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1 VEZETŐI PROGRAM 
 

A 2011. évi CXC törvény azonos követelményrendszer állít fel az ország minden iskolájára 

(NAT-egységes kerettanterv alapján), az iskolák átjárhatóságának, értékelésének érdekében. 

Egységes feltétel rendszer kialakítására való törekvés (tanulókra, pedagógusokra) annak érde-

kében történt, hogy ne legyenek hátrányosabb helyzetben a kis városok, falvak diákjai a nagy 

városok, fejlett infrastruktúrával felszerelt iskolájában tanuló gyerekekkel szemben. A peda-

gógusok azonos munkáért azonos bért, juttatásokat kapjanak. Az irányításnál a szakmaiság 

kerüljön előtérbe, vezetők kiválasztásánál a szakmai rátermettség legyen az elsődleges szem-

pont. Deklarálja, hogy a köznevelés nem oktatási szolgáltatás, hanem közszolgálat. 

1.1 Alapvető feladatok 

A közoktatási intézményvezető feladata, hogy a társadalmi, gazdasági, szakmai, jogi igénye-

ket összhangba hozza, és ezeket megfelelő módon érvényesítse. 

Célok: 

1. Az iskola feleljen meg a XXI. század követelményeinek, a tanulók képességeinek, 

életkori sajátosságainak megfelelően fejlődjenek, olyan tudást kapjanak, amely lehe-

tővé teszi a továbbtanulást, mindennapi életben történő boldogulást. 

2. Korszerű pedagógiai módszerek, IKT eszközök alkalmazása, fejlesztése, kidolgozása a 

tehetséggondozásban, integrált oktatásban. 

3. Olyan munkahelyi légkört szeretnék kialakítani, amelyben a kollegák meg tudják való-

sítani szakmai ambíciójukat, demokratikus, partneri légkörben közösen érik el a kitű-

zött feladatokat.  

4. Az iskola eredményességi mutatóinak javítása, a versenyeredmények szinten tartása, 

javítása, az iskola jó hírnevének öregbítése. 

5. Az újszászi tanulók helyben tartása, az elvándorlás megállítása, demográfiai mutatók-

nak megfelelő beiskolázás megvalósítása. 

6. Az iskola feleljen meg a szülők elvárásainak, akik támogatják elképzeléseinket, a szü-

lői jogok és kötelességek ismeretében. 

7. A partneri kapcsolatoknak való megfelelés, korrekt együttműködés,- kapcsolatrend-

szer kialakítása. 

8. Tudatos környezeti és egészséges életmódra nevelés megvalósítása. 

1.2 Infrastruktúra fejlesztése 

2005-5006 tanév megvalósult az épületrekonstrukció első fázisa. A ROP pályázat keretén 

belül a Kossuth úti iskolaegység egy szinttel bővült, ez lehetővé tette 10 osztályterem, korsze-

rű nyelvi labor és informatikai szaktanterem kialakítását. Az építkezés második ütemében 

tovább bővült az iskolaépület egy új szárnnyal. 

Tantermek száma: 19 db 

Szaktantermek száma: 6 db 

 Informatika szaktanterem 

 Könyvtár + szertár 
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 Nyelvi labor + szertár 

 Fizika – kémia szaktanterem + két szertár 

 Rajz – technika szaktanterem + két szertár 

 Biológia-földrajz szaktanterem 

Csoportszoba, fejlesztőszoba  2 db 

Orvosi szoba 1db 

A környékbeli iskolákkal összehasonlítva, az iskola épületének állaga jónak mondaható, 

ugyanakkor a több mint tíz éves épület folyamatos karbantartást igényel. Elsősorban a nyílás-

zárókkal, beépített szekrényekkel vannak problémák, illetve a vizesblokkokat „lakták” le a 

gyerekek. A külső homlokzat felújítása is időszerű lenne, kiegészítve külső árnyékolók elhe-

lyezésével a spotudvarra néző tantermeknél. 

Az épület állapotának megóvása fontos feladata, egyrészt: 

 tanulóknak, akik használják az épületet 

 másrészt a helyi Önkormányzatnak, aki a működtetést vállalta fel. 

 Tartalmi változást jelentett a közismereti képzést adó iskolákban a kötelező heti öt 

testnevelés óra bevezetése. A bevezetés felmenő rendszerben történt, ám így is gondot okoz, 

hogy a magasabb óraszám miatt nem elég a tornatermi teremidő. Jelenleg egy órában három 

osztály használja tormatermet, ami elsősorban az öltözők kapacitása miatt zsúfoltságot okoz, 

konfliktushelyzetet teremt. Megoldás lehetne a főépületben egy tornaszoba, és két öltöző ki-

alakítása, amely a gyógytestnevelésnek, kiscsoportos foglalkozásoknak lehetne a színtere, és 

az elsős tanulóknak sem kellene igénybe venni az óvoda tornatermét. 

 Az építkezések miatt az iskolaudvar mérete jelentősen lecsökkent, a sportpálya is 

funkcióját vesztette. Fontos lenne az aszfaltozott pálya kibővítése, mely így szolgálhatná a 

szabadtéri testnevelés órák megtartását, illetve szünetekben iskolaudvarként is működhetne. 

Nincs megoldva a gyerekek edzési lehetősége a tavaszi és őszi időszakban. Szakmailag is 

indokolt egy 30x50 méteres füves pálya (műfüves pálya) megépítése. A pálya körül kialakí-

tott 2-3 futósáv segítené az atlétikai edzéseket is. A futópálya megvalósítása megoldaná a 

különböző távú futások fejlesztését, mérését, ami jelenleg a balesetveszélyes közúton történik. 

Szükséges lenne egy ugrógödör kialakítása is. 

Elengedhetetlen feladat az udvarhoz tartozó játszótér felújítása, a hiányzó eszközök pótlása, 

az iskolaudvar parkosítása, zöldfelület növelése, gondozása. 

 Az intézmény szakmai felszereltsége jó, lényegesen kedvezőbb az egy PC-re jutó ta-

nulók száma (2,2) az országos átlagnál.(6,3) Az iskola épületében 13 digitális táblával felsze-

relt tanterem működik és emellett 1 mobil digitális tábla áll az intézmény rendelkezésére. 

Tény és való, hogy a számítógéppel támogatott oktatás költséges, valószínűleg a legköltsége-

sebb oktatástechnikai eszköz az általános iskolában. A folyamatosan bővülő géppark mellett, 

komoly probléma a számítógépek üzemeltetése, karbantartása. A számítástechnika fejlődése 

az utóbbi évtizedben oly nagymértékben felgyorsult, hogy a korszerű technika követése csak 

igen komoly anyagi áldozatok árán lehetséges, hiszen egy-két éves konfiguráció már megle-

hetősen elavultnak számít. Jentős költséget jelent a projektorok izzócseréje, a laptopok akku-

mulátorának cseréje. 
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1.3 Humánerőforrás gazdálkodás 

Elsődleges fontosságúnak tartom a pedagógus egyéniségét. Minden technikai, vagy anyagi 

eszköz megléte vagy hiánya ellenére, ma is saját személyiségével nevel leginkább a tanár. 

Ezért fontos, hogy tantestületünk tagjai elkötelezettek, nyitottak, gyermekközpontúak legye-

nek. Egységes értékrendet képviselő tantestület hatékonyabban tudja közvetíteni diákjai felé 

azokat az elvárásokat, azt a tudásanyagot, melyet a kor megkíván tőlük. Mindez az egység az 

alapelvekre vonatkozik, és ezeken túl elengedhetetlenül szükséges a tanári szabadság, a konk-

rét „egyéniség” érvényesülése. 

Az iskola oktató-nevelőmunka fontos záloga a pedagógiailag, szakmailag jól képzett, egysé-

ges követelményeket felállító nevelőtestület. A tantestület nagy hivatástudattal, sikeresen látja 

el a feladatát, bár a tagozati megosztottság olykor zavarja a közvetlen munkakapcsolatok ki-

alakulását, a pedagógiai munka hatékonyságát. Sokszor nehézkes a kapcsolattartás, közös 

versenyek szervezése, a szakmai munkakapcsolat fenntartása, az oktató-nevelőmunka mérése, 

közös értékelési szint kialakítása. 

A tantestület összetételét vizsgálva magasnak tűnik az egy szakot tanító nevelők aránya. Ez 

mutathatja azt is, hogy: 

 jelentős a testület belső tartaléka, könnyedén megfelelhet az új kihívásoknak, 

 illetve tükrözheti a testület sebezhetőségét is. 

 

 
Szakos ellátottság 

 

Lényegesnek tartom a nevelők pedagógiai kultúrájának fejlesztését, szakmai megújulását, 

támogatom az iskola érdekeit szolgáló továbbképzéseket, szakmai fórumokat. Az iskolaveze-

tés elemi érdeke, hogy a nevelőtestület tagjai minél sokoldalúbban képzettek legyenek, minél 

több területen lehessen alkalmazni őket. 

Továbbképzési terv racionális összeállatásánál ösztönözni kell második-harmadik szak elvég-

zésének lehetőségét, hiszen az egy szak nem sok mozgáslehetőséget ad a tantárgyfelosztás 

készítésekor. Sajnos az életpálya modell nem veszi figyelembe a további szak megszerzését, 

szakvizsga letételét, így nehezen várható el a nevelőtől, hogy saját pénzén, a saját szabadide-

jében képezze magát. 
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Megállapítható, hogy a tantestület korosztályi megoszlása kedvező. A tapasztalt kollégák 

szakmai tudása, szilárd ismerete szerencsésen párosul a fiatal kollégák lendületével, újszerű 

megoldásaival. 

 

 
Gyakorlati idő, tapasztalat 

 

A "Naprakész tudást" a folyóiratok, szakkönyvek ismeretterjesztő anyagok, jól átgondolt 

megrendelésével kellene biztosítani, amely az utóbbi időszakban nem valósult meg. A peda-

gógusoknak továbbra is kötelező a hét évenkénti továbbképzés, amely biztosítja a szakmai 

színvonal emelkedését, szinten tartását. Ösztönzővé kell tenni a pályázati lehetőségek jobb 

kihasználását is. Igyekezni kell az ésszerű takarékossági intézkedések bevezetésére, de ez nem 

mehet az oktató-, nevelőmunka rovására, nem lehet veszélyeztetni a szakos helyettesítést. 

Törekedni kell a szakos ellátottság biztosítására. 

Elvárható, hogy a testület tagjai hivatásukat magas fokon művelve, egymás munkáját segítve, 

az oktató-, nevelőmunkát előtérbe helyezve tevékenykedjenek.  

Törekedni kell nevelőtestületen belül az arányos munkamegosztás kialakítása. A felső tagoza-

ton szükség van néhány állás meghirdetésére.  

1.3.1 Munkaközösségek 

A pedagógusok szakmai munkaközösséget hozhatnak létre azonos feladatok ellátására, szak-

mai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő és oktató mun-

ka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközössé-

gek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörrel rendelkeznek, részt vesznek a kibővített 

iskolavezetőség munkájában. 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: 

 alsós munkaközösség 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 humán munkaközösség 

 reál munkaközösség 

 matematika munkaközösség 

 fejlesztő munkaközösség 

 művészeti és 

 testnevelés munkaközösség 
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A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. Fon-

tosnak tartom a kiváló minőségű szakmai munkát végző munkaközösségek feladatainak és 

működésének összehangolását, a vezetési feladatokba történő fokozottabb bevonásuk mellett. 

1.3.2 Az iskola humán erőforrás gazdálkodás változásai 

A 2011. évi CXC. törvény pedagógus életpálya-modellről szóló fejezete megfogalmazta az 

elhivatottságra épülő, a pedagógiai munkához kreatívan viszonyuló, önálló döntéseket hozni 

tudó és azért felelősséget vállaló pedagógus szerepeket, kiszámíthatóvá és a magasabb köve-

telmények mellett magasabb bérezésűvé tette a pedagógus életpályát. 

Lényege, hogy minősítő vizsgák rendszerén keresztül, azok sikeres letételével haladhat előre a 

pedagógus. Új alapokra helyezte a pedagógusok bérének meghatározását, amely a törvényes 

heti munkaidőből, ezen belül a munkahelyen töltendő idő meghatározásából, és nem a meg-

tartandó tanítási órák számából indul ki. 

 

 
Életpálya-modell 

 

Nem kis feladatot jelent a jövőben a mesterpedagógusok (6 fő) órakedvezményének érvénye-

sítése a tantestület leterheltségének fokozása nélkül. Valószínűleg ez csak a testület bővítésé-

vel lehetséges. 

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusok számos külső és belső, írott és íratlan 

szabályrendszerben végzik a munkájukat. Sok, a jog eszközével nem szabályozható szituáció-

ba kerülnek, amikor tapasztalatuk, érzelmi intelligenciájuk, értékrendszerük alapján viselked-

nek, hoznak döntéseket. 

Hankiss Elemér [2001] szerint a pedagógusszakma kirakatélet: „hirdessék és képviseljék 

minden szavukkal és tettükkel a kialakult társadalmi normarendszert. A mérnöknek, a mun-

kásnak, az orvosnak csak a tudását és a munkaerejét, a tanárnak viszont ezeken túl, a magatar-

tását és a személyiségét is megveszi, vagy legalábbis igénybe veszi a társadalom.” 
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1.4 Nevelési feladatok 

Az iskolai oktató és nevelőmunka a pedagógiai program, és helyi tantervek alapján folyik. Az 

iskolavezetés, a nevelőtestület elkötelezett az intézmény pedagógiai programjában megfogal-

mazottak iránt, - ez érthető is,- mivel ennek kidolgozásában mindenki részt vett. 

Az iskola pedagógiai programjának fontos eleme az iskola nevelési programja, amely részle-

tesen tartalmazza a nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 

eljárásait. Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyi-

ségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Az alsó tagozat feladata: az alapvető kompetenciák, attitűdök, életkornak megfelelő fejleszté-

se, meghatározott ismeretek megtanítása. Meg kell ismertetni a tanulókkal az iskolai szokás-

rendszert, javítani kell ez esetlegesen fellépő mentálhigiénés problémákon, segíteni kell az 

óvoda-iskola közötti átmenetet. 

A felső tagozat feladata: a kompetenciák fejlesztése mellett a szaktárgyi tanulmányokba való 

fokozatos bevezetés, tudásközvetítés. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat a pedagógia program részletesen tartal-

mazza. 

Az egyes nevelési területek között rangsort felállítani nem lehet, mindegyiket kiemelt fontos-

ságúnak tartom, mégis a mindennapok gyakorlata két nevelési célt előtérbe helyez: a fegye-

lem és a munkára nevelés. 

1.4.1 Fegyelem 

Egyes tanulók szélsőséges szociokulturális helyzete, neveltségi szintje nehezen megoldható 

feladat elé állítja a tantestületet. Napjainkban nem divat szigorról beszélni, mégis nélkülözhe-

tetlennek tartom, ha az ésszerű, és a nagyobb közösség érdekeit, normáit, hatékony működését 

szolgálja. Minden diáknak éreznie kell, hogy a közösség fontos tagja, de a közösen elfogadott 

szabályok rá is vonatkoznak. Biztosítani kell, hogy a megfelelő intézmények, szervezeti for-

mák, révén bekapcsolódhassanak az iskolai élet szervezésébe, alakításába. Az elfogadó, 

együttműködő légkör mellett azonban a diákokkal való kapcsolatban is fontos, hogy tisztában 

legyenek az elvárásokkal. Ezért készen kell állni a házirend folyamatos aktualizálására, ami 

viszont nem jelenthet állandó átalakítást. A legfontosabb szabályok maradandóságát éreznie 

kell a tanulónak, és az ezek következetes betartására-betartatására irányuló egységes fellépést. 

Következetesen igazságos fegyelem kialakítására kell törekedni, melyet – meggyőződésem, 

hogy esetleges szigor ellenére is – elfogadnak a tanulók. Keresni kell azokat az eszközöket, 

módszereket, megoldásokat, amelyek alkalmasak az agresszív, deviáns tanulók megfékezésé-

re, a többi tanuló jogainak érvényesítésére, a kollégák munkájának támogatására. 

Igazgató helyettesként is sokszor hangoztattam, hogy: Bármilyen nevelési problémában segí-

tek, ha szükséges mellé állok, mögé állok, de a helyébe nem. 

Az órarend körültekintőbb kialakításával el kell érni, hogy a tanulóknak ne legyen lyukasórá-

ja, felügyelet nélkül ne legyenek az iskolában. Egységesen kell fellépni a tantestületnek, szü-

lőknek, a napjainkban egyre inkább megfigyelhető trágár beszéd, alpári szófordulatok ellen. 

Tapasztalatom szerint, a szülők és a pedagógusok körében egyaránt nagy az igény a rendre és 

fegyelemre, a biztonságos tanulási környezet kialakítására. 
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1.4.2 Munkára nevelés 

Napjainkban egy új fogalom kezd begyűrűzni az oktatásba, az úgynevezett „munkanélküli 

tanuló”. Ezeknek a gyerekeknek soha sincs házi feladatuk, nem kell készülni a tanítási órára, 

tanórán nem figyelnek, sokszor nincs vagy hiányos a felszerelésük, tanulás nem érték szá-

mukra. 

Megítélésem szerint a közoktatásban, - de a családokban is-, az utóbbi időben háttérbe szorult, 

elfelejtettük, mellőztük, az egyik legfontosabb nevelési területet a munkára nevelést. 

A diáknak legfontosabb szellemi tevékenysége, és egyben munkája a tanulás, és a tanórán 

kívüli önálló ismeretszerzés. 

Az iskolának fontos feladata, hogy előkészítse, esélyt adjon a tanulóknak a tovább tanulásra, 

felnőtt életben való boldogulásra, melyben valamennyi tantárgynak jelentős szerepe van. 

A jól működő családban is természetes cselekvés a munka, hiszen munkamegosztás nélkül 

akadozik az otthon élete. Egy jól működő családban pozitív minta az apa, anya, esetleg nagy-

szülő, akik munkájuk révén biztosítják a család zavartalan életét, anyagi biztonságát. Látják 

szüleik áldozatvállalását, részesei mindennapi gondjaiknak, örömeiknek. Természetes szá-

mukra a munka becsülete, magától értetődő a kötelességteljesítés, az iskolai közösségben való 

helytállás. 

Sajnos egyre több gyermek olyan környezetben, családban nő fel, ahol a szülők munkanélkü-

liek, melynek eredménye a kiábrándultság, kilátástalanság, negatív vélemény alakul ki a 

munkával kapcsolatban. Egyes tanulóknál megfigyelhető, hogy irreális elképzeléseik vannak 

a jövőről. Életcéljuk az erőfeszítés nélküli jó élet, hiszen ezt látják otthon, vagy - elképzelésük 

szerint- mindenféle ügyeskedéssel próbálják majd megteremteni a mindennapi élethez szük-

séges javakat. 

Munkára nevelés egyik legfontosabb színtere a család, a másik a közoktatás. Fontosnak tar-

tom az óvoda, alsó és felső tagozat szerepét a munkára nevelés területén. Az a gyermek, aki 

nem fedezi fel, nem találja meg a munka örömét, felnőttként sem él teljes életet. Itt szerintem, 

párhuzamot lehet vonni az alapvető közoktatási készségekkel, - írás, olvasás, számolás- és a 

munkára nevelés között, amelyik gyermek időben nem sajátítja el ezeket, azt később szinte 

lehetetlen pótolni. Például: lásd nem szakrendszerű oktatás. 

Cél: Tanulják meg a kitartó munkát, legyenek kreatívak, legyen céljuk, amely eléréséhez ké-

pesek erőfeszítésekre, felmerülő akadályok leküzdésére. Munkájuk során ügyeljenek a minő-

ségre, tanulják meg elismerni, megbecsülni saját és mások munkáját. 

Feladatok: 

 ismerje fel a tanuló a munka és a játék közötti különbséget miszerint a játéknál maga a 

tevékenység a cél, míg a munka az eredményre irányul 

 el kell érni fejlődésükben az a fokot, amikor már belátják, hogy a munka az emberi 

cselekvések alapja, tevékenységeiket igyekeznek saját belátásuk, belső meggyőződé-

sük szerint szervezni, hogy az iskolai elvárásokat teljesítsék 

 fontos a szülők bevonása, a helyes szemlélet kialakítása a gyermekek jövőjének érde-

kében 

 kiemelkedően fontos feladat az elvégzett munka számonkérése, értékelése, a becsüle-

tes munka elismerése, ne maradjon büntetlenül a kötelességek elhanyagolása. 
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 A munka megszervezése sem a tanulásban, sem a gyakorlati életben nem megy a fe-

gyelem biztosítása nélkül. 

Személyes megjegyzés: Megítélésem szerint a gyermek elsődleges feladata a tanulás, az isko-

lai életben történő helytállás, ezzel hálálja meg szüleinek mind azt a törődést, gondoskodást, 

szeretetet, melyet tőle kap. 

1.5 Oktatás változásai 

1.5.1 Matematika-magyar 

Az elmúlt fél évszázadban alapvetően megváltozott a tudásról, a műveltségről és a képesség-

ről alkotott elképzelésünk. A tudomány és a technika robbanásszerű fejlődése, a társadalom 

átalakulása a jövő emberétől megköveteli, hogy a tanultaktól eltérően is tudjon látni és dol-

gozni, önálló és konstruktív legyen, képes legyen folyamatosan megújulni. A korszerű oktatás 

nemcsak, - és nem elsősorban,- a tananyag bővítésével, új témák feldolgozásával, hanem a 

nevelési célrendszer újragondolásával alkalmazkodhat ezekhez a változásokhoz. A kreativi-

tásra nevelés azért is nehéz feladat, mert a pedagógiai beállítottság, amelyet megkíván, nincs 

összhangban az általánosan elterjedt tanítási eljárásokkal, a tanórák legkényelmesebbnek és 

talán leghatékonyabbnak tűnő felépítési módjával. 

Az alaptantárgyak oktatásának fő feladatai: 

 Biztos, mindennapi gyakorlatban alkalmazható tudás elsajátítása. 

 Továbbtanulási esélyegyenlőség megteremtése. 

 Mérési elvárások teljesítése. 

A tanulók számolási, olvasási, írási készségük, képességük alapjait az alsó tagozatban szerzik 

meg. A felső tagozat ezen ismeretekre építve koncentrikusan bővíti az elsajátítandó tananya-

got. Ezért fontos, hogy az alsó és felső tagozat ismerje egymás munkáját, problémáit. A mun-

kaközösségek ebben nagy szerepet vállalhatnak például a felmérések közös megbeszélésével, 

a követelmény-rendszer egyeztetésével, együttes kidolgozásával, bemutató órák tartásával. Az 

intézményben több éve folyik nívócsoportos oktatás. Az eddigi tapasztalatok, eredmények 

igazolják a létjogosultságát. 

1.5.2 Idegen nyelv 

Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati nyelvi készség elsajátítását szolgálja. A tan-

kötelezettség ideje alatt legalább egy élő idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a 

tanuló hétköznapi, turisztikai, egyszerűbb munkára nézve munkavállalói, fogyasztói helyze-

tekben a nyelvet használni tudja. 

Az Európai Unióban lehetetlen az érvényesülés biztos idegen nyelvtudás nélkül. A használha-

tó idegen nyelv fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni az oktatásban. Igyekezni kell 

megőrizni iskolánkban a német nyelv tanulásának lehetőségét, ugyanakkor látni kell, hogy a 

tanulói igény, szülői elvárás egyre nagyobb mértékben az angol nyelvet preferálja. 

Iskolánk 2014-2015-ös tanévben módosította Pedagógiai Programját, és felmenő rendszerben 

bevezette az emelt szintű angol oktatását. Jelenleg az 1-3. osztályban, igény szerinti szakköri 

foglalkozások lehetősége van biztosítva. Keresni kell, azokat a lehetőségeket, amelyek az élő 
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idegen nyelv gyakorlására adnak lehetőséget, például csereüdültetések, idegen nyelvi tábor 

szervezésével. 

1.5.3 Művészeti nevelés 

A vizuális nevelés feladata azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése és ismere-

teknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. A zenei 

nevelés elsősorban a zenei anyanyelv és a zene sajátos összetevőinek megismerését jelenti. A 

művészet a nemzeti és egyetemes emberi kultúra része, fontos szerepe van az esztétikai neve-

lésben. A tanintézményben több éve működik a szolnoki Teátrum Alapfokú Művészeti Iskola 

tagozata. Szép sikereket értek el a különböző bemutatókon, nívós iskolai ünnepségeken. 

Sajnálatos, hogy csak kihelyezett tagozat, és nem önálló iskola működik, mert: 

 A művészeti oktatás így egysíkú, elveszti azon erősségét, mely jellemző erre az iskolatí-

pusra. A többrétű képzés jobban szolgálná a gyerekek rejtett értékeinek felfedezését, kiak-

názását. 

 Nem támogatja a képzőművészeti (grafika, festészet, szobrászat, kerámia stb.) népművé-

szeti (szövés, népi tánc, népzene stb.) oktatást. Ahhoz, hogy az ember a jelenben éljen, a 

jövőjét tervezze, ismernie kell a múltját. Fontos egy város, egy közösség életében a ha-

gyományok megőrzése, ápolása, új hagyományok teremtése. 

 Az újszászi iskola, mint kulturális központ működhetne, így a szomszédos települések 

tanulóinak is vonzó lehetne. 

1.5.4 Informatika, számítástechnika 

Az infokommunikációs szektor nemzetgazdaság motorja, a GDP 11%-át adja. Az infokom-

munikációs szektorban közvetlenül foglalkoztatottak száma mintegy 150 ezer fő. A szektor 

éves hozzájárulása (adók, díjak formájában) a központi költségvetéshez megközelítőleg 270 

milliárd forint. A mai szakmák 70%-a nem létezett az első világháború idején. És ugyanígy 

azok a szakmák sem léteznek még, amikben a mai gyerekek fognak dolgozni Ez az új világ új 

munkamódszereket, új viszonyokat teremt. 

A közoktatásban fel kell készülni az új generáció számára előnyösebb tanulási - oktatási mód-

szerek és modellek alkalmazására. Például, több képi és hangelem alkalmazására, csoportos 

feladatok kiadására, projekt feldolgozásokra, a környezetben található információk szélesebb 

körű feldolgozására, a figyelem lekötésének és fenntartásának újabb módszereire. 

Különösen a hátrányos helyzetű rétegek fiataljainak oktatásában van szerepe a hálózatalapú 

tanulás szemléletnek. A tanár feladata felkelteni és fenntartani az érdeklődést a tanulnivalók 

iránt, mert a társadalmi környezet ritkán motiválja a fiatalokat rendszeres tanulásra. 

A statikus iskolának a legnagyobb kihívása az, hogy szembe kell néznie a változásokkal al-

kalmazkodni kell a változásokhoz hiszen: 

 Állandóan változik az infrastruktúra, folyamatosan fejlődnek a számítógépek. Ma már 

alig emlékszik valaki a floppy lemezre, ami 5-10 éve még az elsődleges adathordozó 

volt. 

 Változnak a tanulók, mert a gyerekeket különféle hatások érik a világban s ezek a je-

lenségek a leginkább az interneten, a médián keresztül befolyásolják őket. 
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 Változik a tanárok módszertani, IKT ismerete hogy változatos, érdekes, látványos tan-

órát tudjanak tartani, hogy a tanulók élvezzék az órákat és a tanulást. 

 Az új tanulási környezetben változik a tanár-diák viszony is. Mindezek szükségessé 

teszik a tanárképzés és a tanártovábbképzés átalakítását. 

 Átalakul a tananyag. Cél a digitális oktatás széleskörű - nemcsak az informatika tan-

tárgyhoz kötött- kiterjesztése. 

 Megújulnak a taneszközök. Az információtechnika akkor épülhet be sikeresen az okta-

tás rendszerébe, ha jól használható, jó minőségű multimédia-tartalmak és szolgáltatá-

sok válnak elérhetővé. 

Kollegáim közül néhány innovatív pedagógus tananyagfejlesztésre is vállalkozott. Számomra 

is meglepő gyorsassággal alkalmazkodott a tantestület a digitális napló használatához. Sajnos 

a technika előnyeit még nem használtuk ki, például a bizonyítványok, törzslapok nyomtatásá-

nál. A számítógép felhasználása az oktatásban egy nagyszerű lehetőség, de csak egy eszköz, 

ami nem helyettesítheti a közvetlen kapcsolatot a tanár és tanuló között. A szülők és a peda-

gógusok együttes felelőssége, hogy a gyermek ne vesszen el a digitális világban. Az informa-

tika, a számítástechnika a mindennapok részévé vált, akár szeretjük, akár idegenkedünk tőle, 

meg kell tanulnunk használni, együtt élni vele. Mert Neumann János szerint is: „A fejlődés 

ellen nincs orvosság!” 

1.5.5 Napközi otthon, tanulószoba 

27. § (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban 

olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, to-

vábbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek 

megfelelően egész napos iskolaként is működhet.1 

Napközi célja nemcsak a gyermekek felügyeletéről való gondoskodás, a házi feladatok elké-

szítése, hanem az egész délutánt átfogó tevékenységrendszerével kialakítani tanulókban olyan 

életritmust, szokásokat, melyek a családi nevelés hiányosságait ellensúlyozzák és segítik a 

gyermekek beilleszkedését más közösségekbe. Feladat: a napköziben foglalkoztatott nevelők 

csak egy csoportért legyenek felelősek, legyen vezetője a napközis csoportnak. 

1.6 Integráció, tehetséggondozás 

1.6.1 A hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

tanulók aránya2 

Országosan a HH - tanulók aránya a szakiskolákban a legmagasabb (19%), az általános isko-

lákban és óvodákban is egyaránt 17%, a gimnáziumokban pedig csupán 4,3%. A halmozottan 

hátrányos tanulók aránya szerint is hasonló a különböző iskolatípusok sorrendje: míg a szak-

iskolákban és az általános iskolákban minden tízedik tanuló HHH, addig a gimnáziumokban 

csupán minden századik. 

                                                 
1  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
2 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf 
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A hátrányos helyzetű tanulók arányában nagy területi különbségek figyelhetőek meg. Észak-

Magyarországon és Észak-Alföldön a legrosszabb a helyzet, ahol a HH-arány az országos 

átlag közel kétszerese (29, illetve 28%). A HHH-arány tekintetében is hasonló a régiók rang-

sora, csak az eltérések még szélsőségesebbek. Míg Közép-Magyarországon 2% alatti a hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, addig Észak-Magyarországon 19%, azaz majd-

nem minden 5. tanulónak családi körülményei, szociális helyzete miatt az átlagnál több ne-

hézséggel kell megküzdenie. 

1.6.2 Integráció3 

Kedvezőtlen adottságú településen az eltérő társadalmi környezetből érkező hátrányos hely-

zettel küzdő tanulók felzárkóztatása, a szocio-ökonómiai problémák kezelése a legfontosabb 

feladat. Az utóbbi években a gyereklétszám csökkenésével, valamint az egyre növekvő hátrá-

nyos helyzetű, speciális nevelést igénylő tanulók képzésével is szembe kell néznünk. 

 

 
Tanulók összetétele 

A településen jelentős a munkanélküliség, ezért magas a létszáma azoknak a tanulóknak, akik 

hátrányos helyzetűek, illetve a szüleik szociális helyzete és iskolázatlansága miatt halmozot-

tan hátrányos helyzetűnek számítanak. Az aktív keresők aránya 36,6%. regisztrált munkanél-

küliek aránya, 2011-es adatok alapján 6.1%-os. 

Ezek a családok általában rosszabb körülmények között élnek. Jellemző a sok gyerek, csonka 

család, vagy az a helyzet, amikor a szülő élettársi kapcsolatban neveli a gyermekeket. Emiatt 

az iskola nevelési-pedagógiai programjában kiemelt fontosságú a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása.  

Iskolánkban: 

 hátrányos helyzetű tanulók aránya. 41% 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 27% 

                                                 
3 Beszámoló az Újszászi Nevelési Központban folyó integrált oktatás formáiról, módszereiről, eredményeiről a 

2011/2012-es tanévben végzett munka alapján 
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2007-2008 nevelési évtől kezdődően volt lehetősége a fenntartó önkormányzatoknak arra, 

hogy, amennyiben a HHH gyermekek aránya az adott intézményben a 15% meghaladta, a 

feladatok ellátásának finanszírozásához, a pedagógusok többlet munkájának díjazásához, szo-

ciális hátrányok enyhítésére, a tanulóbarát környezet kialakítására, fejlesztőeszközök beszer-

zésére, pályázati forrást vehetett igénybe. Az IPR alkalmazásának a feltétele volt, hogy a hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulókat egy évfolyamon belül nem lehet külön osztályba, cso-

portba szervezni, hanem egyenletesen kellett elosztani az osztályok között. Az oktatási rend-

szer átalakítása, ennek a pályázati rendszernek a megszűnését eredményezte, a finanszírozás 

elmaradt, de a feladat továbbra is az iskolát terheli. A grafikonon megfigyelhető csökkenés a 

HH tanulók körében annak köszönhető, hogy változott, szigorodott a törvényi háttér a tanulók 

besorolásával kapcsolatban. 

1.6.3 SNI integráció4 

Országosan az általános iskolába járó sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 2014-2015 

tanévben 52,5 ezer fő (7,0%). Nálunk ez az arány: 7,9%. 

A sajátos nevelési igény gyermekeknél a magatartási, tanulási zavarok súlyosabbak és általá-

ban organikus okokra vezethetők vissza. A sajátos nevelési igény csak a szakértői bizottságok 

állapíthatják meg és az eset jellege, súlyossága alapján döntenek arról, hogy a gyermek integ-

rált körülmények között, a többi gyermekkel együtt nevelhető-e, vagy a fejlődése érdekében 

speciális ellátást nyújtó intézményben folytathatja tanulmányait. Az SNI kategóriába tartoz-

nak azok a gyermekek, tanulók is, akiknek testi-, mozgásszervi-, vagy érzékszervi fogyaté-

kossága van. 

Az általános iskolában 2008-ig működött az eltérő tantervű osztály (ETO). Ebben a tanuló-

csoportban több évfolyamról összevontan tanultak azok a tanulók, akik sajátos nevelési igé-

nyük miatt nem voltak képesek megbirkózni a normál tanterv követelményeivel. 

ETO megszüntetésének okai elsősorban az oktatáspolitika változásaiban keresendők: 

 az EU csatlakozás után az integrációs törekvések követése elvárás lett, a pályázatok je-

lentős része is támogatta az integrációban részt vevő többségi iskolákat 

 a sajátos nevelési igényű tanulók után járó emelt normatív támogatás az intézmények 

forrás kiegészítésként használták, így ahhoz akkor is ragaszkodtak, ha feladatot nem 

tudták ellátni. 

 szigorodtak a gyógypedagógiai osztályokba történő besorolás feltételei 

 a mérőeszközök egységesítésével, kiszűrhetővé váltak a valós tanulási nehézséggel, 

küzdő gyerekek, s kerültek beiskolázásra állapotuknak megfelelő intézménybe 

Az SNI gyermekek ellátása is – hasonlóan a BTMN ellátáshoz – két szinten folyik. Egyrészt a 

tanítási órákon kapnak speciális bánásmódot a szakértői véleményben leírtak alapján. Más-

részt heti 2-3 habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt, melyeket csak meg-

felelő kompetenciával rendelkező gyógypedagógus tarthat. 

A 2012. december 31-ig plusz normatív támogatást kapott az önkormányzat az SNI habilitá-

ciós és rehabilitációs foglalkozások megszervezésére. Ezt a feladatot részben az iskola 

                                                 
4 Beszámoló az Újszászi Nevelési Központban folyó integrált oktatás formáiról, módszereiről, eredményeiről a 

2011/2012-es tanévben végzett munka alapján 
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gyógypedagógusai kötelező órában, részben szakszolgálat pedagógusai megbízási díj fejében 

látták el. 

1.6.4 Az integráció veszélyei 

Az együttnevelés sikeressége a tanórán dől el, s hogy ott számtalan kimutatható buktatója van 

azt már megtapasztaltuk: 

 SNI-s tanulót könnyen kirekesztheti az osztályközösség, 

 korán szembesül másságával, amely mentális, pszichés zavarokhoz vezethet 

 szakember hiány esetén nem kapja meg az egyénre szabott fejlesztéseket 

 a gyerekek többsége általában nem toleráns, szorongás, félelem léphet fel a másság 

megtapasztalásától. 

 az integrált oktatásban a gyerekek akadályozhatják egymás tanulási folyamatát 

 

A felmerülő problémák kezelése: 

 Egyik megoldás lehetne, hogy egyszerre két pedagógus foglalkozzon csoportfoglalko-

zás keretében egy teremben a diákokkal, így biztosítva a két csoport külön tanrend szerinti 

haladását. 

 A másik megoldás lehetne a részleges integráció alkalmazása első és ötödik osztály-

ban. Részleges integráció5: amikor bizonyos főbb tantárgyakat,- matematika, magyar- külön, 

kiscsoportos foglalkozás keretében tanulnak a gyengén haladók, a tanulási idő további részé-

ben együtt vannak a többiekkel. E forma alapját teremti meg a párhuzamos csoportok, osztá-

lyok tudatos, tervezett órarendje. A tanulási folyamat így hatékonyabb lehet mindenki számá-

ra, mert nem akadályozzák egymást a tanulásban. Az osztályközösség változatlanul együtt 

marad, megismerhetik egymást, barátságok alakulhatnak ki. A közös foglalkozásokon segít-

hetik egymást, tanulhatnak egymástól, fejlődhet a tolerancia készségük illetve a szociális ér-

zékenységük. 

Az iskolánkban jelentős számban vannak sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók, 

valamint azok, akik szüleik szociális helyzete és iskolázatlansága miatt halmozottan hátrányos 

helyzetűnek számítanak. Ezért az iskola nevelési-pedagógiai programjában kiemelt fontossá-

gú a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében az in-

tegrált oktatás alkalmazása. Sajnálatos, hogy a hátránnyal induló tanulókat segítő Útravaló 

program, Erzsébet tábor megvalósulása bizonytalan. 

Az iskola a társadalom tükörképe, ezért a társadalmi egyenlőtlenségek gyors csökkentése nem 

várható egyes-egyedül magától az iskolától. 

1.6.5 Tehetséggondozás 

A köznevelési törvény pedagógus kötelességei közé sorolja, hogy segítse a tehetségek felis-

merését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat. 

47. § (11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nem-

zeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért fele-

lős miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Te-

                                                 
5 http://pszk.nyme.hu/tamop412b/sni_tanulok/az_integrl_pedaggia.html 
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hetség Program elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és 

tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is. 

 

Iskolánk eddig is eredményesen szerepelt a különböző területi, megyei, országos tanulmányi, 

művészeti, sport versenyeken. Joggal lehetünk büszkék az elért eredményekre, mely többnyi-

re a nevelők áldozatos munkájának, szakmai elkötelezettségének köszönhető. Cél az, hogy 

tehetséggondozásra, a tehetséges tanulók felismerésére, nagyobb hangsúlyt helyezzünk, a 

szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások számát növeljük. 

1.7 Mérés – értékelés 

Intézmény lényeges indikátora a különböző méréseknek való megfelelés. Fontos azt tudni, 

hogy az intézmény mennyire felel meg a tágabb környezetének, az országos átlagnak, hiszen 

ez igazolhatja az eddigi munka helyességét, teszi lehetővé a hiányosságok korrigálását, pótlá-

sát. 

1.7.1 Kompetencia mérés 

Az országos mérésekről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) be-

kezdése rendelkezik. A törvény rendelkezése szerint az oktatásért felelős miniszter az orszá-

gos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó peda-

gógiai tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek országos mérésé-

nek minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamán 

a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a 

matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. Az iskola feladata az egyes kulcskompe-

tenciák fejlesztése, a használható tudás megszerzése, alkalmazása. 

A 2007-2008. tanévtől bevezetett mérési azonosító végig kíséri a tanulót a középiskola befe-

jezéséig. A kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése kiemelt feladat az iskola számára, 

értékei kijelölik az iskola céljait a következő évekre. Az eredmények összevetése lehetőséget 

biztosít a tanítás- tanulási folyamat nyomon követésére, a szükséges beavatkozások megtéte-

lére. 

 
Kompetencia mérés eredményei 
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A mérés fontos jellemzője, hogy általános iskolában ez az egyetlen olyan mérés, amelynek 

segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze tudjuk hasonlítani magunkat a ha-

sonló adottságú iskolákkal. Olyan adatok, oksági összefüggések birtokába juthatunk, amelyek 

felhasználásával jobbá, eredményesebbé tehetjük az oktatásunkat. 

Megjegyzés:  

 messzemenő következtést nem szabad levonni a kapott értékekből, mert ahhoz, hogy a 

tanuló sikeresen oldja meg a feladatokat rendelkeznie kell bizonyos alapképességek-

kel, alapvető olvasási - számolási tudással, amelyeket a kompetencia mérés előtt biz-

tosítania kell az iskolának. 

 alapvető műveleti algoritmusok megtanulása, begyakorlottsága, - amit nem mér a fel-

mérés,- nélkülözhetetlen feltételei a sikeres feladatmegoldásnak 

 nem méri a tanuló indulási szintjét, és a pedagógus hozzáadott értékét 

 a kompetenciamérésben szereplő feladatok sajátossága, hogy a matematika műveltség-

terület sikeressége a szövegértésen múlik 

Célom az országos átlag elérése, a 100% teljesítmény biztosítása iskolánkban. 

1.7.2 Idegen nyelvi mérés 

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal először szervezett idegen nyelvi mérést a 6. és a 

8. évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. 

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt 

KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A hatodik évfolyamon a tanulók 

A1-es szintű, nyolcadik évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltenek ki. Annak a tanulónak 

a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális 

pontszám 60 százalékát elérte. 

 

1.7.3 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) 

A Difer mérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít el. Előkészítő, kezdő, haladó, 

befejező, optimum. Egy nagycsoportos gyermek akkor tudja többé-kevésbé kudarcok nélkül 

teljesíteni az első osztályt, ha képességei már az utolsó két szakasz valamelyikében helyez-

kednek el. Ha még csak az előkészítő vagy kezdő szinten tart, nem javasolt számára az isko-

lakezdés. 

1.7.4 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

Iskolánk évtizedek óta méri a tanulók edzettségét, fizikai állapotát a Hungarofit (dr. Fehérné 

dr. Mérey Ildikó) teszt alkalmazásával. 2014-2015 tanévben ezt a rendszert váltotta fel a 

NETFIT adatkezelő rendszer, mely online környezete a szülők számára is lehetővé teszi 

gyermeke fizikai, fittségi adatainak nyomon követését, tájékozódni tudnak fejlődésükről. A 

pedagógusok számára is fontos diagnosztikus értékelést biztosít az egyéni értékelőlapok, sta-

tisztikai lekérdezések lehetőségének megteremtésével. 
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1.7.5 Felvételi eredmények bemutatása 

Felvételi eredmények kiértékelése ugyan nem tartozik a központi mérések közé, de az iskola 

eredményességének fontos indikátora, nyomon követése az intézmény fejlődésének elenged-

hetetlen feltétele. 

 

 
Felvételi eredmények6 

Kedvező lenne a végzős tanítványaink középiskolai eredményeinek megismerése, nyomon 

követése, mely az elvégzett munkát tükrözné. 

1.8 Hagyományaink 

A szervezeti kultúra az intézmény személyisége. Egy szervezet önálló arculatát annak kultúrá-

ja határozza meg, mely csak az adott intézményre jellemző. A szervezeti kultúra, hagyománya-

ink őrzése, értékeink ápolása, az iskolai nevelés fontos része. 

1.8.1 Rendezvényeink 

 Iskolai ünnepségek, városi ünnepségek. 

 Ősszel „Tökbál,” amelyet osztályközösségenként tökfaragás előz meg. 

 Diákönkormányzat a gyermekek aktív részvételével szervez rendszeresen szabadidős 

programokat.(hulladékgyűjtés, adventi koszorú készítés...) 

 Vörösmarty Gála, ahol a 2. 4. 6. és 8. évfolyamos diákjaink lépnek fel látványos pro-

dukcióikkal. 

 Februárban farsangi mulatságot, jelmezes osztályprodukciót rendezünk az alsó- és fel-

ső tagozaton is. 

 Egészség héten gyümölcsszobrászattal, egészséges ételek készítésével próbálkozhat-

nak diákjaink, előadások után vetélkedhetnek az elhangzottakból. 

 Drog prevenciós nap évente egyszer, ezen felül drog prevenciós előadások sorozata. 

 Különböző projektek megvalósítása. 

                                                 
6 A 2016-os országos átlagpontszámok még nem ismertek. 
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 Halloween partit rendezünk, amely színes, érdekes éjszakai kalandot kínál a felső ta-

gozatosoknak. 

 Vörösmarty kupa régió szintű megrendezése (22 éves múlt). 

 Vörösmarty-hét iskolai szintű tantárgyi versenyekkel. 

 Karácsonyi műsor.  

 Iskolahívogató napot minden év tavaszán szervezünk 

 Minden évben nyári tábort kínálunk, igényes kikapcsolódást az érdeklődőknek. 

 Alapítványi bál. 

 Több éve sikerrel pályázunk az Erzsébet- tábor programjaira is, amelynek keretében 

tanulóink csekély anyagi hozzájárulás ellenében vesznek részt több napos, akár egy 

hetes kézműves-, természetjáró-, vagy sporttáborokban az ország legszebb régiói-

ban.(szorgalmi időben) 

 Pályázat a Határtalanul programra 

 

Fontos átgondolni a rendezvények számának mérséklését, a következő okok miatt: 

 Egy ünnepség, bemutató megszervezése nagy feladatot ró mind a pedagógusra, mind a 

tanulóra egyaránt. 

 Olykor a befektetett munka nem térül meg, nincs arányban az elvárt (kapott) ered-

ménnyel. 

 „Fontosak a szokások, a tradíciók az intézmény életében. Ha azonban ezek merevvé 

válnak, kizárólag a megszokás vezérli őket, akkor a korábban érzelmi kötődést kiváltó 

ünnepélyek üres és unalmas formalitássá degradálódnak, a szabályokat nem a ráció, 

hanem szokásjog vezérli, és egyszerre ronthatja a működés hatékonyságát, valamint az 

iskolapolgárok közérzetét.”7 

Talán a kevesebb több lenne, hiszen ha valaki mindent csinál, akkor valójában semmit sem 

csinál igazán jól. 

1.9 Intézmény irányítása 

Az intézmény irányításában szerkezeti változtatást nem tervezek. A szűkebb iskolavezetést az 

igazgató és a két igazgató-helyettes alkotná. Az igazgatóválasztáson a tantestület nem egy 

személyt tüntet ki a bizalmával, hanem egy csoportot választ. Egy személy bármennyire is jó 

vezető, jó szervező, nem képes az intézményt önállóan irányítani. A helyettesek felkérésénél 

olyan kollégák megnyerésére törekszem: 

 akik személyes példamutatással irányítják a saját területüket,  

 akiknek szakmai tekintélye van az adott szakterületen,  

 akik jó szervezők, a kollégák iránti empátiával rendelkeznek, 

 akik önálló gondolati, kritikus véleményei segítik az intézmény irányítását. 

Teljes mértékben felelnek az irányításuk alá tartozó területek munkájáért. 

A vezetőség heti rendszerességgel tartana megbeszélést. 

                                                 
7 Baráth Tibor: Hatékony iskola http://www.staff.u-szeged.hu/~barath/tanulm/HATISK4.htm 
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Az intézmény irányítási struktúráját az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 
Intézmény irányítása 

 

A tágabb vezetés a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a munkaközösségek, szülői mun-

kaközösség és a diákönkormányzatok vezetőivel bővülne. 

Feladataik: 

 Az iskola távlati elképzeléseinek kidolgozása. 

 Rövid és középtávú munkaterv készítése. 

 A testület elé terjesztett javaslatok megvitatása. 

 A minőségbiztosítási feladatok. 

Lényegesnek tartom a problémák munkaértekezleten történő egyeztetését, de nem támogatom 

az öncélú, felesleges értekezletek összehívását. 

1.10 Beiskolázás 

1.10.1 Tanulói létszám alakulása 

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek 

adandó nevelést.8 

 

                                                 
8 A szülők alkotmányos joga és kötelessége az Alaptörvény XI. cikke szerint 
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A tanulói létszám csökkenésében legalább három összetevőt kell figyelembe venni. 

1.10.2 Ingázó szülők 

Újszász több mint 6000 fős kisváros, mely vasúton is közúton is jól megközelíthető. A me-

gyeszékhely jelentős munkaerőt foglalkoztat. Sok szülő dolgozik a MÁV-nál, illetve jelentős 

a Szolnokon munkát vállalók aránya is. Praktikus okok miatt a szülők a munkahelyükkel azo-

nos településen igénylik gyermekeik iskolai ellátását, a tankötelezettség teljesítésének lehető-

ségét. 

1.10.3 Demográfiai mutatók 

Sajnos Újszász lakossága az utóbbi években folyamatosan csökken. Ezzel párhuzamosan fi-

gyelhető meg a település elöregedése is. Nincs a településen olyan cég, vállalkozás, amely 

jelentős munkaerőt foglalkoztatna, így a fiatalok nagy többsége a településen kívül próbálja 

megvalósítani elképzelését, családalapítást. Településen csökken a gyerekvállalási kedv, ami 

további gazdasági visszaeséshez vezethet. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

73 75 72 49 64 60 59 55 55 48 
Beiskolázási kort elért gyerekek száma9 

Az adatokat látva a jövőben sem számíthatunk három első osztály beindítására. 

1.10.4 Roma kisebbség megítélése 

Település egyintézményes jellege miatt az újszászi szülőknek nincs igazán választási lehető-

ségük, minden gyermek ugyanabba az óvodába, iskolába jár. Ebből adódóan a gyermekpopu-

láció összetétele nagyon vegyes. Tagadhatatlan, hogy a településen megfigyelhető a roma 

kisebbség negatív megítélése, egyes gyerekek családi hátteréből fakadó előítélete. Az is igaz, 

hogy roma származású tanulók szociális és kulturális háttere is differenciált, eltérő. Sokszor 

                                                 
9http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_16 



Intézményvezetői pályázat 2016 Kálló István 

21 

példamutató a gyermekek neveltségi szintje, munkához való viszonya, viszont ennek ellentéte 

is tapasztalható. Összességében igaz az a tézis, hogy a többségi társadalomnak toleránsnak 

kell lennie a kisebbséggel szemben, illetve a kisebbségnek is tevékenyebben, aktívabban kel-

lene alkalmazkodnia a többségi közösség szabályaihoz, elvárásaihoz. Egy biztos, hogy az 

iskolába nem nemzetiségiek, kisebbségiek, többségiek járnak, hanem gyerekek, akik azonos 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 

Gyakorló pedagógusként, kollegáimmal napról napra szembesülünk az intézmény társadalmi 

szerepének megváltozásával, a szülői igények átformálódásával, az iskolával kapcsolatos „fo-

gyasztói” attitűd kialakulásával. Valóban versenyt érzünk, versenyre kényszerülünk a kör-

nyékbeli iskolákkal. 

Újszász fejlődése érdekében az együttélést kellene megpróbálni az iskolában is, hogy megál-

lítsuk azt az ördögi kört, mely szerint egyre több tanuló választja a nyugodtabb iskolai létet 

másik iskolában, és így egyre rosszabb a tanulói összetétel aránya, amely még inkább generál-

ja az elvándorlást. 

1.10.5 Beiskolázási stratégia 

Minden év tavaszán Iskolahívogató napot szervezünk, ahol a leendő tanítónők érdekes, külön-

leges foglalkozások keretén belül nyújtanak lehetőséget az ismerkedésre. A cél az, hogy a 

szülők és a gyerekek megismerkedjenek az iskolával, a leendő elsős tanító nénikkel. Az óvo-

dai szülői értekezlet beiskolázással kapcsolatos munka részét képezi, célja a tájékoztatás az 

iskoláról, az induló első osztályokról, továbbá beszélgetés a szülőket foglalkoztató kérdések-

ről. Óvoda-iskola átmenetet segítő team is működik az iskolában. Az óvodások osztályfőnöki 

órát látogattak, megnézhették a tűzzománc kemencét működés közben, ismerkedhettek az 

iskolaépülettel. 

Ezen programok valószínűleg hozzájárulnak a beiskolázási mutatók javulásához, mégis úgy 

gondolom, hogy a legjobb PR 10 tevékenység a nyugodt környezet megteremtése, a követke-

zetes munka megbecsülése, a hitelesség a diákok, szülők szemében. 

Ahogy az angol közmondás tartja: „Honesty is the best policy”, azaz a becsületesség a leg-

jobb stratégia. 

1.11 Környezeti és egészséges életmódra nevelés megvalósítása. 

 

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyele-

téről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyerme-

kek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elveket figyelembe kell venni a helyi pedagógiai 

program (helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program), az SZMSZ, 

és a házirend készítése során. 

Az egészségnevelés, mint pedagógiai tevékenység az egészség megvédésére irányuló tudat- és 

magatartásformálást jelenti. Célja az egyén közvetlen környezetének magatartását úgy for-

málni, hogy minden az egészség megtartásához, fokozásához, visszaszerzéséhez járuljon hoz-

zá. A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani 

                                                 
10 (public relations) Tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között a 

vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot és támogatást építsen és tartson fenn. 
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a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfej-

lesztéssel összefüggő feladatokra, így különösen: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségek-

hez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden korosztály környezettudatos szem-

léletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a felnövekvő nem-

zedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a szem-

léletet és ismeretanyagot. 

1.11.1 Testnevelés, sport, tömegsport 

Az iskolai testnevelés és sportolás fő funkciója, hogy a gyermekek fejlettségéhez és érdeklő-

déséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgás-

műveltségét, továbbá pótolja az esetleges elmaradásokat. A testnevelés és sport követelmé-

nyeit úgy kell kialakítani, hogy ne okozzanak hátrányos megkülönböztetést. Az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetben lévő tanuló is érezze: tiszteletben tartják személyiségét, segítik 

hiányosságai felszámolását, értékelik igyekezetét, fejlődését. 

Kiemelten fontos nevelési területnek tartom a testnevelést, a sportot, hiszen az általános isko-

lai korosztály mozgásigénye igen magas. Ezen időszakban kell megszerettetni a mozgást, 

hogy a későbbiekben mindennapos igénnyé váljon. Egyre gyakrabban találkozunk olyan túl-

mozgásos, hiperaktív gyerekekkel, akik nagyon nehezen viselik el a napi 5-6 órás egy helyben 

ülést. Ha biztosítjuk számukra a mindennapos mozgást, akkor a szellemi tevékenységük is 

ugrásszerűen javulhat. Az iskolai testnevelés céljait a tanórán kívüli sportfoglalkozásokkal 

együtt képes csak teljesíteni. A diáksport a közoktatásban tanuló fiatalok tanórán kívüli, az 

intézmény pedagógiai programjával összhangban levő, azt kiegészítő, gazdagító sporttevé-

kenysége. A községi sportegyesület szakosztályai is lehetőséget biztosítanak a rendszeres 

mozgásra. A minőségi sport támogatása mellett nagy hangsúlyt kell helyezni a tömegsport 

fejlesztésére. 

Gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességekben 

visszamaradott tanulók stratégiai jellegű, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése 

folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász 

gyógytestnevelésre sorolt be. Iskolánkba a gyógytestnevelésre utalt tanulók száma meglehető-

sen magas,- 80fő-, a tanulólétszám több mint 20%-a. 

 Prevenciós lehetőség: Ovitorna bevezetése, mely óvoda igényétől függő, vele egyezte-

tett délutáni sportfoglalkozás, melyen az óvónő, szakos testnevelővel együtt foglalkozna a 

gyerekekkel.  

Célja: általános képességfejlesztés, amely a két alapsportág - atlétika, torna- mozgásanyagára 

épül, játékos formában. Fejlesztési követelmény a kisgyermekek ritmusérzékének, gömbérzé-

kének, labdavezetésének finomítása is. A kezdődő mozgásszervi elváltozások korrekcióját 

ebben az életkorban kell megkezdeni. Segíthetné az óvoda- iskola átmenetet is. 

 Fejlesztési lehetőség: A már korábbiakban felvázolt tornaszoba, és sportudvar kialakí-

tása, melyhez szeretném megnyerni a szülők segítségét, az önkormányzat támogatását. 

A sport sajátossága, hogy lehetőséget biztosít a szülői ház és iskola kapcsolatának fejlesztésé-

re, amelynek kiaknázását nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
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2 Összegzés 
Az ország jövője, fejlődése, versenyképessége szempontjából meghatározó állampolgárai 

megalapozott és hasznosítható tudásszintjének folyamatos növelése. E követelményeknek 

megfelelni kívánó oktatási rendszernek lépést kell tartania a tudományok fejlődésével és meg 

kell felelnie a technikai és szakmai kihívásoknak. Ebben az alapképzésnek, a minőségi általá-

nos iskolai oktatásnak kitüntetett szerepe van. 

Jelenleg a közoktatási rendszer változásainak dinamikáját éljük, egy ilyen nagymértékű át-

szervezés köztudatba való beépülése, gördülékeny működése sok időt vesz igénybe, eredmé-

nyességét a jövőben lehet majd elemezni. Az átalakulást, fejlődést az előzmények, európai 

trendek, magyar elvárások összefüggéseiben lehet megérteni. 

A változások nyomon követése nem is olyan egyszerű feladat, mert: 

 Az oktatás általános rendszerét érintő változás, hogy fenntartása az állam feladata, az 

iskolák működtetése azonban már a helyi közösségeké. Amennyiben ezt a feladatot 

nem vállalják, vagy nem tudják vállalni helyben, úgy a működtetés állami hatáskörbe 

kerül vissza.  

  A képzés tartalmát meghatározó változás, hogy a nevelő-oktató munka pedagógiai ke-

reteit, célját, tartalmát, követelményeit, értékelésének kritériumait a Nemzeti Alaptan-

tervre épülő kerettantervek és az intézmény pedagógiai programjának részét képező 

helyi tanterv együttesen jelölik ki. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszok-

ban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az 

egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, 

továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és közlik 

a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. 

 Az iskolai struktúrát érintő változás, hogy alapfokú nevelést-oktatást biztosít országo-

san egységes követelmények szerint. Tartalmi változást jelent a közismereti képzést 

adó iskolákban kötelező heti öt testnevelés óra, valamint az új tantárgyként bevezetett 

erkölcs- és/vagy hittan óra, illetve a 16 óráig tartó tanulófelügyelet. 

 Az iskola humán erőforrás gazdálkodás változásait a pedagógus életpálya-modell fo-

galmazza meg, az elhivatottságra épülő, a pedagógiai munkához kreatívan viszonyuló, 

önálló döntéseket hozni tudó és azért felelősséget vállaló pedagógus szerepeket.  

 Párhuzamosan bevezetésre került a pedagógusok munkájának rendszeres külső szak-

mai ellenőrzése és értékelése, amely a pedagógus életpálya-modell minősítési rendsze-

rének is megteremti az alapját. 

Megítélésem szerint a közoktatási rendszer az elmúlt időszakban túl sok, és túl gyors válto-

zásnak kívánt megfelelni. Ezen változások nagy része nem lett kipróbálva, tesztelve, mely 

generációk sorsát döntheti el. 

Az oktatás – nevelés mikrokörnyezetében, az iskolákban a változások ellenére, állandóságra, 

biztonságra van szükség. A minőségi oktatáshoz olyan tanulási körülményeket kell biztosíta-

ni, ahol a nyugalom, kiszámíthatóság, a stabilitás mindenki számára hosszabb távú tervezetést 

biztosít. 

Az iskolarendszer sikeressége a tanáron múlik. Szerintem a nevelő legfontosabb feladata, 

hogy a tanulókat legjobb oktatásban részesítse, a tanítványait becsületre, emberségre nevelje. 
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„Nekem, mint pedagógusnak nem az a feladatom, hogy tutujgassam a gyereket, 

hiszen ez itt nem a Disneyland. Nálunk nem szórakozni kell, hanem tanulni, 

dolgozni, kibontakozni. Semmi olyat nem kérek a gyerekektől, ami számukra 

rossz lenne. Bármi, amit kérek, a javukra válik az életben. Próbálom megértet-

ni, hogyha tanul és dolgozik, akkor gazdagabb, boldogabb lesz az élete.” 

Böjte Csaba 

Ezen célok csak a fenntartó, működtető, szülők közössége és a tantestület támogatásával, 

együttműködésével valósíthatók meg. Amennyiben egyetértenek fenti elképzeléseimmel, ké-

rem, támogassák pályázatomat. 

 

Újszász, 2016. március 29. 

 

 Tisztelettel: .......................................................  

 Kálló István 
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