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty 

Mihály Általános Iskolájában.  

Az Újszászi Nevelési Központ értékrendje és a HEFOP célkitűzései közötti párhuzam alapján 

pályáztunk és nyertünk. Időben felismertük, hogy az egész életen át tartó tanulás 

közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének 

feltételeit. A célok elérése érdekében szükségessé vált a pedagógiai kultúra átalakítása. A 

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 2006. októberében - vezetői ciklusom első évében- 

kezdtük meg a kompetencia alapú oktatásra való felkészülést 7 pedagógus részvételével. A 

2006/2007-es tanév feladata az új módszerek és eszközök bevezetése volt, 2007/2008-as 

tanévben pedig folytattuk a megkezdett munkát új kollégák és új osztályok, csoportok 

bevonásával. Célunk volt a kompetencia alapú oktatás teljes körű bevezetése. 

Meggyőződésünk, hogy tanulóink középiskolai, felsőoktatási, munkaerő piaci 

eredményessége nagymértékben függ attól, hogy az alapozó években milyen mértékben 

tudnak felkészülni a folyamatos ismeretszerzésre, az önálló feladatteljesítésre, a társakkal való 

együttműködésre. Mennyire tudják alkalmazni és követni az info - kommunikációs 

változásokat. 
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Akit egyszer megérint a „nyertes pályázat szele”, egyhamar nem tudja abbahagyni.  A 

HEFOP - ot követte a TÁMOP 3.1.4, amely a kompetencia alapú oktatás implementációjáról 

szólt. Az elmúlt években a tantestület több tagja a munkája mellett további képesítést szerzett, 

pedagógus szakvizsgát tett. A HEFOP 3.1.3 és a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása során 

a teljes tantestület számára lehetőség nyílt olyan továbbképzéseken való részvételre, 

amelyeken szerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a korszerű pedagógiai munkához. A HEFOP 

3.1.3. „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” és a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című projektek bevezetésével, 

megvalósításával olyan együttműködésen alapuló módszereket, eszközöket adtunk a 

pedagógus kollégák kezébe, amelyek elősegítik a tanulók önirányított, önművelésre épülő 

tanulását, alapképességek, alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztését. Felmenő 

rendszerben a következő kompetencia-területeken vezettük be: szövegértés- szövegalkotás 

matematikai-logika, IKT, idegen nyelv, szociális, életviteli és környezeti kompetencia. Az 

előző pályázatban projektmenedzserként, ebben a másodikban pedig a városi menedzsment 

tagjaként dolgoztam. 

 

Ezekkel párhuzamosan több kisebb pályázat szakmai vezetése talált rám. Az esélyegyenlőségi 

pályázatok, mint IPR-es pályázat, Útravaló minden tanévben, Integrációs nyári tábor, 

Határtalanul. A 2011/2012-es tanévben a KAB-ME-11-A-2820 pályázati azonosítójú -

Legyetek jók, ha tudtok- Szövetségben veletek az életért elnevezésű - pályázatot valósítottuk 

meg, amelynek célja az 5-8. évfolyamos tanulók számára a drogok veszélyeinek bemutatása, a 

drogfogyasztás megelőzése. A pályázat benyújtásakor kidolgozott programot azóta is minden 

tanévben megvalósítjuk a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület, a szolnoki drogközpont, a 

rendőrség, a védőnői szolgálat és a családsegítő központ és a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködésével. Ezen programok sikeres megvalósításának hátterében a támogató szülői 

kollektíva áll. Beosztott tanárként és vezetőként is a családokkal való jó partneri viszony, a 

stabil kapcsolatrendszer kialakítására folyamatosan nagy hangsúlyt fektettem, mert ”Egyedül 

nem megy!”. 

 

A 2013/2014-es és 2014/2015-ös tanévben a Testvériskolai kapcsolat kialakítása a Chiovini 

Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola között -TÁMOP-3.3.1.4. A-12/1-elnevezésű nyertes pályázat megvalósításán 

dolgoztunk. 

 

A 2011/2012-es tanévben kezdtem meg második vezetői ciklusomat. A vezetői 

programomban olyan iskola működtetését tűztem ki célul, amelyben az iskolai nevelés-

oktatás valamennyi résztvevője azt érezheti, hogy az ő elvárása teljesült. Meggyőződésem, 

hogy a kitűzött célokat csak közös erővel, tenni akarással, teljes bizalommal, közös 

erőfeszítéssel tudjuk megvalósítani. Azt gondolom, hogy ma egy jól működő intézménynek 

professzionális vezetőre - vezetőkre - van szüksége. Az igényes vezető az igényes 

pedagógusok között állandóan megerősít, biztat, követelményeket állít, újabb célokat tűz ki, 

motivál, aktivizál. Ezt igyekszem szem előtt tartani minden tevékenységemben.  
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2013. február 8-án vettem át negyedik diplomámat tanári mesterképzési szakon. Okleveles 

tehetségfejlesztő tanár lettem kiváló minősítéssel. Az előző diplomáim között sincs jelesnél 

rosszabb minősítésű.  Nekem fontos volt,  

„Mert élen állsz, és messze látszol, 

Sose feledd: példa vagy!"  

(Nagy László) 

Egész pályám során két dolog vezérelt: segíteni a rászorulókon és repülni 

hagyni,- szárnyaltatni – az arra képeseket. Úgy érzem, rendben van a „számlám”. Ereklyeként 

őrzök préselt virágokat, leveleket, esküvői meghívókat, dédelgetek titkokat. Őrzöm a 

lelkemben azt a meghatottságot, amit akkor éreztem, amikor egykori kedves tanítványom a 

doktori védésére invitált. Sikeres vagyok? Igen! Az ő sikerükben fürdök, együtt dolgoztunk 

érte. 

Tanári pályám során és vezetőként is mindvégig egyik ifjúkori kedvenc olvasmányomban, 

Nodar Dumbadze: Fehér zászlók című könyvében talált alábbi néhány sor vezérelt:  

„Az ember nem egy síkban ábrázolható freskó. 

 Az ember szobor, amelyet arról az oldaláról kell szemlélni,  

ahonnan a legszebben, legelőnyösebben hat.” 

Szerencsés embernek mondhatom magam. Egész életemben azt csinálhattam, olyan munkát 

végezhettem, ami a legnagyobb kihívást és a legnagyobb feltöltődést jelentette. Soha nem volt 

olyan elkeseredett pillanat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy nem tanárnak kellett 

volna lennem. Még nem kell leltárt készítenem (József Attila), de nem látszik rossznak a 

mérleg. 

 

Mindezek és kollégáim bíztatása, az elkezdett munka folytatása iránti felelősség ösztönöztek 

intézményvezetői pályázatom ismételt benyújtására 
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III.  Helyzetelemzés 

Iskolánk, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola városunk egyetlen általános 

iskolája. A 2015/2016-es tanévben 379 tanuló 20 tanulócsoportban kezdte a tanévet 35 lelkes, 

innovatív pedagógus irányításával. Tanulóink csaknem 40 %-a hátrányos helyzetű. Oktató 

nevelő munkánk két meghatározó pillére a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 2003 óta 

alkalmazzuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosító 

Integrációs Pedagógiai Rendszert és folyamatosan részt veszünk minden olyan pályázaton, 

amely lehetővé teszi az intézményi innovációt.  

A 8 munkaközösségben dolgozó tantestületet jól képzett folyamatosan megújulni képes 

pedagógusok alkotják; jelenleg 35 nő és 2 férfi. Szakos ellátottságunk minden területen 

biztosított. 

Településünkön az 1700-as évek második felétől folyik az újszászi gyerekek nevelése, 

oktatása. Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely, a nemzet történetének, 

hagyományainak megismertetésére a különféle emberek cselekvő együttélésének 

gyakoroltatására. 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola állami fenntartású intézmény, 

működtetője Újszász város önkormányzata. Alapfeladatunk az újszászi tanköteles korú 

gyermekek általános műveltségének megalapozása normál és eltérő ütemben haladók 

számára. E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános 

iskola működik. 

Az Újszászon élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól jelentős 

mértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. A szülők 

iskolázottsága, a gyermekek családi körülményei a lehető legszélesebb skálán mozognak. A 

kiemelkedő teljesítmények ebben az összefüggésben különösen értékesek. 

 

o Tanórán és tanórán kívül elősegítjük a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

sikerességét, továbbtanulását, javítva ez által esélyeiket a munkaerőpiacon való 

érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre.  

o Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is. 

o Fontos elvárás iskolánkkal szemben, hogy minden tanulónk tovább gyarapítható 

ismeretanyaghoz jusson, felkészültségüket és műveltségüket úgy megalapozva, 

hogy valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusban folytathassák 

tanulmányaikat. 

Az előzetes felmérések eredményeként, a továbbtanulás szempontjából fontos 

alapkészségek kialakításán túl az idegen nyelv és számítástechnikai oktatás terén jelentkezik 

hangsúlyozott igény a szülők és gyerekek részéről. A helyi szokások, viselkedési szabályok 
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kialakításán, begyakorlásán túl olyan erkölcsi értékek kialakítása is feladatunk, amelyek 

birtokában tanítványaink képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. 

Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a 

bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felnövő újszászi 

gyermekeknek! 

Mindezeket a következő értékek folyamatos erősítésével érhetjük el: 

o használható tudás 

o egészségvédelem 

o környezetvédelem 

o integráció 

o partnerközpontúság 

o önértékelés képességének fejlesztése 

o nemzeti értékek fejlesztése 

 

Olyan iskola megteremtése a célunk, ahol az emberekkel való kapcsolatban meghatározó a 

feltétlen elfogadás, a megelőlegezett bizalom mások iránt. Ahol a korrekt vezetői magatartás 

nyíltsággal párosul, megvalósul a felelősség megosztása és az együttműködés olyan 

csoportmunkához vezet, amely erősíti az elkötelezettséget. Egy olyan iskolát szeretnénk, 

ahová a tanulók nem kényszerből járnak, ahol olyan képzést kapnak, ami érdekli őket, ahol az 

értékelésük mércéje az egyéni adottságokhoz, képességekhez viszonyított teljesítmény. 

Vezetőként mindezeket különösen fontos, minden dolgozó számára kiemelt feladatnak 

tekintem. 

III.1. Iskolánk adatai, Szakmai Alapdokumentum szerinti tevékenysége 

Általános iskola feladatai: 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

o nappali rendszerű iskolai oktatás 

o alsó tagozat, felső tagozat 

o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

o (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum-zavar, egyéb pszichés 

fejlődés zavarral küzdők) 

o integrációs felkészítés 

o terv szerint a 2016/2017-es tanévtől ismét intézményi feladatként-vállalt 

feladatként- ellátjuk a gyógytestnevelést is 
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III.2. Az iskola fenntartója és működtetője 

Az iskola fenntartója és működtetője 2012. december 31-ig Újszász Város Önkormányzata 

volt. Iskolánk az Újszászi Nevelési Központ intézményegységeként működött 2013. január 1-

től a címben jelzett feladatok ellátása kettévált. Míg a működtető, üzemeltető továbbra is az 

Újszász Városi Önkormányzat maradt, a fenntartói feladatokat a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ vette át.  

 

III.3.  Az iskola arculatának megrajzolása 

Iskolánk az 1-8 osztályos korú tanulók általánosan képző intézménye, amely biztosítja az 

általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú 

iskolai végzettség megszerzésére. Ellátja az eltérő tanterv szerint haladó tanulók integrált 

nevelését, oktatását is. A tudományok alapjainak elsajátítása mellett a mindennapi élet 

problémáinak kezelésére készít fel. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek 

személyiségfejlődésére, és a hagyományőrzésre. Ennek érdekében minden tanulónak 

biztosítjuk az alapműveltség stabil elemeit, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a differenciált 

képességfejlesztésre, esélyt biztosítunk a tehetséggondozással, felzárkóztatással a sikeres 

továbbtanulásra. Napközi otthon, tanulószoba szolgálja tanítványainkat, ahol szaktanári 

korrepetálásokat biztosítunk a tanórákra való felkészüléshez. Iskolai könyvtárunk nemcsak a 

szabadidő hasznos eltöltésében segíti munkánkat, hanem programjaival, meghirdetett 

versenyeivel teszi teljessé a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok feladatok 

megvalósulását. 

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igenyű tanulók nevelése, oktatása komoly kihívás a 

tantestületünk számára. Jól felkészült gyógypedagógus kollégáink komoly segítséget 

nyújtanak oktató nevelő munkánkhoz. 

Az iskolai élet a modern kor elvárásainak megfelelő korszerű tárgyi feltételekkel rendelkező 

EU konform épületben folyik. A teljesen felújított és új szárny megépítésével kibővített 

épületet 2007 szeptemberében vettük birtokba. A partnerközpontú működés a társadalmi és a 

helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokban, a partnerek igényeinek, elégedettségének 

mérésében és ezekre való folyamatos reagálásokban valósul meg, melynek következménye a 

vonzó iskolakép kialakulása. Minden tanuló olyan nevelésben, oktatásban részesül, amelynek 

révén egyenlő eséllyel indulhat a felnőtt élete felé. Korszerű, használható tudást kapnak, 

amely segítségével egész életük során képesek lesznek tanulni. Megvalósul a sajátos nevelési 

igényű tanulók teljes körű integrációja, Mindezen tevékenységeket erkölcsileg és anyagilag 

megfelelően elismert pedagógusok végzik, akik a kor elvárásainak megfelelő tudással és 

módszertani kultúrával rendelkeznek. 

 

III.4. Működési elvek 

o Szakmai autonómia, amely önálló arculatú pedagógiai műhely, a szakmai 

kompetencia érvényesülését, a választás szabadságát jelenti. 
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o Demokrácia, mely a pedagógusok módszerbeli szabadságát, a 

munkaközösségek döntési jogosítványainak bővítését, a gyermekönkormányzat 

fejlődését, a gyermeki jogok érvényesülését jelenti. 

o Sokszínűség, mely kezdeményezések támogatását, a másság normahatárok 

közötti elfogadására nevelést jelent. 

III.5. Az iskola sajátosságai 

Kiemelten kezeljük a differenciált, egyéni készség és képességfejlesztést. Nagy gondot 

fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelésére-oktatására. 

A tehetségek kibontakoztatása és az egészséges lokálpatriotizmus sarkall arra bennünket, 

hogy a különböző tanulmányi, sport, kulturális versenyekre alaposan felkészüljünk, és 

törekedjünk a kimagasló eredményekre (megyei, országos helyezések). 

Két idegen nyelv közül választhatnak diákjaink: angolt és németet tanulhatnak. Korszerű 

informatika-oktatással büszkélkedhetünk. 14 digitális tábla és több mint 200 db számítógép 

alkotja informatikai parkunkat. 

A HEFOP 3.1.3. nyertes pályázatunknak köszönhetően iskolánkban sokan alkalmazzák a 

kompetencia alapú oktatás módszereit, eszközeit, melynek célja az, hogy a gyermekek a 

mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek 

elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszünk. 

Mindennapi munkánk során olyan tananyagszervezési-módszertani megoldások kerülnek 

alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a tanulók bevonását a tudás- és készségelsajátítási 

folyamatba. 

Kialakult a rendezvények hagyományának rendszere, amelyet a tanulók, szülők és a város 

lakói igényelnek, számon tartanak, és tevékenyen támogatnak. 

Csaknem negyed százada működik az iskolában a Vörösmarty Tanulmányi és Sport 

Alapítvány. Tevékenysége alapozta meg egykoron a számítógéppark kialakítását, a 

jótékonysági rendezvények bevételének köszönhetően alakítottuk ki az aszfaltos 

sportpályánkat.  

Testvérkapcsolatot ápolunk lengyel és erdélyi barátainkkal, - sajnos, az utóbbi időben a 

pénzhiány ennek gátat szab- valamint a testvériskolai pályázatnak köszönhetően a 

besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskolával. 

 

A NAT szellemében készült helyi tantervünkben prioritásként kezeljük, hogy az általános 

iskola feladata az egész életen át tartó tanulás megalapozása, a foglalkoztatás növelése, a 

tudásalapú társadalom megteremtése érdekében a kulcskompetenciák fejlesztésének 

segítségével. 

 

E folyamatról során kiemelt értéknek tekintjük azokat a tudás és viselkedésbeli jellemzőket, 

amelyek egy modern gazdaság hajtóerejét jelentik. Éppen ezért támogatást élveznek azon 

kompetenciák, melyek a minőségi munkavégzéshez, és a gazdaság világában való 

érvényesüléshez, szerepvállaláshoz szükségesek. Változatlanul meggyőződésem, hogy 

iskolánknak olyan tudást kell nyújtania, amely megfelel a felnőttkor igényeinek, olyan 

tanulókat kell képeznünk, akik kommunikációs és együttműködési képességeikkel megállják 
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a helyüket a munkaerőpiacon, van kellő önismeretük, önbizalmuk, képesek az 

érdekérvényesítésre. 

 

Ennek érdekében intézményünkben előtérbe kerülnek a személyiségközpontú, interaktív, 

tapasztalati tanulásra épülő tanulásszervezési eljárások és módszerek. Olyan eljárások, 

amelyek elősegítik a tanulók aktivitásának kibontakoztatását, előzetes ismeretekre való 

építkezését, azok bővítését, kooperatív tanulási technikák alkalmazását. 

Abból indulunk ki, hogy a tanulás aktív, teremtő, kreatív folyamat, amelynek távlati célja az 

egész életen át használható tudás kialakítása. 

Az iskolai nevelés és oktatás közös értékei koherensek az általános emberi, nemzeti és a 

nemzetközi értékekkel, így elsősorban a következő elvek érvényesülnek: 

 demokrácia 

 humanizmus 

 az egyén tisztelete 

 lelkiismereti szabadság 

 személyiség fejlődése 

 szolidaritás 

 tolerancia 

 esélyegyenlőség 

 alapvető közösségek (család, nemzet, európai nemzet, emberisség) 

együttműködése 

 

Forrás: Az iskola Pedagógiai Programja, iskola munkaterve, a 2015. október 1-jén 

szolgáltatott intézményi statisztika, korábbi vezetői pályázat 

 

III.6. Az iskola képzési struktúrája, jellemzői 

 

Differenciált csoportbontás 

 

Az iskolában hagyományos évfolyam-osztályok működnek. Ez alól a felső tagozaton kivételt 

képeznek az alábbi tárgyak, amelyeket differenciált csoportbontással tanítunk. 

- matematika 

- magyar 

- idegen nyelv 

- testnevelés  

 

A csoportbontás biztosítása az intézmény általános céljaiból ered: „legyen az iskola a 

differenciált oktatás minél magasabb színvonalával a tehetséggondozásnak és a 

felzárkóztatásnak egyaránt színtere”. Alapja: a tanulók egyéni képessége, érdeklődése, a 

pályaorientáció. 
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Választható képzések a 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben. 

- angol nyelv tanulása (1. évfolyamtól) 

- német nyelv tanulása (1. évfolyamtól) 

- informatika tanulása (3. évfolyamtól) 

 

 

Prioritások a pedagógiai-szakmai munkában: 

 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának tudatos, tervszerű fejlesztése a változó 

tanulói összetételnek megfelelően, 

 a szülőkkel történő párbeszéd erősítése, a szülői szerepek gyakorlásának, 

érvényesülésének elősegítése a rendelkezésre álló eszközökkel, módszerekkel (pl. 

integrációs pedagógiai gyakorlat keretében megvalósított negyedéves értékelések, 

szülők-nevelők találkozója 

 az SNI integráció hatékonyságainak javítása, a fejlesztőmunka megerősítése 

 a HHH/HH tanulók – a jogszabályi környezet miatt az e kategóriából kieső, de kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók tanulásának segítése 

 a „practic education”, a tevékenységpedagógia érvényesítése a pedagógiai gyakorlatban 

(technika tantárgy tanítása, készségtárgyak, természetismereti tárgyak, tanórán kívüli 

tevékenységek) 

 munkára nevelés a tanulás-tanítás minél több színterén, az önkiszolgáló tevékenységek révén 

 a hozzáadott értékelvű mérés-oktatás gyakorlatának megalapozása pedagógusok 

munkájához, az egyéni fejlesztés hatékonysága érdekében 

 a mindennapos testnevelés megvalósításainak elősegítése, az úszásoktatás folytatása (3. és 6. 

évfolyam) 

 a tehetséggondozás fejlesztése, kiteljesítése (szakkörökben, érdeklődési körökben,) az óvoda-

iskola átmenet pedagógiai segítését támogató programok fejlesztése, működtetése 

 heti két órában a második idegen nyelv tanítása a választható órakeretből 5. évfolyamtól 

kezdve. 

 nagyobb szerepet kell kapnia a prevenciónak, az egyéni adottságok, képességek felmérésének, 

a szülőkkel való párbeszédnek, stb. 

 néptánc foglalkozások szervezése minden alsós évfolyamon, valamint a felsősök számára is 

(tanórán kívüli tevékenységek keretében) 

 

Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése 

 

2003. szeptember 1-jétől a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak 

ellensúlyozására, egyéni képességeik, tehetségük kibontakoztatására, tanulási, továbbtanulási 

esélyeik növelésére vezettük be ezt a formát. 

 

TEÁTRUM Művészeti Alapiskola és az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozta,  

Programjuk középpontjában az életkori sajátosságoknak megfelelő művészi tevékenység áll, 

fontos szerepet szánva a néphagyományok ápolásának, valamint a társművészetek 

tevékenységi körének a színházi nevelésbe való integrálásának. 
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Intézményünkből több kolléga vezet művészeti foglalkozásokat. A Teátrum Művészeti 

Alapiskola finanszírozásában végezték el az akkreditált 120 órás drámapedagógiai 

tanfolyamot, majd drámapedagógiai szakot szereztek. 

E tanfolyamon szerzett ismereteket jól tudják hasznosítani a kerettanterv alapján készített 

helyi tanterv tanítása során is a tanítási órákon. 

 

A HHH tanulók térítésmentesen vehetik igénybe az érdeklődési körüknek megfelelő képzést. 

 

Vakációs kínálat 

 Nyári táborozások belföldön, igény és lehetőség szerint külföldön is /testvérvárosi 

kapcsolat /, Erzsébet táborok 

 Parkerdei táborok a városban működő alapítványok, vállalkozók támogatásával  

 Szünidei programokat kínálunk még a városi Sportcsarnokkal, Művelődési Házzal, 

Újszászért Egyesülettel közös szervezésben. 

III.7. Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

Az iskola – részben felújított, részben újonnan épített – épületben működik a 2015/2016. 

tanévben 20 tanulócsoporttal. 

Az épületben található helyiségek: 

 Tanterem 19 db 

 Szaktanterem 5 db 

o Informatika szaktanterem 

o Könyvtár +1 szertár 

o Nyelvi labor +1 szertár 

o Fizika – kémia szaktanterem +2 szertár 

o Rajz – technika szaktanterem +2 szertár 

 Csoportszoba, fejlesztőszoba 2 db 

 Orvosi szoba 1 db 

Az iskola törzstermi rendszerben működik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel 

rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfőnök felel. Csak a 

szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik 

terembe mennie. 

Megépült és 2015. tavaszán birtokba vettük a régen óhajtott kerékpár tárolót, amely 

kulturált körülményeket biztosít az iskolába kerékpárral érkező gyermekek számára a 

„járművük” elhelyezésére. 
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III.8. Személyi feltételek: 

 

A 2015/2016-os tanévben 20 normáltanterv szerint haladó osztályban kezdtük meg a munkát. 

 

Tanulóink száma:379 fő.  

Várható létszám a következő tanévben a jelenlegivel egyezően alakul. 

Napközis csoportok száma: 9 

 

A tantestület engedélyezett létszáma: 37 fő  

Nevelő, oktató munkát segítők száma: 4 fő 

Betöltött álláshelyek száma: 36, amelyből 1 fő nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. Egyetemi 

végzettségű: 5 fő 

Főiskolai végzettségű 31 fő 

Mesterpedagógus:6 fő (5 fő szakértő, 1 fő szaktanácsadó) 

Ped.2-be sorolt: 4 fő  

2016-ban minősül: 5 fő 

 

Az iskola dolgozóinak képzettsége, gyakorlata, általános emberi értékei jelentik a legnagyobb 

erőforrást ahhoz, hogy az új kihívásoknak megfeleljen az intézmény. A nevelőtestületet a 

tenni akarás, a magas szintű szakmai munka jellemzi. Kollégáim képesek a folyamatos 

fejlődésre, célok kitűzésére és felvállalására. 

A pedagógusok szakmai tevékenységét, a közös pedagógiai szemlélet formálását az iskola 

éves munkaterve, a testület belső és külső továbbképzési rendszere, a szakmai 

munkaközösségek, a mérés - értékelés munkacsoport tevékenysége segíti. 

A nevelőtestület korosztályi megoszlása kedvező. A biztos középkorosztály alkalmas arra, 

hogy a fiatalabbakat a szakma értékeire, fogásaira megtanítsa, példát mutasson, míg a 

fiatalabbak aktivitása, kezdeményezőképessége segíti az új megoldások bevezetését. 

A testület szakmai tevékenységét, a gyerekekkel való foglalkozás minőségét eredményesen 

segítik iskolánk gyógypedagógusai, és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak. 

Iskolatitkár, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, és a rendszergazda teszik teljessé oktató-

nevelő munkánkat. 

A személyi feltételek nagyon feszítetten biztosítottak a munka zavartalan elvégzéséhez. 

Reményeink szerint új kollégák alkalmazásával az óraszámok csökkentésével a leterheltség 

elviselhetőbb lesz. 

A pedagógusok folyamatosan teljesítik a szakképzésről szóló rendelet által előírt 120 

órát./Részben nyertes pályázatainknak– TÁMOP-, részben a kollégák igényességének 

köszönhetően/ 
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A ma társadalmában az új iránt nyitott, azt befogadni és továbbfejleszteni képes nevelőkre 

van szükség. Tantestületünk meghatározó többségét olyan pedagógusegyéniségek alkotják, 

akiknek a pedagógiai és szakmai tudása példa a tanulók és a helyi társadalom számára. Az 

elmúlt öt esztendőben olyan értékrend kialakításán dolgoztunk, amelyet kincsként kell 

őriznünk. 

o Tovább erősítettük a partneri együttműködéseket,  

o Közös erőfeszítéseink eredményeként jelentős azon tanulóink száma, akiknél 

érték a tudás.   

o Pedagógustársaim jellemző módon tolerálják a tanulók különbözőségét, 

figyelembe veszik eltérő fejlődési ütemüket. 

 

III.9. Tanulók közössége 

Tanulólétszám, diákok szociális ellátása 

Az iskola tanulólétszámára az utóbbi években a minimális csökkenés, inkább stagnálás volt a 

jellemző. A Kertvárosi felső tagozatosok beköltöztetését és az akkori negyedik évfolyam 

összevonását követően sajnálatos módon egy elvándorlási hullám követte. A 6-14 éves 

gyerekek kb. 15%-nak szülei döntöttek úgy az elmúlt évek során, hogy élnek törvény adta 

jogukkal –szabad iskolaválasztás–és más iskolát választottak. A gyermekek elvesztését 

fájlaltuk, ám a döntésüket tudomásul vettük. Magas színvonalú szakmai munkával, 

eredményes és sikeres diákokkal, nyitottsággal és toleranciával, pedagógiai tapintattal, 21. 

századi módszerekkel küzdünk az elvándorlás ellen. Szeretnénk megértetni a szülőkkel, hogy 

nem egy szegény padtárs vagy az osztályban lévő néhány külön figyelmet is igénylő gyermek 

az, aki gyermeke fejlődését veszélyezteti, sokkal inkább a rossz módszerek és a lemondás a 

tanárok részéről: „ezekből a gyerekekből nem lehet többet kihozni”. 

A szülők körében sajnos egyre nő a munkanélküliek száma, egyre több a hátrányos illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű kisdiák. A pedagógus társadalom felelőssége mérhetetlen, 

hisz egyre több olyan feladat hárul ránk, mely korábban a szülő, a család kompetenciájába 

tartozott. 

Ezen feladatok megoldásában jelentős teher hárul az osztályfőnökökre, a napközis nevelőkre. 

A tanulók mintegy 75%-a igényli az iskolai étkeztetést. A szociálisan rászoruló tanulóknak az 

önkormányzat a törvényi előírásnak megfelelően étkezési hozzájárulást, ingyen étkezést 

biztosít, valamint az érvényben levő rendelet értelmében az arra jogosultak biztos ingyenes 

tankönyvellátásban részesülnek 
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Tanulói létszámváltozás: 

 

 

Tanulói összetétel:  
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Tankötelezettség 

A fejlesztésre (SNI, BTMN) szoruló tanulók száma kismértékű emelkedést mutat. A fejlesztő 

foglalkozások egy részét és a logopédiai ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja, más 

részét gyógypedagógus kollégáink, illetve az EGYMI-n keresztül látjuk el. 

 

A gyógytestnevelés minden kiszűrt tanuló részére biztosított. Jól felkészült gyógytestnevelő 

kollégáink a Pedagógiai Szakszolgálat megbízásából látják el ezt a feladatot. 

A tanulók szűk körében az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a tolerálható mértéket. 

Ennek ellenére az elmúlt öt esztendőben jelentős mértékben csökkent a lemorzsolódás. 

A tanulók a tanterv és követelményrendszerben meghatározott ismereteket, jártasságokat, 

készségeket megfelelő szinten elsajátítják. Eredményesen szerepelnek a meghirdetett körzeti, 

megyei és országos tanulmányi-, sport- és képzőművészeti versenyeken Az országos 

kompetenciamérés eredményei szerint az iskola tanulói az országos átlag körüli teljesítményt 

nyújtanak. 

 

 

III.10. Gyarapodásunkról a pályázatok tükrében 

 

TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0120 Testvériskolai kapcsolat kialakítása a Chiovini Ferenc 

Kolping Katolikus Általános Iskola és az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

között 

A pályázat országhatáron belüli testvériskolai kapcsolatok keretében szervezett közös 

programok megvalósítását támogatta, amelyek a tanulók szociális és életviteli 

kompetenciáinak fejlesztését és tudásuk bővítését szolgálta. A pályázatot a 

Besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskolával 

együttműködésben valósítottuk meg. Az együttműködés lehetőséget adott mindkét 

iskola számára az intézmények közötti kapcsolat kialakítására. A közös programok 

pedig a különböző élethelyzetű tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére adott 

lehetőséget. A gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl a pályázat lehetőséget 

kínált számunkra az oktatás-nevelés területén szerzett tapasztalatok és Jó gyakorlatok 

megosztására is. A programban 27 tanuló és 23 pedagógus vett részt. 

Útravaló 

Út a középiskolába ösztöndíj célja a pályázatokban részt vevő tanulók felkészítése 

érettségit adó középiskolába. A pályázat keretében a tanulót egy mentori feladatokat 

ellátó tanár segíti tanulmányaiban felkészülni a továbbtanulásra. A támogatásra 

iskolánk a kezdetektől sikeresen pályázott, 2011-től folyamatosan részt veszünk a 

programban.   
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IPR 

Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés IPR program megvalósítása 

iskolánkban: 

A pályázat célja: A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az intézménynek nyújtott 

anyagi támogatás segítségével, amely egyrészt a befogadó iskolai környezet 

kialakítását, másrészt iskolai sikerességükhöz nyújtott támogatást jelentette. Ezekben a 

pályázatokban prioritást élvezett az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a 

beiskolázás előkészítése, az újszerű pedagógiai módszerek megismerése, fejlesztő 

foglalkozások, tehetséggondozás, szabadidős programok szervezése. 

Határtalanul 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot 

hirdet minden tanévben a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal 

kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A Határtalanul! program célja a 

magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 

Ennek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 

osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így 

személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. 2011-ben mi is 

pályáztunk és nyertünk: 2012. júniusában tanulóink 5 felejthetetlen napot tölthettek el 

Erdélyben.  

TÁMOP-3.1.5-09/2 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0261 kódszám alatt) Pedagógusképzések, a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben című felhívás keretében. 

A pályázat keretében 9 millió Ft-ot nyertünk el, így 4 kolléga továbbképzését tudtuk 

támogatni.  

Az elnyert összeg a pedagógiai kultúra korszerűsítését szolgáló 

pedagógusképzésekben való részvétel költségeit 100%-ban fedezte. 

TÁMOP 3.1.4. C-14-2015-0648 Innováció az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskolában 

Pályázatunkban olyan komplex program megvalósítását tűztük ki célul, melyet az 

iskolarendszerű képzés kiegészítéseként kívántunk megvalósítani a rendelkezésünkre 

álló időben. Projektünk megvalósítása alkalmával a diákok egészséges életmódra 

nevelését, egészségtudatos magatartásuk alakítását, nyelvi és informatikai készségeik 

fejlesztését, matematikai és nyelvi kompetenciáik fejlesztését tűztük ki célul. 

A pályázat megvalósításával szerettünk volna az iskolai teljesítmények javulásának 

elérésén kívül több cél is szolgálni. Az egészségtudatos életmódra nevelés mellett, 

célunk volt tanulóink idegen nyelv tudásának fejlesztése, valamint olyan IKT- tudást 

átadása, mellyel megállják helyüket a XXI. század információs társadalmában. Az 

idegen nyelv tanítása iskolánkban is prioritást élvez. A pályázat keretében 

lehetőségünk nyílt nyári nyelvi tábor szervezésére Varbócon, Az Aggteleki Nemzeti 

Park területén, csodálatos környezetben. A tábor elérte célját, a tanulók beszéd 
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centrikus, kis- és nagycsoportos foglalkozások keretében fejlesztették az idegennyelv-

tudásukat angol és német nyelvből, bátrabban szólalnak meg idegen nyelven – és jól is 

érezték magukat. A táborban 42 fő tanuló és 5 fő pedagógus vett részt. 

A nyelvi kompetenciák fejlesztését tűztük ki célul akkor is, amikor vállaltuk a 

nyelvi vetélkedő szervezését. A vetélkedő szervezésével az volt a célunk, hogy a 

tanulók nyelvi tudását nem tanórai keretek közt is „teszteljük” A nyelvi vetélkedők 

általában a nyelvi tudásszint mérését szolgálják. Tanáraink ez alkalommal egy olyan 

vetélkedőt szerveztek, ahol nem a nyelvi ismeretek, hanem sokkal inkább az ország 

ismereti tájékozottság kapott hangsúlyt. Ennek oka a következő. Iskolánk tanulóinak 

kb. 2/3-a tanul angol nyelvet és 1/3- a németet. Azt szerettük volna, hogy ne csak a 

magas nyelvi tudásszinttel rendelkező tanulók vehessenek részt ezen a versenyen, 

hanem azok is, akik esetleg gyengébben teljesítenek, de érdeklődnek az idegen 

nyelvek iránt. Célunk volt, hogy tanulóink minél szélesebb körét szólítsuk meg. Ezzel 

a vetélkedőtípussal lehetőség volt vegyes (angol-német vegyes csapat) csapatok 

részvételére is. A versenyt 2 helyszínen kellett lebonyolítani a nagy érdeklődésre való 

tekintettel. 

Éltünk z Innovatív pályázat adta azon lehetőséggel, amellyel differenciált és egyénre 

szabott, integrációt erősítő felzárkóztató, mentoráló foglalkozásokat szervezhettünk. A 

mentorált tanulók a tavalyi tanév végén a hatodik és a nyolcadik osztályosok közül, az 

idei tanévben pedig az új hatodik és nyolcadik osztályosok közül kerültek ki. A 

mentoráló foglalkozásokon a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit 

fejlesztettük május, június, szeptember és október hónapban heti egy-egy alkalommal. 

A foglalkozások 4 csoportban, 4 szaktanár vezetésével valósultak meg (2 matematika 

és 2 magyar tanár vezetésével), a témái pedig igazodtak az Országos kompetencia 

mérés témaköreihez és azok elsősorban a tanulók gondolkodási képességeit 

fejlesztették. Az OKM megírása előtt írtak próbateszteket, majd átbeszélték a májusi 

kompetencia mérés nehéznek, problémásnak ítélt feladatait is. A tempó fokozása is 

sokat segíthet az idő rövidségének kompenzálásában, ezért szerettük volna, ha a 

mentoráló foglalkozásoknak köszönhetően tanulóink rutinosabb feladatmegoldóként 

vesznek részt a négy órás mérésben.  

A személyre szabott vagy a kiscsoportos foglalkozások hasznosnak bizonyultak, igazi 

hozadékáról az OKM-ben elért eredményeink ismeretében tudunk majd biztosat 

mondani, melyet 2017. februárjában vagy márciusában ismerünk majd meg.  

A tanulók infokommunikációs technológiai tudásának bővítése érdekében indítottunk 

–a pályázat adta lehetőséget kihasználva, kiscsoportos foglalkozás keretében - 

informatika szakkört.  Az egyre fejlettebb technológia és felhasználóbarát környezet 

miatt egyre fontosabbá válik az operációs rendszerek, felhasználói szoftverek 

ismerete. Az összesen 16 foglalkozáson (május, június, szeptember, október heti 1-1 

óra) került sor a nyelvi ismeretek bővítésére. Szintén ez a pályázat adott arra is 

lehetőséget, hogy az egészségvédelem fontossága előtérbe kerülhessen. Mivel tudjuk, 

hogy az egészséges életmód előfeltétele az iskolai teljesítmény pozitív irányú 

alakulásának, ezért fontosnak tartottunk egy olyan programelem megvalósítását, 

amellyel hangsúlyozni tudjuk az egészséges táplálkozás és a megfelelő mozgás 

fontosságát. Az egészségtudatos magatartás kialakítását nagymértékben segítette az 
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egészség nap szervezése. A pályázatban ezt a programelemet minimum 70 fő 

részvételével terveztük, de a megvalósításban iskolánk szinte minden tanulója részt 

vett, azaz közel 380 gyermek kapott ösztönzést és kellő gyakorlati ismeretet az 

egészségtudatos életvitel kialakításához. Bízunk abban, hogy tanulóink kellő 

ösztönzést és tudást szereztek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt 

ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

Szintén az egészségnevelést és ezen belül a mozgást, mint az egészséges életmód 

egyik fontos pillérét kívántuk hangsúlyozni akkor, amikor egy 5 napos sporttábort 

szerveztünk diákjainknak Pusztafalura a festői szépségű zempléni Öreg Bence 

Turistaházba. A tábor 42 fő diák és 5 fő pedagógus részvételével valósult meg. A 

gyermekek napi rendszerességgel vettek részt sportfoglalkozásokon, gyalog- és 

kerékpártúrák alkalmával ismerkedtek a Zemplén látnivalóival és a tábor - nem utolsó 

sorban - a tanulók együvé tartozását is erősítette és segítette a közösséggé 

kovácsolódást. Az az alkalom, hogy a pedagógusok és a gyerekek más közegben (nem 

az iskola) és más foglalkozások alkalmával (nem a tanítási óra) is megismerkedhetnek 

egymással pedig kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy kölcsönös bizalom és tiszteletet 

alakuljon ki egymás iránt, illetve a közös felfedezések, közös tevékenységek, a közös 

szellemi gyarapodás élménye a tanévben is elkísérje őket. Az egészséges életmód 

megőrzését és az egészséges életmód iránti igény kialakítását céloztuk meg a délutáni 

sportfoglalkozások szervezésével, összesen 16 alkalommal. A kollégák sor- és 

váltóversenyeket szerveztek a foglakozáson résztvevő tanulóknak. 

2-2 osztályfőnök vett részt továbbképzésen. Az egyik továbbképzés címe - amelyen 2 

kollégánk vett részt- Személyiségközpontú pedagógiai módszerek az iskolai 

mentálhigiénében és egészséges életmódra nevelésben, míg a másik továbbképzés Az 

asszertivitás és a win-win típusú konfliktuskezelés, mint pedagógiai kulcskompetencia 

volt.szintén 2 kolléga részvételével. Módszertanilag megerősödve, élményekkel tele 

tértek haza és szerzett ismereteiket a többi kollégával is megosztották. 

A projekt megvalósítását követően elmondhatjuk, hogy a programsorozat tartalmas és 

nagyon hasznos időtöltést jelentett az érintett tanulók számára. A programok 

eredményeként egészségtudatos magatartásuk, nyelvi (kommunikációs) készségeik, 

IKT kompetenciáik fejlődtek, jártassá váltak az OKM típusfeladatainak megoldásában. 

Mindezek nagyban hozzájárulhatnak az Országos Kompetenciamérés eredményeinek 

javulásához, mely a projekt alapvető célja volt. Hozzáfogtunk a fenntartási időszak 

programjainak átgondolásához, a 10 alkalmas eseménylánc szervezéséhez legalább 15 

fő részvételével. Ezeket a fenntartási tervben meghatározott tartalom mellett és az 

útmutató szerinti dokumentációs köztelezettség figyelembe vételével kell 

megvalósítanunk a fenntartási időszakban. 
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Meg-

valósítás 

éve

Pályázatok 

száma
Pályázat neve Elnyert támogatás Megvalósítás

A programban részt 

vevők száma

2011. 1. 24/2011 NEFMI r. BTMN ellátás 537 600 fejlesztő játékok vásárlása

1. TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2-2010-0261 9 003 600 
Laptop vásárlás, 

Pedagógus továbbképzés

2.

Legyetek jók, ha tudtok –

Szövetségben veletek az életért

Pályázati azonosító:                           

KAB-ME-11-A-2820                   

A pályázat kiírója.: NEFMI

700 000 

A 2011/2012-es tanév 

során a Kornéliusz Háza 

Missziós Egyesülettel 

közösen tartott 

drogprevenciós programok 

"Úszóleckék-Szemben az 

árral"

A felsőtagozatos tanulók 

mindannyian

3. Útravaló 2011-UK-0162 1 123 500 mentori+tanulói ösztöndíj 10 mentor +15 tanuló

4. Útravaló 2011-UK-2836 1 085 000 mentori+tanulói ösztöndíj 5 mentor+11 tanuló

5. Határtalanul 819 984 Kirándulás Erdélybe

1. Útravaló UK-0373 91 000 mentori+tanulói ösztöndíj 1 mentor+1 tanuló

2. Útravaló UK-3162 1 109 500 mentori+tanulói ösztöndíj 7 mentor+12 tanuló

3. BTMN 35/2013 665 000 játékok, fejlesztő eszközök

1. TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0120 8 500 000 

nyári tábor, kirándulások, 

sport-és kézműves 

foglalkozások, előadások 25 tanuló

2. Útravaló UK-197 1 300 000 mentori+tanulói ösztöndíj 9 tanuló+5 mentor

3. TF-UK-5432 226 000 mentori+tanulói ösztöndíj 2 tanuló+2 mentor

1.

TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0648 

Innováció az Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskolában

12 000 000 
Továbbképzés, táborok, 

Egészségnap

2.

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-

2013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ

ISKOLÁBAN” kiemelt projekt

MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI

MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA

kiírt pályázaton „Legyetek jók, ha

tudtok!”‑ Szövetségben veletek az

életért!‑ című prevenciós jó

gyakorlatával elnyerte a

„Mentoráló intézmény” címet

1 300 000 

Drogprevenciós programok 

a 7.-8. évfolyamon;, Egy 

nap az életért!- , bemutató 

órák, szülői fórumok.  

Eszközök: nyomtató, 

irodaszerek, 

részegszemüvegek, 

társasjátékok                             

3. Útravaló UK 14-146 1 306 000 mentori+tanulói ösztöndíj 4 mentor+ 8 tanuló

4. Útravaló TF-UK-14-5090 696 000 mentori+tanulói ösztöndíj 4 mentor+7 tanuló

Összesen: 40 463 184

2012.

2013.

2014

2015.
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Az elmúlt 5 tanévben pályázati tevékenységünk eredményeként 66 306 934 Ft – tal növeltük 

gazdálkodási keretünket, a fentiekben vázolt felhasználással.  

 

Meg-

valósítás 

éve

Pályázat neve Elnyert támogatás Megvalósítás
A programban részt 

vevők száma

IPR

2011

1. 2011.01.01-2011.08.31 3 649 050 

Tantestületi tréning, 

továbbképzés, kirándulás, 

fejlesztő játékok, dobogó az 

Aulában, bútor vásárlás

2011-2012

2. 2011.09.01-2012.06.30 2 585 700 
Tantestületi tréning, Erdélyi 

kirándulás támogatása

2012

3. 2012.01.01-2012.09.15 3 056 000 

Tantestületi tréning, 

Fejlesztő játékok, kirándulás 

támogatása,tantermi 

polcok,tábla,udvari kiülő, 

játékok, padok

2012-2013

4. 2012.09.01-2013.06.15 4 460 000 

nevelőtestületi képzés, 

kirándulás 

támogatása,oktatást segítő 

eszközök,fejlesztő 

játékok,tantermi bútor

2013

5. 2013.01.01-2013.08.01 4 380 000 

oktatást segítő eszközök, 

sporteszközök, 

továbbképzés,kerékpárok

2013-2014
6. 2013.09.01-2014.01. 3 942 000 

bútor, nevelőtestületi 

tréning

2014-2015

7. 2014.02-2015.03. 3 771 000 

gyermektábor, udvari 

foglalkoztató, oktatást 

segítő eszközök

Összesen 25 843 750 Ft
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III.11. Az Országos Kompetencia Mérés eredményei az Újszászi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a 2011-2016-ig tartó időszakban 

 

 Az Expanzió Humán Szolgáltató szakértői elemzése szerint az OKM intézményi szintű 

eredményei az egész iskola működésének összegző eredményeként keletkeznek. / forrás 1. / 

Mielőtt iskolánk, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola eredményeit vizsgáljuk, 

vegyük figyelembe azt a tényt, hogy az országos átlag szempontjából jelentős különbségek 

mutatkoznak megyénként mind a matematika mind a szövegértésben nyújtott 

teljesítményekben.  

 

A következő ábra a matematikából átlag alatt teljesítő telephelyek arányát mutatja be 

megyénként. / forrás 2./ 

 
 

A különbségek az egyes megyékben a szövegértés eredményekben is mutatkoznak /forrás 3. / 
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Az intézményi szintű elemzések a címben említett időszakban a következő eredményeket 

mutatják: / forrás 4./ 

 

 
 

 

 

A következő táblázat arról ad felvilágosítást, hogy a 2015.évi intézményi OKM eredmények 

vagy nem különböznek a korábbi években elért eredményektől szignifikánsan, vagy néhány 

évben elért eredményünktől szignifikánsan jobbak.  

Ha megnézzük, hogy tanulóink teljesítménye hogyan változott matematikából az elmúlt 

időszakban két év alatt, hatodikról nyolcadik évfolyamra, abban egyértelmű teljesítmény 

növekedés figyelhető meg.  

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

6. évfolyam 

átlageredménye 

1377 1361 1410 1352 1379 

2 év elteltével 2013 2014 2015 2016 2017 

8. évfolyam 

átlageredménye 

1461 1537 1593 még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

6,1 % 13 % 13 % még nincs 

adat 

még nincs 

adat 
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Ugyanez igaz a szövegértés eredményekre is: 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 

6. évfolyam 

átlageredménye 

1366 1372 1434 1380 1387 

2 év elteltével 2013 2014 2015 2016 2017 

8. évfolyam 

átlageredménye 

1436 1457 1538 még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

5,1 % 6,2 % 7,2 % még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

 

 

 

 

 

A családi háttér index az iskola hátránykompenzáló jellegéről ad tájékoztatást, amely a családi 

háttér telephelyi állapotának figyelembe vételével becsli az iskolák eredményességét.  

 

CSH-index 2015-ben: / forrás 5./ 

 

 
 

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért 

évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt az iskola székhelye szerint 

illetékes kormányhivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési 

terv elkészítését kell kezdeményeznie. 
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Az előírt minimum: 

 a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 2. képességszintet, 

 a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 3. képességszintet 

 Jó hír, hogy az elért eredmények alapján intézményünknek nem szükséges intézkedési 

tervet készítenie.  

 

 
 

„A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az 

intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék 

erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.”  /forrás 6./ 

 

 

Mindezek alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

1. Intézményünk az ország gazdaságilag fejletlen régiójában található. 

2. Az intézményi átlagok az elmúlt öt évben hasonló eredményeket mutatnak.  

3. A felső tagozatban a hatodikról a nyolcadik évfolyamig terjedő időszakban jól 

felkészítjük tanulóinkat az OKM - re.  

4. A fentiekből jól látható, hogy a hatodik évfolyam OKM - n elért eredményeinek 

fejlesztése az elkövetkezendő időszak fő feladata matematika és szövegértési területen 

is.  

5. Az elért eredményeket lehet fokozni, azért, hogy minden évfolyamon elérjük az 

országos átlagot vagy minél kevesebb legyen az alapszintet el nem érő tanulók aránya.  

6. Továbbra is meg kell tartani a kompetencia fejlesztő órákat negyedik évfolyamtól 

nyolcadikig. 

7. Ha lehetőség adódik rá, növelni kell a hatodik évfolyam gyengébb képességű tanulóinak 

fejlesztését matematikából és szövegértésből tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozásokkal.  

8. Eredményeinknek tovább is olyannak kell lennie, hogy ne legyen szükséges a fenntartó 

felé intézkedési tervet készítenünk. 
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Források a szövegben: 

 

forrás 1: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_in

tezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 

 

forrás 2: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_in

tezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 
 5. Ábra: Az országos átlag alatt teljesítő iskolák aránya megyénként, matematikából. 
 

 

forrás 3. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_in

tezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 
 

6. ábra: Az országos átlag alatt teljesítő telephelyek aránya megyénként, szövegértésből. 

 

forrás 4.: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1 

 

forrás 5. : https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1 

 

forrás 6.: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1
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IV. Célmeghatározás 

 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy megismertessük, elfogadtassuk 

tanulóinkkal az általános emberi és a nemzeti értékeket. 

 A gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a 

személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket elsajátíttatjuk, arra 

törekszünk, hogy ezek váljanak bennük meggyőződéssé, határozzák meg viselkedésüket, 

magatartásukat. 

 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Fogékonyság az élő és 

élettelen természet szépsége iránt. 

 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges 

és kulturált életmód iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, 

öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros 

szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Megértés, tapintat, egymás 

elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 A család tisztelete. 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak tiszteletben tartása. Fegyelem, önfegyelem. Közösségi érzés. Törekvés az 

előítélet mentességre, konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

(Romakultúra megismerése, multikulturális tartalmak megjelenése a dokumentációkban.) 

 A világ megismerésének igénye. Igényt a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, az önálló tanulásképességeinek kialakítására. 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Ismerkedés az EU tagállamainak 

kultúrájával a testvérvárosi (lengyel, francia, erdélyi, csángó) kapcsolatok által.  

 A hazánkban élő kisebbségek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartása. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 A működtető önkormányzat segítségével otthonos intézményi körülmények fenntartása, 

folyamatos eszközfejlesztés, a felzárkóztatás és tehetséggondozás térítés nélküli 

biztosítása a tanulók számára. (ECDL vizsgára, nyelvvizsgára való felkészítés) 
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 Gondoskodnunk kell a különböző képességű, illetve az eltérő ütemben fejlődő tanulók 

egyéni fejlesztéséről, kihasználva az integrációs nevelés előnyeit. Ennek érdekében a 

csoportok kialakításánál figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni képességeit (belső 

tagolás: magyar, matematika nívócsoport, idegen nyelvek, informatika képesség szerinti 

bontásban) valamint a tananyag kiválasztásában, feldolgozásában a tanórai és órán kívüli 

munkában nélkülözhetetlen módszerként kell alkalmaznunk a differenciálást. 

 A tanórák hatékony szervezésével minél magasabb szintre fejlődjenek a tanulók alapvető 

képességei, készségei (írás, néma értő olvasás, számolás). 

 Műveletvégzési pontosság és gyorsaság, önálló ismeretszerzés és tanulás, önálló 

fogalmazás, stb. (Folyamatosan biztosítva a gyakorlást, számonkérését, a tudásszint 

mérését.) Minden tantárgy tanulása során az a cél, hogy tanulja meg a tanulás sajátos 

módjait, tanuljon meg tanulni, és ennek birtokában jusson el saját képességei 

maximumához. 

 Ismeretek nyújtása révén a tanulók felkészítése  

o a pályaválasztásra (a foglalkozások megismertetése)  

o a felvételikre (előkészítők szervezésével)  

o az elhelyezkedésre (számítástechnikai ismeretek, idegen nyelv, idegen nyelvek magas 

szintű elsajátítása)  

o az életre, a kulturált életvitelre (tanulmányi kirándulás, színház- és múzeumlátogatás). 

 Fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetünket 

megismerjék, védjék és formálják, tudjanak élni jogaikkal, s teljesítsék kötelezettségeiket. 

 Ki kell alakítanunk a társadalmi együttélés normáihoz, az önműveléshez, a 

munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez szükséges alapvető képességeket és 

készségeket. 

 A hazaszeretetre nevelésre, a helyes beállítódásra a megfelelő eszközöket a NAT 

műveltségi területei, az iskolai hagyományok, ünnepek a helyi lokálpatriotizmus nyújtják. 

 Ki kell fejleszteni a tanulók igényét a tiszta környezet, testápolás, az egészséges 

életfeltételek iránt, a gyermekek számára olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek 

elősegítik optimális, szellemi, fizikai fejlődésüket. 

 A tantestület emberi és szakmai értékeinek célirányos rendszerbe szervezésével, a felnőtt- 

és a gyermekközösség összehangolt együttműködésével, kiegyensúlyozott, nyugodt és 

demokratikus légkörben, kiszámítható és elvszerű vezetői tevékenységgel, a feladat- és 

felelősség-megosztást érvényesítve kell célkitűzéseink megvalósulását elérnünk. 

 További munkánkban is fontos kritérium a partnerek elvárásai szerinti működés. 
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IV.1.Vezetői programom fő célja: 

 

1. A Pedagógiai Program magas színvonalú megvalósítása. 

2. Az iskola optimális és egyre inkább európai normákhoz igazodó működésének 

elősegítése. 

A vezetői programomban olyan iskola működtetését tűzöm ki célul, amelyben az iskolai 

nevelés-oktatás valamennyi résztvevője azt érezheti, hogy az ő elvárása teljesült. 

Biztosítani szeretném, hogy: 

 A diákok érezzék jól magukat a tanórákon, egyéb programokon, s közben megszerezzék a 

kor követelményeinek megfelelő eszköztudást, aminek birtokában zökkenő nélkül vehetik 

az akadályokat a középiskolában, és a mindennapi életben, teljesítve ezzel a szülői 

elvárásokat is.  

 

 A tanulói alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztését (szövegértés, anyanyelvi- és 

idegen nyelvi kommunikáció, matematikai képességek-készségek,) valamint a társadalmi 

és munka-erőpiaci beilleszkedést segítő ismeretek, készségek kialakítását. 

 

 Olyan pedagógiai klímát szeretnék biztosítani, amelyben a munkatársak biztonságban 

érzik magukat, csapatmunkára építő, demokratikus jó légkörben tevékenykednek a 

közösen megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. 

 

 A szülők, ismerve szakmai és emberi kondícióinkat, szívesen hozzák ide gyermekeiket, 

bizalommal vannak az iskola iránt. 

 

 A fenntartó egy vele folyamatos párbeszédben álló, karakteres arculattal rendelkező, 

hatékony működésű (és gazdálkodású!) iskolát lát, amelyben a kitűzött minőségpolitikai 

célok megvalósulnak. 

 

IV.2.  A célmeghatározásból eredő feladatok 

Vezetői programomban megfogalmazott célokból egyértelműen következnek azok a 

feladatok, amelyeket az iskolának teljesíteni kell. 

Ezek a feladatok összhangban állnak a törvényi kötelezettségekkel, a NAT-tal, a Ped. 

Programmal,  

A gyermekekre vonatkozó feladataink részletesen a Pedagógiai Programban találhatók, annak 

teljesítése alapvető kritérium. 



Intézményvezetői pályázat 2016. 

- 33 - 

 

 Az iskolai nevelés eredményességi mutatóinak megőrzése /megfelelő gyermeklétszám, 

eredményes beiskolázás, jó hírnév, kiváló tanulmányi és sport eredmények/ 

 Az eddigi magas színvonalú pedagógiai fejlesztés szinten tartása, lehetőségekhez képest 

továbbfejlesztése. 

 A csapatszellem igényének fokozása minden kollégánál. 

 Hatékonyabb fellépés az intézmény állagmegóvása érdekében. 

 Az európai normákhoz igazodó játszóudvar, sportudvar kialakítása. Fontos ehhez 

megnyernünk a működtető önkormányzat támogatását. 

 Fontos szerepet kap továbbra is a pedagógiai munkában az egészségnevelés és a 

környezeti nevelés. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden pedagógus számára kötelező feladat. 

A feladatok végrehajtása során, az eredményesség, szakszerűség, célszerűség és 

hatékonyság elérése mellett rendkívül fontosnak tartom: 

 A gyermekközpontúságot, a gyermek mindenek felett álló érdekeit, hisz minden egyes 

gyermek individuum, csak rá jellemző genetikai felépítéssel, csak rá jellemző 

tulajdonságokkal, képességekkel, sajátosságokkal. 

 A humanizmust. 

 .Az emberség, az egymásra figyelés, a tolerancia, empátia, kölcsönös segítségnyújtás 

elengedhetetlen gyermek és felnőtt közösségben egyaránt. 

 A demokratizmust, mely egyrészről lehetőséget ad a dolgozók, a szülők, a fenntartó 

véleményének kinyilatkoztatására, másrészről, pedig segít a döntések előkészítésében. 

 Az etikai értékek megtartását, az általunk állított normák maradéktalan figyelembe 

vételét.  

 

IV.3.Célhoz kapcsolódó vezetői feladatok 

 Inspiráló pedagógiai vezetés megvalósítása. 

 Egyénileg és intézményesen is támogatni szeretnék minden olyan törekvést, amely a 

színvonalasabb pedagógiai munka, a sajátos arculat, a gyerekek sokoldalú fejlesztésére 

szolgál. 

 Igyekszem megteremteni az ehhez szükséges legoptimálisabb személyi, tárgyi, környezeti 

feltételeket. 

 Élni szeretnék minden olyan lehetőséggel, amellyel az iskola felnőtt közösségének 

munkakörülményein javíthatok, jobb közérzetét segítem. 

 Szülők, gyermekek számára vonzó iskolaprofilt erősíteni. Legyen divat Újszászon 

„Vörösmartysnak” lenni! 

 Hatékonyan munkálkodni a humán erőforrás kezelésében, és a tantestülettel együtt végzett 

tevékenységben. 

 A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében keresem és megteremtem a vezetési 

funkciók /tervezés, szervezés, irányítás, döntés, ellenőrzés, értékelés/ egyensúlyát, 

összhangját. 
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 Ellenőrző munkámban a feladatok kellő időben és minőségben való megvalósulására 

törekszem. Jó szándékkal, segítőkészen szeretném a feladatomat megvalósítani.  

 Ösztönözni, segíteni kívánom a pedagógusok előmeneteli rendszerére a minősítő 

eljárásra való felkészülést 

 Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a jövőben, a pedagógiai módszerekben való 

megújulásra, az osztályfőnöki munkára, a pedagógus –személyiségre irányuló új 

kihívásoknak való megfeleltetésre. 

 A pedagógus és a NOKS alkalmazottak értékelését segíteni kívánom a személyre szóló 

munkaköri leírással.  

 Igyekszem felkutatni azokat a forrásokat, amelyekből biztosítani tudom a tárgyi feltételek 

javítását, amelyekkel csökkenthetem és ésszerűsíthetem a felhasználásokat, 

takarékosabban tudom kezelni az iskola gazdálkodást /pályázatok, szponzorok, iskolai 

alapítvány/ 

 Megtenni mindent a partnerek elégedettsége érdekében. 

 Minőségközpontú gondolkodásmód és minőségtudat erősítése. 

 Image formálása 

Ahhoz, hogy az ilyen jellemzőkkel rendelkező iskola megvalósuljon, a következő elveket 

szeretném követni: 

 mindig célirányosan haladni 

 a feladatok elvégzéséhez csapatot építeni 

 hatékony, tervszerű munkavégzésre törekedni 

 többet kihozni a munkatársakból, mint amennyit ők hisznek magukról 

 stratégiákban gondolkodni 

 távlatokat adni 

 jó pedagógiai klímát teremteni 

 sikeres és jó időgazdálkodást kialakítani 

 motiválni, a nevelőközösséget, megtalálni a közösségi ösztönzés rendszerét/dicséret, 

elismerés, jutalom/ 

 következetesnek maradni 

IV.4. Az iskola kapcsolatrendszere 

Az iskola valamennyi kapcsolatát, amely a partnereihez fűzi – jónak, működését tekintve 

eredményesnek ítélem. 

 

A pedagógiai programban és a partneri listán szereplő partnereinkkel továbbra is 

szükségesnek tartom a naprakész kapcsolattartást, többek között a szülőkkel, a fenntartóval, a 

működtető önkormányzattal, a középiskolával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

egyházzal, az egészségügyi intézményekkel, civilszervezetekkel. A kapcsolattartás 

lehetőségeinek jövőbeni elképzeléseinek a megjelenítéséhez az igény és elégedettségmérés 

eredményei és a napi gyakorlat során megszerzett tapasztalatok nyújtottak segítséget. 
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Szülőkkel:  
A tanulók szülei általában felelősséggel foglalkoznak gyermekeik iskolai előmenetelével. Az 

iskolavezetés, az osztályfőnökök és a szaktanárok sokféle kapcsolattartási mód segítségével 

kommunikálhatnak a szülőkkel. A legfontosabb természetesen a személyes beszélgetés. Az 

évente legalább két alkalommal megrendezett szülői értekezleteken, és a fogadóórákon 

sajnos nem nagy számban vesznek részt a szülők. Megfigyelhető azonban, hogy a részvételi 

arány függ az adott osztály összetételétől. Sajnos éppen a gyengébben teljesítő, több 

magatartási problémával rendelkező osztályokban alacsonyabb a szülői részvétel. Személyes 

találkozásra természetesen nemcsak az értekezleteken van mód. A kapcsolattartás 

közvetettebb formái is működnek. A telefonos megkereséseken kívül az elektronikus napló 

2011-es bevezetése óta használható forma a napló „üzenő” funkciója is. Az e-napló 

egyébként is kommunikációs fordulatot jelentett az intézmény életében. Bevezetése óta 

jelentősen leegyszerűsödött és felgyorsult a diákok tanulmányi és magatartási helyzetével 

kapcsolatos információk átadása. 

A szülők osztályonként két-három tagú Szülői Munkaközösséget hoznak létre, egy elnökkel. 

Fontos megemlíteni, hogy az iskola kulturális és sportéletét nagyban támogató Vörösmarty 

Tanulmányi és Sport Alapítványminden évben jelentős befizetéseket kap a szülők által 

felajánlott alapítványi 1%-ok révén.  

 

 A szülőknek tapintatos, de hiteles tájékoztatást kell kapniuk gyermekük fejlettségéről, a 

fejlesztés további lehetőségeiről: a fogadóórák kihasználásával, videó filmek 

alkalmazásával, réteg szülői értekezletek hatékonyságának fokozásával. 

 Új utak keresése a szülőkkel történő kapcsolattartás területén: pl. az ünnepek alkalmainak 

kihasználása  

 A nyílt napok kiterjesztése. 

 A szülői fórumok új elemekkel történő alkalmazása, közismert előadók bevonásával / 

gyermek – gyermek, gyermek - felnőtt témakörben, konfliktuskezelés / 

 A szülők szemléletformálása a gyermek személyiségfejlesztése területén. 

 A fogadóórák látogatottságának és eredményességének megőrzése, növelése 

 

Fenntartóval: 

 Legfontosabb feladat a korrekt kapcsolat megőrzése mellett a folyamatos tájékoztatás, az 

igények és elképzelések pontos ismertetése, a megoldásra vonatkozó javaslatok és 

elképzelések területén a gyors és hatékony információáramlás további biztosítása  

 A pályázatokon való részvétel változatlan támogatása / információ, önerő biztosítása / 

 

Működtetővel:  

 Legfontosabb feladat a korrekt kapcsolat megőrzése mellett a folyamatos tájékoztatás, az 

igények és elképzelések pontos ismertetése, a megoldásra vonatkozó javaslatok és 

elképzelések területén a gyors és hatékony információáramlás további biztosítása  

 A pályázatokon való részvétel kölcsönös támogatása / információ, önerő biztosítása / 

 

Rózsa Imre Középiskolával 

 A helyi középiskolával megkötött Együttműködési megállapodás szerint tartjuk a 

kapcsolatot 
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 Célja a pálya- illetve iskolaválasztás segítése, az átmenet megkönnyítése.  

 A nyílt napokon való részvételt, egymás fontosabb rendezvényeinek, versenyeinek kölcsönös 

látogatását az iskola – reményeim szerint a továbbiakban is - mindkét részről támogatja. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Az esetjelzők és esetmegbeszéléseket követően hatékony intézkedés 

 Közös családlátogatás 

 A magatartási zavarral küszködő gyermekek fejlesztésére, konfliktus kezelésére 

szakmaközi konzultációk szervezése /neves előadókkal/ 

 

Egészségügyi intézményekkel 

 Tovább kell erősíteni az egészségügyi intézményekkel kapcsolatot, elsősorban a 

szűrővizsgálatok fenntartásával 

 Az egészségvédelemmel összefüggő programok megszervezéséhez, megvalósításához 

segítségnyújtás 

 

További cél: 

 Szakmai és emberi kapcsolatok alakítása 

 Tapasztalatok cseréje, gazdagítása 

 Nyitott, befogadó, újító légkör kialakítása 

 

 



Intézményvezetői pályázat 2016. 

- 37 - 

 

V.  Vezetői program 

"A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót. Aki meg akar 

felelni vezető pozíciójának, annak elég értelmesnek kell 

lennie, hogy a feladatokat a megfelelő emberekre bízza - 

és elég önfegyelemmel kell rendelkeznie, hogy ne 

kontárkodjon bele a dolgukba." 
/Theodore Roosevelt/ 

Az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések 

 

Vezetői feladataimat a meglévő struktúrára építve, demokratikus és innovatív légkörben, a 

vezetés funkciók összhangjának megteremtésével és a törvényi előírásnak megfelelően az 

egyszemélyi felelősség vállalásával kívánom elvégezni. 

A vezetői munkában irányadónak a humanizmust, a segítőkész magatartást, és a 

szakmaiságot tekintem. 

Arra törekszem, hogy minden munkatársamban felfedezzem és segítsem kibontakoztatni 

azokat az értékeket, amelyek megfelelő motiválással és lehetőségek megteremtésével 

kibontakoztathatók. 

Jelenlegi vezetőtársaim hatalmas energiával, tenni akarással, felelősségtudattal és 

professzionális felkészültséggel segítették, segítik vezetői munkámat. Munkakapcsolatunkat a 

megbecsülés, kölcsönös tisztelet jellemzi. Tudunk együtt gondolkodni, hinni, lelkesedni. A 

„szekeret egyfelé toljuk”, reményeim szerint a kollégák, a szülők, a gyerekek megelégedésére 

a továbbiakban is! 

 

Mivel próbálok ösztönözni? 

 A „mindenki fontos” elv tudatával 

 Az erkölcsi elismerés módszerével 

 A megfelelő hangnem alkalmazásával 

 Példaként való kiemeléssel 

 Dicsérettel 

 Pályázatok révén anyagi ösztönzéssel 

 Munkavégzés körülményeinek javításával 

 

Fontos feladatomnak tartom:  

 az intézményműködésével és működtetésével kapcsolatban megfelelő ismeretekkel és 

rálátással rendelkezzem, 

 konkrét, egyértelmű és végrehajtható célokat és feladatokat fogalmazzak meg, 

 megtaláljam azokat a kollégákat a nevelőtestületen belül, akik alkalmasak egy-egy 

konkrét feladat önálló megszervezésére és végrehajtására, 

 közvetlen munkatársaimnak és a nevelőtestület valamennyi tagjának pontos és széleskörű 

információkat nyújtsak, 

 mindenki számára egyértelművé tegyem a döntési mechanizmusokat, 
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 különös – az eddigieknél jóval nagyobb - figyelmet fordítsak a folyamatos ellenőrzésre, 

értékelésre, a felmerülő problémák kezelésére, 

 a folyamatos teljesítményértékelést, 

 megfelelő, korrekt kapcsolatokat kiépítését és fenntartását az iskola valamennyi 

partnerével, résztvevőjével, szereplőjével és közreműködőjével, kiemelten: a 

nevelőtestülettel, a nevelőmunkát segítő munkatársakkal, szülőkkel és szülői szervezettel, 

fenntartóval, civil szervezetekkel, a helyi intézményekkel.  

 

Vezetői munkám az alábbi elvek alapján kívánom végezni 

Iskolavezetőként döntő feladatomnak tekintem a stabil nevelőtestület fenntartását. Ennek 

érdekében fontos: 

 célok világos és reális megfogalmazása 

 arányos feladatvállalás, feladat felosztás 

 folyamatos végrehajtás, visszacsatolás 

 jól elkülönült feladatkörök, hatáskörök működtetése 

 jó információáramlás, szabad kommunikáció, világos stratégia 

 közös célok alakítása, önállóság tiszteletben tartása 

 korrekt, segítőkész pedagógus és közalkalmazotti értékelési rendszer működtetése 

 partnerekkel továbbra is hatékony együttműködés  

 a közösen meghozott döntéseket minden érdekelttel való betartatása 

 a mindennapok gyakorlatában lehetőség teremtése az önálló munkára 

 a közösség által elfogadott szabályok keretei között az egyes pedagógusok 

megvalósíthatják saját, egyéni elképzeléseiket is. 

 

Vezetői attitűdöm: 

 Hitelesség 

 Kellő önismeret – önkontroll  

 Nyitottság a világ, a kollégák, a partnerek felé 

 Szakmaiság 

 Pedagóguspálya iránti elkötelezettség 

 Reális szakmai alapokra helyezett intézményi munka tovább fejlődése 

 Hatékonyságának növelése 

 A kor kihívásainak való megfelelni tudás 

 Elhivatottság 

 Lendületes megújulni tudás záloga lehet a jövőben is az intézmény tovább fejlődésének 
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Humán erőforrás fejlesztése 

A nevelőtestület szerepének alakítása 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték 

magukat szavaidtól.”  /Carl William Buehner/ 

 

„A gyerekeknek nagyobb szüksége van példaképre, mint bírálatra” 

(Joseph Joubert) 

A vezetői programnak csak akkor lesznek távlatai, ha a benne megfogalmazott feladatok a 

tantestület által reálisan vállalhatók, és időarányosan teljesíthető. Ismerve a nevelőtestület 

szellemi bázisát, személyes érdekeit, ambícióit, az egyéni képességeket hosszútávon a 

következő feladatok megoldását tervezem. 

 

Célom: egységes értékrend és gyakorlat kialakítása a humán erőforrás jogszerű 

alkalmazásához – megbecsüléséhez 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka eredményességének és hatékonyságának legfontosabb és 

elsődleges feltétele, a minél egységesebb, hatékonyan működő, jól szervezett, jó 

hangulatban dolgozó nevelőtestület, amelyet az alábbiak szerint szeretném erősíteni: 

 

 A nevelőtestület valamennyi tagja számára elengedhetetlen, hogy szakmai képzettségén, 

széles módszertani ismeretein túlmenően rendelkezzen mindazokkal az információkkal, 

melyek szükségesek a folyamatos változások nyomon követéséhez. 

 A nevelőtestület minden tagjának pontosan ismernie kell és követni a mindennapi nevelő 

tevékenység szakszerű ellátáshoz nélkülözhetetlen változásokat, elsősorban a köznevelési 

törvény módosításaiból adódóan 

 A közösen megfogalmazott és közösen elfogadott célok megvalósításának folyamatában, 

minél szélesebb körben kell bevonni a nevelőtestület tagjait. A felelősség vállalást csak a 

folyamatban aktívan résztvevőktől várható el. 

 A nevelő-oktató munka eredményességének feltételei, hogy a pedagógusok 

együttműködve, az iskola lapvető céljait elfogadva egységes elvárásokat közvetítve 

hassanak a gyermekekre. 

 

Feladatok a nevelőtestület számára:  

 

 Arculatunk, nevelési-oktatási munkánk erősítése. 

 Dokumentációk kiegészítése az esélyegyenlőség megteremtését szolgáló feladatokkal, a 

pedagóguskompetenciák megjelenítésével 

 A pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése. /projektmunka, élménypedagógia /. 

Pedagógiai módszereink közül előtérbe kell helyezni azokat, amelyek az 

élményközpontúságra, a kooperatív tanulásra, a tanulás tanulására és az informatikai 

eszközök helyes felhasználására épülnek 

http://www.citatum.hu/szerzo/Carl_William_Buehner
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 A természettudományos tárgyak esetenkénti gyengébb eredményein és 

„népszerűtlenségén” javítani kell. A tantervi követelmények számonkérése mellett 

erősíthető a hétköznapi, gyakorlati élethez szükséges ismeretek átadása. A tanulói 

érdeklődést, a szaktárgyak elfogadottságát a tanórán kívüli tevékenységek erősítésével is 

fokozni kell (témanap vagy témahét rendezése, osztály- és iskolai szintű 

projektversenyek ).  

 Az integrált neveléshez kapcsolódó feltételek megteremtése 

 Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése 

 A sajátos nevelési igény megköveteli, hogy e területen a speciális igények elismerést 

nyerjenek, az érintett gyermekeket fokozott figyelem vegye körül. Ennek érdekében 

folyamatos kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóival. Közös konzultációk, 

esetmegbeszélések tartása az érintett szülők bevonásával.  

 Innováció az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában (TÁMOP-3.1.4.C-14- 

2015-0648) elnevezésű pályázat fenntartása 

 A jól működő gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység továbbra is kiemelt szerepet kap. 

 Az iskolai környezeti nevelés tovább erősítése.  

 A tanulók számára megalapozott, hasznosítható tudást nyújtani. 

 Motiválni a tanulókat, felébreszteni azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzi, és ezt a tanulási kedvet, tanulási vágyat fenn is tartani. 

 Állandó önképzésben és szervezett továbbképzésben való részvétel a továbbiakban is 

fontos elvárás 

 Az eredményes munkavégzés egyik legfontosabb feltétele a munkafegyelem.  

 Olyan keretet adó rend, amelyben mindenki megtalálja a helyét.   

 Mindenki számára egyformán fontos a Szervezeti és Működési Szabályzat körültekintő 

betartása, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott alapelvek szerinti munkavégzés  

 

A tanulók feladatai: 

 

A nevelés - oktatás területén a pedagógusok részéről legnagyobb erőfeszítés sem ér semmit, 

ha a tanulók nem vesznek részt cselekvően az iskolai életben, csak elszenvedik a rájuk 

irányuló hatásokat. 

 A színvonalas tanulmányi munka legyen érték - követendő példa. 

 Képességüknek megfelelően tanuljanak. 

 Jussanak el minél többen az alapfokú nyelvvizsgáig a nyolcadik osztály végére (nyolcadik 

osztály végére alapfokú) 

 Folytatódjon az eddigiekhez hasonló módon sikeresen a továbbiakban is az ECDL 

vizsgára való felkészülést 

 A tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szerepeljenek. 

 Az országos kompetenciamérésben legjobb tudásuk szerint teljesítsenek. 

 Tartsák be a társas együttélés szabályait. 

 Váljanak képessé az önellenőrzésre, mások segítésére, és segítő szándékú ellenőrzésre 

 Iskolai munkájuk és szabadidős tevékenységük során tartsák be a Házirend kötelességek 

részben megfogalmazott elvárásokat, ismerjék jogaikat. 

 A diákönkormányzat jelenítse meg a tanulói kezdeményezéseket, érdekeket az intézmény 

vezetése, a tantestület felé. 
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Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok 

 

 Hatékony iskola működtetése kevés anyagi erőforrásból. Pályázati lehetőségek 

feltérképezése. 

 Forrásbővítő lehetőségek keresése. 

 Humán erőforrásokban levő lehetőségek kiaknázása. 

 Az intézmény szakszerű és jogszerű működtetése felelősségvállalással. 

 A hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében szakmai, jogi és gazdasági ismeretek 

kiszélesítése. 

 A tervszerű, tudatos és takarékos gazdálkodás működtetése. 

 Az iskola működéséhez szükséges erőforrások biztosítása és új források keresése. 

 

V.1. Vezetői feladataim a vezetési funkciók szerint 

 

Az iskola előtt álló célok megvalósítása érdekében szeretném megteremteni a vezetési 

funkciók (tervezés, irányítás, döntés, ellenőrzés, értékelés) egyensúlyát, összhangját. 

Tervezés 

A vezetési funkciók közül kiemelném a tervezést, mint az eredményesség kulcsát. 

Megítélésem szerint a vezetői kvalitást próbára tevő tervezési feladatok:  

 Az emberekkel való bánásmód 

 Információkezelés 

 Problémakezelés 

 Döntéshozatal 

Ezeket már a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az elképzelt feladat kihívó, mérhető és 

teljesíthető legyen. Az emberek kisebb, nagyobb csoportokban teljesítenek. A csoportoknak 

megfelelő mozgástér kell, megfelelő fontosságú feladat, tisztázott normák, elvárások és 

környezet csoportközi kapcsolatok biztosítása. A jól működő csoportok, munkaközösségek a 

vezetőnek biztos támaszt jelentenek. 

Szervezés 

 A tantestületen belül arányos feladatelosztás megvalósítása. 

 A szervezési feladatokban az intézmény vezető helyettesek, munkaközösség-vezetők 

szerepének erősítése. 

 A közalkalmazotti tanáccsal, a szakszervezettel folyamatos kapcsolattartás. 

 Az iskola külső kapcsolatainak ápolása, és az intézmény érdekeivel összhangban történő 

bővítése. 

 Hatáskör és munkaköri leírások folyamatos karbantartása. 

 Az intézmény alapdokumentumainak rendszeres felülvizsgálata, az aktuális törvényi 

változásoknak megfelelő módosítása. 
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Irányítás 

Az intézmény folyamatos működéséből fakadó vezetői munkafolyamat az irányítás, a vezetői 

hatáskör érvényesítése. 

Az irányításnak velejárója a különböző írott és íratlan szabályokban rögzítettek figyelembe 

vétele. 

A hatékony vezetői munka alapját a kötelező alapdokumentumok (Szakmai 

Alapdokumentum, Pedagógiai program, éves munkaterv, költségvetés (költségtervezés!), 

SZMSZ, Közalkalmazotti szabályzat, továbbképzési és beiskolázási terv, vezetői program) 

alkotják. Az irányítási folyamat emeli ki az egyéni felelősséget, a teljesítményeket, 

információkat ad az értékeléshez, a közösen meghatározott intézményi célok eléréséhez. 

Segít a programtervek elkészítésében. Támogat a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 

felhasználásában. Az irányítás során az aktuális teljesítményeket figyelemmel kísérve, a 

szükséges korrekciókat meg kell tenni operatív módon, a lehető legkevesebb konfliktussal. 

Ellenőrzés-értékelés 

Magyarországon 2013-tól kezdődően működik a gyakorlatban az országos pedagógiai-

szakmai ellen-őrzés (tanfelügyelet), és a pedagógusminősítés. E tevékenységek 

legáltalánosabb célja a magyar köznevelés eredményesebbé, hatékonyabbá és méltányosabbá 

tétele. A tanfelügyelet feladata elsősorban a köznevelési intézmények fejlesztő típusú 

értékelése, ezzel szemben a pedagógusminősítésben a domináns feladat a minősítés. Míg a 

pedagógusminősítésben az értékelés csak a pedagógusokra vonatkozik, valamint 

intézményvezetőkre, de csak pedagógusi minőségükben, addig a tanfelügyelet során az 

intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok értékelése egyaránt megtörténik.  

A pedagógusok értékelése mindkét rendszer része. A két rendszer ugyan eltérő funkciókkal 

rendelkezik (fejlesztés, illetve minősítés), azonban a közös értékelési feladatot tekintve, tehát 

a pedagógusok értékelésében nyilván ugyanarra az értékrendre, ugyanarra a pedagógiai 

célrendszerre épül a tevékenység. Más a cél, más az eljárásrend, mások a kimenetek a két 

feladatban, ám azonosak az értékeltek, sőt, azonosak az értékelők is, és természetesen 

azonosak az értékelés tartalmi szempontjai is. 

 

Alapelvek 

 Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer jogszerűen, szakszerűen, tervezett módon, 

hatékonyan és alapvetően a gyermekek érdekében működjön. 

 Legyen összhangban az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal. Értékelő 

eszközeink igazodjanak a jogszabályokban meghatározott 8 pedagógus kompetenciához. 
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Ezáltal intézményi környezetben készülhetünk föl a szakfelügyelői ellenőrzésekre, illetve 

a minősítési eljárásra. Rendszerünk a módosítás után kompatibilis lesz a központi 

eljárásrenddel, így értékelések eredményei kompatibilisek lesznek egymással.  

 Legyen átfogó, az intézmény egészére alkalmazható. 

 Legyen objektív, konkrét, gyakorlatias.  

 Az objektivitás növelése érdekében az értékelendő területet több szempontból közelítse.  

 Építsen az intézményen belüli és kívüli humán erőforrásokra is. 

 Legyen alkalmas komplex értékelésre, de elemenként illetve részterületenként is 

használható legyen. 

 A folyamat minden lépése legyen a nevelőtestület által legitimált. 

 Az értékelési folyamatban résztvevők feladatköre, felelősségi és hatásköre pontosan 

rögzített legyen. 

 Normaként legyen kezelve, azaz minden érintettre nézve egyező és azonosan értelmezhető 

alkalmazást jelentsen. 

 Az intézményi folyamatokat az adatfelvétel ne zavarja meg. 

 

Hasznosítás  

 Az ellenőrzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatokról, tényekről, 

megállapításokról szóló dokumentáció kerüljön feldolgozásra és képezze alapját a 

visszacsatolásnak, fejlesztésnek. 

 A teljesítményértékelés tapasztalatai szempontként vehetők figyelembe az értékelt 

előmenetelénél. 

 A rendszer tartalmazza az egyes vizsgálati területek nyilvánosságra hozatalának szintjét. 

 

Vonatkozási terület: 

Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer vonatkozik: 

o a pedagógusra,  

o a vezetőre 

o az intézményre 

o a partneri körre, 

 

 

Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer területei  

 Az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak teljesítményértékelése. 

 Partneri igény és elégedettség mérés. 

 A gyermekek mérése és értékelése eredményeinek figyelembe vétele. 

 A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele 

 A teljes körű intézményi önértékelés  

 Alkalmazotti kör teljesítményértékelés 
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V.2.  Mit rejt a jövőnk? 

V.2.1. Hosszú távú fejlesztési tervek  

A hosszú távú fejlesztési feladatokat meghatározó tényezők közül a leghangsúlyosabb: 

 

1.  a köznevelési rendszer, így az iskola is az adófizetők pénzéből működik, ezért hosszú 

elszámolással és felelősséggel tartozunk a befektetésért, 

 

2. a gyermek iskoláztatása egyszeri és megismételhetetlen folyamat, így nem engedhető 

meg, hogy gyenge teljesítményeket nyújtsunk! 

Ennek érdekében: 

 Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk az iskolánkkal szemben megfogalmazott 

elvárásokat és maradéktalanul meg kell felelnünk azoknak. 

 Alsó és felső tagozaton kiemelt figyelmet kap a kulcskompetenciák fejlesztése. 

 Az alsó tagozat alapozó funkcióját erősíteni kell. 

 A munkánkat, működésünket meghatározó dokumentációkat folyamatosan a hatályos 

jogszabályoknak (ágazati törvények, rendeletek, fenntartói határozatok) megfelelően kell 

alakítani. 

 A pedagógiai programunkat meghatározó önálló arculatunkat tovább kell erősíteni. 

 Kialakult testvérkapcsolatok ápolására kiemelt figyelmet kell fordítani. Az anyagi 

feltételek megteremtése a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítható meg. 

 A hatékony gazdálkodás a tárgyi feltételek folyamatos javítását is szolgálja, segítve 

ezzel a szakmai színvonal emelését. 

 A szakmai színvonal folyamatos emelésének legfőbb garanciája, hogy a pedagógiai 

műhelymunka legfőbb színterei a munkaközösségek legyenek. 

 Az iskola nevelési feladatát nem a pedagógusok munkájának egy szeleteként, hanem 

mint a pedagógiai folyamat minden mozzanatát átható tevékenységet kell erősíteni. 

 

V.2.2. Középtávú fejlesztési tervek  

A szakmai munka fejlesztése 

Az eredményességet alapvetően befolyásolja az osztályok, napközis csoportok 

megszervezése. Szakmailag indokolt, hogy egy osztály tanulói a délután folyamán egy 

napközis csoportot alkossanak. Az alsó tagozaton mindenképp ezt a megoldást támogatom.  

A legfontosabb, kiemelt feladatként kezelendő a tanulói létszám megtartása, az újszászi 

gyerekek Újszászon tartása. 
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1-2-3. osztályban támogatom az egész napos iskola formában történő oktatást,  

Az osztályok kialakítása az iskola megtartó erejének szempontjából lényeges kérdés. 

Támogatok minden olyan új kezdeményezést, amely találkozik a tanulók érdeklődésével, a 

szülők igényével és humán erőt tudunk hozzá biztosítani – pl. emeltszintű -, emelt óraszám 

oktatás, tagozat indítása. 

Az idegen nyelvek ismerete napjainkban nagyon fontos mindenki számára. A nyelvismeret 

fejlesztése érdekében fontosnak tartom, hogy sikerre vigyük a 2015/2016-os tanévben 

megkezdett munkát a nyelvtanítás szerkezeti átalakítása terén, valamint, hogy érdeklődő, jobb 

képességű tanulóink 5. osztálytól kezdődően, délutáni időpontban szakkör, vagy más 

tevékenységi formában a második idegen nyelv tanulására is lehetőséget kapjanak. 

Változatlanul úgy gondolom, hogy az angol és német nyelv mellett az orosz nyelvet is fel 

lehet ajánlani a tanulóknak, hiszen ezen a területen rendelkezik intézményünk humán 

erőforrással, és megfigyelhető, hogy egyre több középiskolában megkezdődött az orosz nyelv 

oktatása. 

A számítástechnika, informatikaoktatást a kor követelményeinek megfelelve gyors 

ütemben fejlesztjük évek óta, ezért a továbbiakban is kiemelt figyelmet kell fordítanunk erre a 

területre is, hisz ez a helyi tantervünkben is különös hangsúlyt kapott. Az elmúlt évek 

eredményei igazolják az útkeresésünk helyes voltát. 

A művészeti, esztétikai, testi nevelésben, a szociális kompetenciák fejlesztésében a 

napközinek jelentős szerepe van. Fontosnak tartom, hogy a napközit felszereléssel /játékok, 

sportszerek, kézműves foglalkozásokhoz nyersanyag/ el kell ellátni. Ennek folyamatosnak 

kell lenni, hiszen a játékok, sportszerek elhasználódnak. A szabadidős tevékenységek ezek 

nélkül nehezen valósíthatók meg. 

A mai kor iskolájának fontos feladata, hogy környezetét informálja az iskolában folyó munka 

eredményeiről. Az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása kiemelt feladat. 

Kiemelkedően fontos feladatnak tartom a gyermekvédelmet. Tovább kell erősíteni a család, 

az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős kapcsolatát. Tovább kell erősíteni a gyermekjóléti 

Szolgálattal kialakított eredményes, jó kapcsolatot. Az érvényben lévő gyermekvédelmi 

törvény ismerete és követése minden pedagógus számára alapvető. 

Hangsúlyt kell fektetni a rend és a fegyelem kialakítására, megőrzésére, erősítésére. Ennek 

érdekében célokat kell kitűzni, feladatokat kell adni a gyermekeknek. A jó 

kezdeményezéseket folytatásra javaslom. (dekorációs verseny, tisztasági verseny). A 

diákönkormányzat munkájának megerősítésével értékelési rendszer kidolgozását javaslom. 

A konfliktuskezelés, deviáns viselkedés, magatartászavar kezelésére hatékony programnak 

tartom az Arizóna programot. Iskolánkban való alkalmazását megfontolandónak tartom.  

Röviden a programról. 

A program célja 

A tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanóra 

biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. A 

program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épít. A sikeres 

működéshez alapvetően szükségesek jól meghatározott szabályok. A pedagógus 

kérdésekkel vezeti rá a tanulót arra a felismerésre, hogy viselkedésének a környezetére 
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is hatása van (Mit csinálsz? - Mi a szabály? - Mi történik, ha megszeged a szabályt? - 

Ezt akartad elérni?) 

 

A programról 

Edward E. Ford vezette be Responsible Thinking Process (RTP) néven 1994-ben egy 

phoenixi iskolában, Arizonában (innen a magyar elnevezés). Sikere miatt széles 

körben elterjedt Európában is. Németországban dr. Stefan Balke pszichológus 

alkalmazta először. Magyarországon kb. 40 iskola működteti sikerrel, elsőként a pápai 

Weöres Sándor Általános Iskola vezette be 2006 őszén. 

 

A program alapelvei: 

1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 

3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. 

 

A tanórán kívüli tevékenység fontos területe a nevelőmunkának. A szakköröknek segíteniük 

kell a tehetséggondozást. Megoldandó feladat, hogy a tanulók érdeklődésének megfelelő 

szakkörök működjenek továbbra is, /szükség esetén külsős oktató bevonásával is/ és ezek ne 

akadályozzák egymás munkáját. 

 

Játékosítsunk  

Manapság egyre többen játszanak. A hagyományos és az elektronikus játékok gyerekek és 

felnőttek millióinak lett a hobbija. Egyre több cég használja fel reklámkampányában, sőt saját 

működése során a játékot.  

Használjuk föl mi is pedagógiai munkánkban a játék erejét. A játék nemcsak kikapcsol, 

szórakoztat, hanem fejleszti szociális kompetenciákat, együttműködő képességünket, 

gondolkodásunkat.   

  

Tegyük játékosabbá tehát az iskolát és a tanítást:   

1. Alakítsunk ki minden folyosón játékszigetet! A negyedórás szünetekben adjunk 

lehetőséget a játékra. Sok logikai-stratégiai játék rövid meneteket is lehetővé tesz 

(dáma, amőba, kistáblás go, stb.), és magunk is el tudjuk készíteni őket.  

 

2. Ismertessük meg tanulóinkkal a legfontosabb stratégiai játékokat! (pl.: sakk, go, 

Hive, Monopoly, Diplomacy, stb.). Úgy gondolom valójában ez egy 21. századi 

túlélőkészlet része. Rendezzünk bajnokságokat a legnépszerűbb játékokban. 

Szervezzünk családi játékdélutánt, mely nemcsak kitűnő szórakozás, hanem 

lehetőséget nyújt új játékok kipróbálására is. Ha igény mutatkozik rá, a tanórán kívüli 

foglalkozások körében játékkört is tudunk szervezni.  

 

3. Bővítsük tehetségműhelyünk kínálatát a sakkoktatással. A sakk az egyik 

legrégibb, legfontosabb stratégiai játék. Korábban jó néhány szülői kérés érkezett 

hozzánk, hogy indítsunk sakkszakkört.  
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4. Játékosítsuk az értékelést! A 21. századi készségek fejlődéséről is visszajelzést kell 

adnunk. E készségek fejlődését nem lehet a hagyományos ötfokú skálán értékelni. 

Gondolkodhatunk olyan egyszerű vizuális visszajelzésekben, emblémákban, amely 

jelzi, miben vett részt a tanuló. A tanév végére látható lesz, hogy az egyes területeken 

(pl.: kommunikáció, együttműködés) a begyűjthető emblémákból mennyit szerzett 

meg a tanuló, azaz mely területek az erősségei, illetve melyek a fejlesztendő 

képességei.  

Cél: Iskolánk játékosítása  

Feladatok:  

• A folyosói logikai játékok elkészítése, a játékszabályok megtanulása, megtanítása. 

• Játékgyűjtemény létrahozása alapítványuk támogatásával.  

• Sakkoktatás megszervezése.  

• 4K-ra épülő értékelési rendszer kidolgozása.  

/Kreativitás és innováció, Kritikai gondolkodás és problémamegoldás, 

Kommunikáció, Kollaboráció (Együttműködés) / 

 

Sikerkritériumok:  

• Működő játékszigetek.  

• Játék délutánok és játékkör szervezése.  

• Működő sakkszakkör.  

• Játékos értékelő rendszer működtetése.   

Forrás: Tószegi Attila Herman Ottó, a 21. század iskolája A tanuló, innovatív szervezet 

programja 2014-2019 

Tárgyi feltételek javítása 

 A heti 5 testnevelés óra megtartásához szüksége infrastruktúra megteremtése 

fenntartó és működtető közös munkálkodása révén. Legalább egy tornaszoba 

létesítése elengedhetetlen! 

 Az iskolai sportudvar kialakítása, műfüves pálya létrehozása pályázatok 

felkutatásával, az önkormányzati támogatás megszerzésével.  

 Az iskola berendezési tárgyainak, bútorzatának felújítására néhány osztályban szükség 

lenne. Megfelelő számú tároló szekrények vásárlása megvalósítandó feladat. 

 Az aulák ülőbútorokkal való felszerelése, pihenő helyek kialakítása mindhárom szinten 

 A folyosói szekrények zárhatóvá tételének kialakítása. 

 A számítástechnika teremben légkondicionáló felszerelése emberibb munka 

körülmények megteremtését jelentené.  

 Az intézményben színvonalas ünnepségeket állítanak színpadra a kollégák. Sok esetben 

azonban nehezíti dolgukat, hogy még mindig nem megfelelő a hangosításhoz szükséges 
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felszerelés. Fontos lenne, ha a hangosításhoz szükséges felszereléseket sikerülne 

beszerezni, amely a testnevelő tanárok munkafeltételeinek javítását is szolgálhatná 

/Térmikrofon, mikroport/ 

 Napközis tanulóink nagyobb része 6-12 éves. Számukra még fontos a szabadtéri játék. 

Ezért iskolánk udvarán fontos lenne az EU szabványnak is megfelelő játszóudvar és 

sportudvar kiépítésére. Sürgető feladat, hiszen az eddigi szabadtéri játékok leszerelésre 

kerültek. 

 Kerti bútorok, kiülők számának növelése 

 Téli időszakban korcsolyapálya kialakítása. Segítség lehet a heti 5 testnevelés óra még 

változatosabbá tételében is. 

 A könyvtári állomány folyamatos fejlesztésére figyelmet kell fordítani 

 Az oktatáshoz szükséges legfontosabb szakmai eszközök a rendelkezésünkre állnak. A 

felmerülő igényeket a legtöbb szaktárgy esetében a sikerül megfelelően kielégíteni. 

Gondot okoz azonban mindez két területen. A testnevelés oktatásához szükséges 

taneszközök az átlagosnál nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, gyorsabban 

elhasználódnak. Ezek pótlására kiegészítő forrásokra van szükség. Különös hangsúlyt 

igényel a szabadtéri sporteszközök tekintetében.  

  A másik ilyen terület az informatikai eszközöké. Iskolánk ebből a szempontból – 

köszönhetően korábbi pályázatainknak – az átlagosnál jobban felszerelt intézmények közé 

tartozik. Az IKT eszközök, digitális tananyagok használata tanár és diák számára egyaránt 

általános és népszerű. Számítógépes parkunk azonban, az eszközök természetéből 

fakadóan, gyorsan öregszik. A tantermekben felszerelt projektorok izzói is korlátozott 

élettartamúak. Az elmúlt három évben jelentős beszerzésre nem nyílt lehetőség. A 

jelenlegi tanévben kapott 28 db gép sokat enyhít a gondjainkon. 

 Játékszigetek kialakítása a folyosókon, aulákban 

Gazdálkodással kapcsolatos fejlesztések 

 Fontos feladat az ésszerű, takarékos gazdálkodás. 

 Kiemelt helyet kell, hogy elfoglaljon az iskolavezetés feladatai között a forrásbővítő 

tevékenység. A pályázatok számának növelése, szponzorok felkutatása, szülői közösség 

támogatása, alapítvány bevételének növelése. 

 

 

V.2.3. Rövid távú célok 

 

 A szervezeti stabilitás megtartása 

 Kiegyensúlyozott pedagógiai tevékenység szervezése 

 Jó munkahelyi klíma kialakítása. Megőrzése pedagógiai munkánk alapja 

 Külső és belső kapcsolatok formálása, erőforrások bővítése (pályázatok)  

 Intézményi kommunikáció, információ áramlásának biztosítása 
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A megfogalmazott célokból és az intézményi dokumentumainkban lefektetett 

elvárásokból adódó feladataink: 

 

Minden dolgozó számára kiemelt feladat: 

 a személyes példamutatás, 

 a munkahelyi információk, a többi dolgozó munkájával, a gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos információk szakmai titokként kezelése, 

 az intézmény hírnevének, jó hírének erősítése, 

 az intézmény értékrendjének határozott közvetítése, az értékek megőrzésére, 

ápolására nevelés, 

 a rend és fegyelem kialakításában, fenntartásában való személyes – saját hatáskörön 

belüli – közreműködés. 

A fentieken túl kiemelt feladatok: 

 Az intézményi szintű Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer következetes 

működtetése. 

 A gyermekek egyéni képességeihez igazodó tehetséggondozás, fejlesztés. 

 A partnerekkel való kapcsolattartás hatékonyságának a fokozása.  

 A teljes körű intézményi önértékeléshez, mutatók és sikerkritériumok 

kidolgozása. 

 A szülők bevonása az intézmény működésébe. 

 A szülők igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. 

 Az intézményi működés szabályozottságának folyamatos javítása. 

 Szakmai napok szervezése az egymástól tanulás jegyében a tankerületi iskolák 

„megszólításával” 

 Pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása. 

 Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a nyilvános adatok 

közzététele, folyamatos karbantartása. 

 A Pedagógiai Program tudatosítása, következetes alkalmazása a napi 

gyakorlatban. 

 Pályázatok fenntarthatóságának biztosítása 

 A Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, 

továbbfejlesztésének tervezése. 

 A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztő óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a 

hiányzások regisztrálása, szülők tájékoztatása 

 A tanulók bevonásával az iskolaépület rendjének, tisztaságának folyamatos 

ellenőrzése, értékelése, az iskola környezetének folyamatos szépítése. 

 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hagyományok szerinti 

programsorozatokkal. 

 Az alsó-felső átmenet megkönnyítése minden pedagógus számára különleges 

figyelmet igénylő feladat 

 Az iskola informatikai környezetének átalakítása az IKT stratégiának 

megfelelően. 
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VI. Összegzés 

Hogy milyen iskolát szeretnék? 

 

5 évvel ezelőtti vezetői pályázatomban megfogalmaztam, hogy milyen iskolát szeretnék 

és melyek a legfontosabb vezetői törekvéseim, céljaim. 

Ezeket ma is nagyon fontosnak érzem, célkitűzéseim nagy része azóta az iskola 

pedagógiai programjának, mindennapi munkánknak is részévé vált. 

 

Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 Az iskolai tanulás nem pusztán a tanár előadásának meghallgatásából, a tankönyvi 

szövegek olvasásából és a feladatlapok kitöltéséből áll. 

 Érdekes, változatos tevékenységek, jól követhető feladatok biztosítják a gyerekek 

érdeklődésének felkeltését és fenntartását, aktivitását. 

 A pedagógus ösztönzi a gyerekek személyes gondolatainak megfogalmazását, s ezzel 

segíti a meglévő és az új ismeretek összekapcsolását. 

 Fontos a tantárgyakra szabdalt ismeretek egységes képpé formálása, az iskolai 

környezeten kívül is alkalmazható tudás megszerzése. 

 

Olyan iskolát, ahol minden gyerek számít. Olyat ahol: 

 

 Emberséges, elfogadó a légkör. 

 Megvalósulhat akár különböző nemzetiségű, akár eltérő szociális háttérrel rendelkező 

gyerekek együttnevelése. 

 Az osztály szelleme és a pedagógus hozzáállása, módszertani felkészültsége lehetővé 

teszi egy sajátos nevelési igényű gyermek befogadását, legyen szó a tanulási 

folyamatban tartósan akadályt jelentő olvasási, számolási zavarról (dislexiáról, 

discalculiáról) vagy akár testi, érzékszervi, beszédfogyatékosságról. 

 A kiemelkedő tehetségű gyermekek sem unatkoznak, mert képességeiknek megfelelő 

szintű feladatokat kapnak. 

 

Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 Az ismeretszerzés nem önmagáért való cél, hanem a képességfejlesztés 

nélkülözhetetlen eszköze. 

 A kreativitást és a problémamegoldó gondolkodást ösztönző feladatok segítik a 

készségek, képességek fejlődését. 

 Az összefüggések megértése, és nem pusztán csak az új információk megismerése a 

fontos. 
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Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 A közös osztálytermi munka lehetőséget teremt az egyéni haladási tempó figyelembe 

vételére. 

 Minden gyermek neki megfelelő nehézségű feladatot kap. Olyat, amelyet már meg tud 

oldani önállóan, vagy ennél egy kicsit nehezebbet, amelynek elvégzéséhez viszont 

megkapja a szükséges segítséget. 

 A pedagógus tudja, hogy túl könnyű feladatnak nincs fejlesztő hatása, a túl nehéz 

feladat pedig elriasztja a gyermeket a munkától. 

 

Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 Az egyéni munka mellett a gyermekek párban végezhető feladatot kapnak, vagy 

csoportokban dolgozhatnak. 

 A pedagógus a csoportmunka ürügyén nem csak egy asztalhoz ülteti az gyermekeket. 

 A közös felelősségre és munkamegosztásra építve igazi együttműködés alakul ki a 

csoportok tagjai között egy feladat megoldásakor. 

 A csoportmunka nem csupán az együttműködési készség fejlődését szolgálja, hanem 

lehetőséget biztosít az egymástól való tanulásra is. 

 

Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 A pedagógus nem az ismeretek egyedüli birtokosa, hanem a tanulási folyamat 

irányítója, segítője. 

 A pedagógus kész és képes partnerként kezelni a diákot. 

 A pedagógus az életkornak, képességeknek megfelelően ösztönzi a diákok önállóságát 

és személyes felelősségvállalását a tanulási folyamat sikeressége érdekében. 

 A pedagógusok megszólíthatók, a gyermekek bátran fordulhatnak hozzájuk. 

 

Olyan jó iskolát, ahol: 

 

 A tanulói tevékenység értékelése nem merül ki az osztályozásban vagy az egy – két 

szavas minősítésben. 

 A pedagógus változatos értékelési formák alkalmazásával segíti a tanulók 

előrehaladását. 

 A megoldás során elkövetett hibát a pedagógus nem elítéli, hanem jelzésnek, 

információnak tekinti arról, hogy hol és miként tud segíteni. 

 A pedagógus a gyermekek meglevő tudására erősségeire építve segíti és ösztönzi 

reális célkitűzések megfogalmazását. 

 A pedagógus lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek saját munkájukat értékeljék. 

Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy képessé váljanak önálló ismeretszerzésre, tanulásra.  
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Olyan iskola vezetése a célom, 

 

 ahová a gyerekek szívesen járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi 

körül őket; 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok; 

 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény; 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek 

nevelési-oktatási céljaink elérésében; 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat; 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülők, és a fenntartó igényeihez; 

 amelyet mindezekért a fenntartó is szívesen támogat. 

 Legyen divat az Újszászi Vörösmartyba járni! 

Ha mind ezt akarjuk, sikerülni fog! 

 

Mindezekért a legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim: 

 

 a társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó 

működőképességünk megőrzése; 

 tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erősítése, a hátránnyal 

küzdő gyermekek fokozott segítése; 

 a demokratikus iskolavezetési gyakorlat megőrzése, kiszélesítése; 

 munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése; 

 az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, 

a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával; 

 iskolánk eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink 

tiszteletben tartása, fejlesztése; 

 fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása. 
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Összefoglalva röviden:  

 

a jövőbe vezető út nem lehet más, mint a meglévő értékeken alapuló ismételt megújulás. 

Hiszem, hogy legfontosabb kincs a gyermek, akinek stabil mobilizálható tudást kell adnunk, 

hogy jövője alakításakor megfelelhessen az elvárásoknak. Olyan iskolába járjon, ahol 

barátokra lel, és segítő nevelők egyengetik útját. 

A kitűzött célokat csak közös erővel tenni akarással, teljes bizalommal, közös erőfeszítéssel 

tudjuk megvalósítani. 

Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, 

az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos, kommunikációra épülő légkör 

megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet. 

Pályázatomban az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola jövőjét meghatározó, 

számomra legfontosabbnak vélt gondolatokat fogalmaztam meg. 

Mindezzel biztosítani kívánom a folyamatosságot, s egyben a megújulást az intézmény 

számára. 

A program megvalósításában számítok a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülők, a 

fenntartó, a működtető támogatására, hiszen iskolánk jövője mindannyiunk közös érdeke. 

„Egynek minden nehéz 

soknak semmi sem lehetetlen” 

/Széchenyi István/ 

Pályázatomat ezért a „SOKNAK” ajánlom! 
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VII. Mellékletek 

VII.1. Szakmai önéletrajz 

SZEMÉLYI ADATOK Bogárné Simon Klára 

 

  

Magyarország, 5052 Újszász, Deák Ferenc út 47.  

 06-30/4265411 

 bsklari56@gmail.com  

Neme: nő  

Születési dátum: 16/12/1956 |  

Állampolgárság: magyar 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
  

BETÖLTENI KÍVÁNT  

POZÍCIÓ / BEOSZTÁS 

 

intézményvezető 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A munkáltató neve és címe 

 

Tevékenység típus 

 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 

 

A munkáltató neve és címe 

2013.01.01- 

intézményvezető 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola irányítása 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1051 Budapest Nádor utca 32. 

Oktatás 

 

 

2005-2012 

Intézményegység vezető, igazgató helyettes 

Az Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának irányítása, az 

intézmény igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása, elsősorban operatív jellegű feladatok  

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési 

Központ  

5052 Újszász, Kossuth út 13. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás 

 

Időtartam 

 

1981-2005 

Foglalkozás / beosztás Tanár, munkaközösség vezető, csapatvezető, osztályfőnök, igazgatóhelyettes 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Tehetséggondozás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

mentorálása, kiemelten a cigánygyerekek felzárkóztatása 

A munkáltató neve és címe Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

5052 Újszász, Kossuth út 13. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás 

Időtartam 1975-1976 
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Foglalkozás / beosztás Képesítés nélküli tanár 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Matematika és fizika tanítása felső tagozatban 

A munkáltató neve és címe Martos Flóra Általános Iskola Martfű, Május 1. út 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás 

 

TANULMÁNYOK 
 

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

 

 

 

2012-2013 

Okleveles tehetségfejlesztő tanár /MA/ 

  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola 

 

Időtartam 2004-2006 

Végzettség / képesítés Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

  

 

Időtartam 

 

1993-1996 

Végzettség / képesítés Iskolai menedzser-tantervfejlesztő 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Pedagógia 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

 

Időtartam 

 

1978-1981 

Végzettség / képesítés Általános iskolai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Matematika-fizika 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

  

Időtartam 1976-1978 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Matematika-fizika 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

József Attila Tudományegyetem 
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TANÚSÍTVÁNYOK  

 

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

2015.augusztus 17-2015.szeptember 30-ig 
 

 

Felkészítés a pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet)és pedagógusminősítési 

eljárások minőségbiztosítási tevékenységére - blended learning típusú továbbképzés 

minőségbiztosító szakértők számára 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

Oktatási Hivatal 

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

2014. június 23. - július 11. 
 

 

Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre - blended 

továbbképzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

Oktatási Hivatal 

Időtartam 2014. július 14. - augusztus 1. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre - blended továbbképzés 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

Oktatási Hivatal 

Időtartam 2014.08.15. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Szaktanácsadók felkészítése a matematika tantárgy tanításának fejlesztő célú 

támogatására 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

 

OFI 

Időtartam 2009.10.21. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Az IPR egyes elemeinek megvalósítása a nem szakrendszerű oktatás keretében 

pilot program végrehajtása a hatékony tanuló megismerés – és fejlesztés 



Intézményvezetői pályázat 2016. 

- 57 - 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

PEDNET Oktatási és Tanácsadó Nonprofit Kft. 

Időtartam 2009. 10. 2-3-4. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

IPR szaktanácsadók továbbképzése 

Az intézményi tanácsadás folyamatára történő felkészítés- hátrányos helyzetű 

gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

EDUCÁTIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft 

 

Időtartam 

 

2006.12.04-05-06. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

 

Időtartam 

 

2006.11. 24-25-26. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban – az 

oktatásirányításban és – szervezésben dolgozó (országos, regionális és 

önkormányzati szintű fenntartói, továbbá pedagógiai szolgáltatói és pedagógiai 

szakszolgáltatói) szakemberek 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet  

 

Időtartam 

 

2006.06.15.- 2006.11.02. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Pályázatírás és projektmenedzsment 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Budapesti Kommunikációs Főiskola 

Európai Tanulmányi Központ 

 

 

  

Időtartam 2004.08.23.-2004.08.27. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Kooperatív technikák tréning  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

  

Időtartam 1998.08.24. – 1998.09.30. 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Számítástechnika és internet alapismeretek 
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SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

 

 

 

  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

Anyanyelve magyar 

Kommunikációs készségek ▪ Jó kommunikációs készséggel rendelkezem, amelyet folyamatos önképzéssel 

tudatosan fejlesztek. Ennek szinten tartásához jelentős mértékben hozzájárult, 

hogy 24 évig voltam tagja a városi önkormányzatnak, amelyben az oktatási 

kulturális és sport bizottság elnökeként tevékenykedtem 

Szervezési/vezetői készségek Önkormányzati képviselőként a városi szintű rendezvények szervezése, 

koordinálása, vezetése több mint 20 évig volt a feladatom.  

Az iskolában működő Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 

létrehozásában működtem közre, a kuratórium elnöki teendőit látom el. Az 

eltelt több mint 20 év alatt tevékenységünk révén többmilliós támogatást 

biztosítottunk az iskola eszközfejlesztéséhez. (Számítógép park, sportudvar, 

udvari játékok, iskolabútorok, úszásoktatás, táborozás támogatása, stb.) 

A HEFOP 3.1.3. Projekt iskolai megvalósításában projektmenedzserként 

vettem részt.  

A TÁMOP 3.1.4. Projekt városi menedzsmentjében dolgoztam. 

A TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésű 

pályázatban projektmenedzserként dolgoztam 

▪ Minden tanévre jut egy-egy pályázat, amelyekben vagy projekt menedzserként 

vagy szakmai vezetőként, megvalósítóként dolgozom.  

▪ 2006 óta az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetője 

vagyok  

Munkával kapcsolatos 

készségek 

Gyerekkoromtól kezdve szívesen vállaltam részt közösségi élet szervezésében. 

Kezdő tanárként voltam csapatvezető, több mint tíz éven át a Csillebérci Úttörő 

Nagytáborban dolgoztam minden nyáron, 1000-1200 gyermek kulturális 

programjáért voltam felelős. 

Tanári munkámhoz kötődően egyrészt tanulmányi versenyeket szervezek, 

másrészt azokra felkészítem a tehetséges tanítványokat. 

 

Számítógép-felhasználói 

készségek 

Számítógép kezelési alapismeretek, internet használat. 

▪ Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete által szervezett 55 órás továbbképzés. 

Járművezetői engedély(ek) ▪ B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem. 
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KIEGÉSZÍTŐ 

INFORMÁCIÓK   

 

 

Újszász, 2016. március 21. 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

        Bogárné Simon Klára 

 

 

 

 

Publikációk 

Prezentációk 

Kutatások/projektek 

Konferenciák 

Képzések 

Díjak és kitüntetések 

 

 

Referenciák 

IPR –es folyamat tanácsadóként a 2008/2009-es tanév óta több iskola 

esélyegyenlőségi munkáját segítettem. Saját iskolámban vezetőként kiemelt 

feladatomnak tekintem az esélyegyenlőség megteremtését. 2003 óta alkalmazzuk a 

miniszter által kiadott IPR-t. 

 

AZ ÉV PEDAGÓGUSA 2012. 

PRO URBE-ÚJSZÁSZÉRT 2015. 

 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alkalmazásában trénerként dolgoztam a Pedagógusképzés támogatása TÁMOP 

3.1.5/12-2012-0001 projektben.  

 

A TÁMOP 3.1.5/12-2012-001 Pedagógusképzés támogatása projektben 

pedagógusminősítési trénerként, a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-004 Átfogó 

minőségfejlesztés a közoktatásban elnevezésű projektben tanfelügyeleti és 

minősítési szakértő trénerként dolgoztam az Oktatási Hivatal alkalmazásában 

2014-ben és 2015-ben, több ciklusban. 

 

Az intézményvezetők felkészítésében tutori feladatokat láttam el az Oktatási 

Hivatal alkalmazásában. 

 

▪  2015.augusztus 17-2015.szeptember 30-ig trénerként vettem részt az Oktatási Hivatal 

által szervezett, TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív 

megvalósítása” elnevezésű kiemelt uniós projekt keretében meg-valósuló, „Felkészítés a 

pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet) és pedagógusminősítési eljárások 

minőségbiztosítási tevékenységére - blended learning típusú továbbképzés 

minőségbiztosító szakértők számára” című képzésen.   
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VII.2. Erkölcsi bizonyítvány 
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VII.3. Diploma másolatok 
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VII.4. Tanúsítványok 
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VII.5. Igazolás szakmai gyakorlatról 

 

 

Eredeti példány mellékelve 

 

 


