„Tudj megbecsülni mást. Nincs, akitől ne
tanulhatnánk valamit, és nincs kiválóság, amelynél
kiválóbb ne volna. Mindenkinek hasznát venni
hasznos tudomány. A bölcs mindenkit megbecsül,
mert mindenkiben fölismeri a jót, és tudja, milyen
nehéz bármit is helyesen csinálni.”
B. Gracián
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Szakmai önéletrajz
Személyi adatok
Név: Kovács Erzsébet
Születési hely, idő: Dunaújváros, 1967. május 11.
Anyja neve: Kazinczi Erzsébet

Képzettségi adatok:
1981-1985:

középiskolai tanulmányokat folytattam a dunaújvárosi Münnich Ferenc
Gimnáziumban, ahol sikeres érettségit tettem.

1987-1991:

főiskolai hallgató voltam a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán,
magyar-történelem szakon.

1998-2000:

keresztféléves képzésben vettem részt a Budapesti Műszaki Egyetem
szervezésében a Dunaújvárosi Főiskolán, ahol közoktatási vezető szakirányú
szakképzettséget szereztem,
a pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs
Központ által szervezett két éves informatikai képzésen felsőfokú oktatás
informatikus szakképesítést szereztem.

Egyéb ismeretek:








az új köznevelési rendszer korszerű iskolavezetési ismeretei,
Windows Word, Excel, PowerPoint, Access programok magas szintű ismerete,
aktív használata
az Internet, illetve az internetes alkalmazások, egyes honlap- és képszerkesztők
felhasználói szintű ismerete, használata,
tanulásmódszertani ismeretek,
minőségbiztosítási alapismeretek,
projekttervezési és pályázatírási alapismeretek,
kezdő szintű angol nyelvismeret.

Szakmai tapasztalatok:
2011. aug.- magyar-történelem szakos tanár – Vasvári Pál Általános Iskola
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Áthelyezéssel kerültem jelenlegi iskolámba, nem teljesen ismeretlen
környezetbe, ugyanis a 2010-11-es tanévben gyes mellett nagy örömömre itt
kaptam munkát. Napközis feladatokat láttam el, ami kiváló lehetőség volt arra,
hogy megismerkedjek az alsó tagozatos kollégák rendkívüli, szépségekkel és
nehézségekkel teli életével, valamint a „vasváris” lét pergő forgatagával, a
sportoló gyerekek küzdeni akarásával és kitartásával.
2011. aug.-2012. márc. általános igazgatóhelyettes
Gulyás Erzsébet igazgató asszony biztatására pályáztam meg ezt a munkakört
és léptem nyugdíjba vonuló kolléganőm, Asztalos Lászlóné helyére, folytatva
az általa megkezdett feladatok ellátását.
2012. március 14-től megbízott igazgató
Igazgató asszonyunk hosszantartó betegsége miatt döntött úgy, hogy lemond
intézményvezetői feladatairól, így iskolánk Szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott helyettesítési rendet követve vállaltam el az
intézményvezetői teendők ellátását.
2012. augusztus 1-től intézményvezető
Feladatom az intézmény átfogó irányítása, szakszerű és törvényes működtetése,
2013. január 1-től a KLIK, mint fenntartó által szabályozott jogosultságok és
hatáskörök figyelembe vételével. Városunkban az önkormányzat által
létrehozott Gazdasági Ellátó Szervezet működtette iskolánkat is 2016.
december végéig. Feladatom volt a folyamatos kapcsolattartás a GESZ
összekötőjével, az épületet érintő bármilyen probléma jelzése, a nevelő és
oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése.
Felelős vagyok az iskolában folyó pedagógiai munkáért, az elfogadott
Pedagógiai programban szereplő feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
valamint a leendő elsős tanulók beiskolázásáért, a megfelelő tanulólétszám
biztosításáért.
Fontos feladatom a tantestület koordinálása, a munkaközösségek működtetése,
rendszeres nagyvezetőségi megbeszélések lebonyolítása, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó döntések előkészítése, megszervezése és ellenőrzése.
Biztosítanom kell a pedagógusok egyenletes terhelését, a helyettesítések
jogszabály szerinti végrehajtását. A pedagógiai munka ellenőrzésén és
értékelésén túl aktív szerepet vállalok az önértékelési csoportunk
működésében, a dokumentumaink felülvizsgálatában, a pedagógus, a vezetői és
az intézményi önértékelés folyamatában, és folyamatosan részt veszek
intézményi delegáltként kollégáim minősítési eljárásában.
Gyakorlom a fenntartó által átruházott munkáltatói jogokat az intézményben
foglalkoztatott pedagógusok és pedagógiai munkát segítő dolgozók, valamint
2017. január 1-től a technikai dolgozók felett. A személyi ügyekkel kapcsolatos
mindennemű dokumentáció elkészítése is az én feladatom (nyilvántartó
programok – pl. KIR, KIRA, HR táblázatok vezetése), valamint a pedagógusok
továbbképzésének szervezése, az éves és a hosszútávú továbbképzési terv
elkészítése, a képzések elvégzésének dokumentálása.
Mivel gazdaságvezető már nem dolgozik intézményünkben, ezért a gazdasági
elszámolások (bejárók költségei, túlóra, megbízási díj számfejtése, távollétek
lejelentése, kötelezettségvállalás nyilvántartása, igénybejelentések és a
beérkező számlák kezelése stb.) határidőre történő elkészítése és 2016
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decemberéig rögzítése is a KIRA rendszerben, valamint az ehhez kapcsolódó
táblázatok elküldése a KLIK tankerületébe szintén kiemelt feladatom lett 2013
januárja óta.
Mindezeken túlmenően fontos feladatom a működő pályázatok
koordinálásának megszervezése. Kapcsolatot tartok az iskola keretein belül
működő szervezetekkel, valamint a Szülői Közösség képviselőivel,
vezetőjével, a diákjaink szakedzőivel. Koordinálom a szülők által elém tárt
problémák feltárását, döntök a megoldás lehetőségeiről. Minden fontos
helyzetben, kérdésben, problémában, elismerésben, városi és tankerületi
rendezvényen képviselem az iskolát.

2008. febr.2011. júl.
magyar-történelem szakos tanár – Arany János Általános Iskola
Passzív állományban tartósan távollévő voltam, 2008 szeptemberében született
a kisfiam. Szakmai sikereim után a szülővé válással magánéleti boldogságomat
is kiteljesíthettem.

1991-2007

magyar- történelem szakos tanár - Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
A diplomám megszerzése után pályakezdőként 4 évig voltam osztályfőnök.
1992 szeptemberétől vezettem az iskola diákönkormányzatát, 1994 februárjától
a történelem munkaközösséget. A következő tanév szeptemberétől ezt
kiegészítve a magyar szakmai munkaközösség vezetését is vállaltam.
Önálló iskolai tevékenységként két tanévben szerveztem diákszínjátszó
szakkört, szerkesztettem az iskolaújságot, vezettem az iskolarádiót.
1996-2002 felsős igazgatóhelyettes
Átfogó, komplex feladataim közé tartozott többek között az iskola
dokumentumainak (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend) összeállítása, az
intézményben dolgozók adatbázisának elkészítése, a nyolcadik osztályosok
továbbtanulásának adminisztrációs munkálatai, az évenként aktuális központi
statisztika elkészítése, a Comenius minőségbiztosítási rendszer kidolgozása,
bevezetése, szervezése. Mivel a számítógépet nem csak munkaeszköznek,
hanem a kreatív fantázia aktív kiteljesítőjének tekintem, örömmel vállaltam
iskolánk honlapjának szerkesztését is.
2002-2007 igazgató
Az intézmény teljes körű irányítása, a pedagógiai, gazdasági, adminisztrációs
feladatok koordinálása, aktív részvétel a minőségfejlesztési programban, a
dolgozókkal kapcsolatos személyi ügyek teljes körű intézése, a pedagógusok
továbbképzésének szervezése, adminisztrálása, elszámolása, az iskola
munkájáról, a tanulókról, dolgozókról különféle statisztikák, adatbázisok
létrehozása, folyamatos feltöltése, komplex pályázatok elkészítése a PHARE
2003 Program keretében.

1986-87

magyar-ének szakos tanár - Általános Iskola Magyaralmás
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Véletlenül kerültem képesítés nélkül ebbe a kis faluba, ahol meggyökeresedett
bennem a tanítás és a gyerekek szeretete. Itt határoztam el, hogy a pedagógus
pályát választom, ezért felvételiztem a tanárképző főiskolára.

Személyes tulajdonságok:







jó kommunikációs készség, őszinteség
tudatosság,
önállóság,
kitartó munkabírás,
jó együttműködő készség, empátia
humorérzék.

Ambíciók:
Az intézményvezetői feladatok kihívást, felelősséget jelentenek számomra, úgy érzem
ebben a munkában iskolám sikereit és szakmai fejlődésemet egyaránt megélhetem.
Nyitott vagyok az eddig kevésbé ismert területek alaposabb tanulmányozására,
elsajátítására. Igyekszem a képzéseken eddig birtokomba került tudást minden téren
kamatoztatni, fejleszteni. Az elmúlt 5 évben vezetői munkámban inkább a változások
nyomonkövetésére, a feladatok pontos végrehajtására helyeződött a hangsúly. Az
elmúlt tanévben – vezetői ciklusom 4. évében – lezajlott vezetői tanfelügyeleti
értékelés szerint jó úton haladtam, és néha ugyan sokat vállaltam magamra, az
eredményeket látva azt gondolom, megérte. A következő vezetői ciklusban az
innováció tudatos építésével szeretném megvalósítani az új utak keresését a XXI.
század kihívásai felé.

Dunaújváros, 2017. március 25.
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ISKOLÁNK HELYZETELEMZÉSE

1.1 Tanulócsoportok száma, összetétele
A 2016-2017-es tanévben iskolánk 24 tanulócsoporttal, az első félév végi
statisztika szerint 545 gyermekkel működik. A nemek arány kissé eltolódik a fiúk felé: 57 %
fiú – 43% lány. Minden évfolyamon 3 párhuzamos osztállyal maximális tanteremkihasználtsággal dolgozunk. 11 napközis csoportot szerveztünk, valamint 1 tanulószoba
működik, ahol a felsős diákok tanulhatnak délután. Az osztályok átlaglétszáma 23-25 fő
között mozog. A BTM-es tanulók – 67 fő – az összlétszám 12%-át, az SNI-s tanulók – 16 fő
– a 3%-át teszik ki. A tanulók szociális háttere többségben rendezett, annak ellenére, hogy a
szülő egyedül neveli, vagy éppen több testvére is van. A statisztika szerint az új jogszabályok
alapján hátrányos helyzetűnek számító tanulónk 18 fő, a teljes létszám 3 %-a a szülők
önkéntes nyilatkozata alapján. De a korábbi nyilvántartásokat figyelembe véve ez a szám
elérheti a 20%-ot is. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 43 tanuló családja részesül.
Ennek oka a családok olykor rettenetesen nehéz anyagi helyzete. A szülők elveszették a
munkájukat, vagy éppen csak minimálbért kapnak, amiből nem tudják finanszírozni
megélhetésüket. A halmozottan hátrányos helyzet egyik meghatározója, hogy a gondviselő
alapfoknál nem rendelkezik magasabb végzettséggel, minek következtében szinte lehetetlen
megfelelő munkahelyet találnia. A helyzetet még nehezítheti, ha a családban 2-3 vagy esetleg
több gyermek nevelkedik, vagy ha a szülő egyedül kényszerül eltartani a családot.
Ilyenkor előfordul, hogy külföldön próbálnak szerencsét, itthon hagyva kisebb-nagyobb
gyermeküket például a nagyszülőkre. A kisdiák lelki fejlődésére rossz hatással van, hogy
elszakadni kénytelen a szülőjétől, befelé fordul, vagy éppenséggel lázadni kezd, a nagymama
pedig a legtöbb esetben nem tudja kezelni a felmerülő problémákat, hiszen az ő feladata
alapesetben már nem az unoka „felnevelése” lenne. Bizonytalanná válik a pedagógus is, kihez
forduljon a nehezen kezelhető tanuló ügyében, ugyanis a gondviselő külföldön tartózkodik, a
nagyszülő viszont hivatalosan nem lett a gyermek gyámja.
Nehezítheti még a helyzetet, ha a szülő úgy dönt, kiviszi magához a gyerekét, de a
bizonytalanság miatt kérvényezi a magántanulói státuszt, vagy a tanulói jogviszony
szüneteltetését. Ekkor felhívjuk a figyelmét, hogy a tanuló továbbhaladása érdekében
osztályozó vizsgát kell tennie, amelynek kimenetele, egyáltalán a vizsgán való megjelenés is
erősen kérdésessé válik.
Többször találkoztunk azzal a ténnyel, hogy a szülő nem tudott úrrá lenni, 13-14 éves
gyermeke problémáin, ezért tehetetlenül tárta szét a kezét a csavargásra, igazolatlan
hiányzásra, rossz tanulmányi eredményekre, beilleszkedési nehézségekre. Ezért
pedagógusaink lehetőségükhöz mérten nem csak tanítói, tanári szerepet töltenek be, hanem
pótolják a szülő azon feladatait is, melyeket túlmunkája illetve tájékozatlansága miatt elhárít
magától. A fent említett esetek nagy körültekintést igényelnek ifjúságvédelmi felelősünktől,
aki folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szakszolgálatokkal a
gyermekek érdekeit képviselve.
A diákok kulturális fejlődése szempontjából szintén nagy feladat hárul iskolánkra.
Sokan csak közösségi szervezés keretében jutnak el moziba, színházba, hangversenyre,
kiállításra, kirándulásokra. Igyekezünk ezeket az igényeket kielégíteni, délutáni programokkal
biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését, megadni a sportolás, a közös játék lehetőségét.
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1.2 Személyi feltételek
Iskolánk szakmai alapdokumentuma szerint 55,45 engedélyezett álláshellyel
rendelkezünk, amit 60 fővel tölthetünk be. Jelenleg 48 betöltött pedagógus álláshelyen 49
kolléga dolgozik, 24 alsós tanító és 21 felsős szaktanár, 1 fejlesztő pedagógus, 1 könyvtáros
tanár, 1 főállású úszásoktató tanár, 1 megbízási szerződéssel óraadóként alkalmazott
gyógypedagógus. 2 pedagógus (1 tanító és 1 magyar szakos tanár) gyed-en, gyes-en tartósan
távollévő, őket határozott idővel foglalkoztatott kollégák helyettesítik. Nagy szükségünk
lenne teljes óraszámban dolgozó gyógypedagógusra.
5 álláshelyet töltenek be a nevelő oktató munkát segítők (pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztens, iskolatitkár, rendszergazda), közülük 2 fő határozott idejű.
Egyikük az éppen gyed-en lévő iskolatitkárunkat helyettesíti, a másik kolléganő pedig
ideiglenesen más intézménybe kihelyezett dolgozó, akinek álláshelye szeptembertől várhatóan
felszabadul. Valamennyien hatalmas segítséget jelentenek iskolánk életében.
Összességében tehát a jelenleg valamilyen foglalkoztatási státuszban lévő kollégák
száma 57 fő 53 álláshelyen. 2,5 üres álláshellyel tervezhetünk a következő tanévben, ezen
kívül helyettesítenünk kell majd a kisbabát váró fejlesztő pedagógusunkat is.
Az elmúlt 5 évben, amikor csak lehetőségünk volt rá, alkalmaztunk közcélú
foglalkoztatottakat különféle kisegítő feladatokra. Nagyon sokat segítettek például a
testnevelők mellett a kisgyerekeknek az uszodában, a titkárságon a postázásban, vagy egyéb
irodai feladatokban, a pedagógusoknak a napi feladatok előkészítésében, az iskola
szépítésében. Szeretném a jövőben is alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát.
2017. január 1-től 10 technikai dolgozóval is kiegészült alkalmazotti közösségünk. Ők
korábban is intézményünkben dolgoztak, de munkáltatójuk az iskolákat működtető Gazdasági
Ellátó szervezet volt. Miután a Dunaújvárosi Tankerületi Központ átvette őket, így a
státuszaink száma tízzel növekedett. Várhatóan módosításra kerül majd az
alapdokumentumunk is. Az átvétel teljesen zökkenőmentes volt, a technikai dolgozók
nélkülözhetetlen munkája ugyanúgy zajlik, mint korábban. Mivel portásunk nyugdíjazása
folyamatban van, a helyére szeretnék keresni megfelelő kollégát, ugyanis az épületben zajló
nagy mozgás miatt feltétlenül szükséges a portaszolgálat. Még egy státusz üresedett meg a
technika részlegen március 1-től a kolléganő lakóhely változtatása miatt, az álláshely
egyeztetés alatt áll.
A tantestület korösszetételére jellemző, hogy 10 kollégánk 30-40 év közötti, 11
kollégánk 40-50 év közötti és 30-an 50 év felettiek, tehát a nevelőtestület 58 %-a 50 év feletti,
természetesen nagy pedagógiai tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező tanító, tanár. A
városban örvendetes aránynak mondható, hogy 8 férfi kolléga dolgozik iskolánkban.
A tantestületben 8 egyetemi végzettségű pedagógus tanít, szakvizsgát tett 13 fő,
minden kolléga végzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő, önképzésük folyamatos. Az
elmúlt években 19 pedagógus teljesített sikeres minősítő eljárást és léphetett Pedagógus II.
fokozatba. Két kolléganő dolgozik szaktanácsadóként, ők Mesterpedagógusok. A minősítő
bizottságok minden pedagógus munkáját magas színvonalúnak találták, nagyon büszkék
vagyunk kitűnő eredményeikre!
Jelenleg a nevelőtestület szerkezete szerint hat munkaközösségben folyik a munka:
alsóban 1-2. évf., 3-4. évf., felsőben, humán-esztétika, reál-természettudományi, testnevelés,
szabadidő-osztályfőnöki, amely magában foglalja a DÖK koordinálását is. A tantestületen
belüli együttműködést jónak ítélem, sok feladatnál könnyű összefogni a csapatot. Időnként
fordul csak elő, hogy bizonyos dolgoknál hosszas meggyőzések és egyeztetések szükségesek.
A munkaközösség-vezetők rutinosan irányítják a csapatmunkát. Új kezdeményezésként
alkalmazzuk a munkaközösségeken átívelő team-munkát is különféle feladatoknál:

8

önértékelési csoport, kompetencia-team, dekorációs csapat. Ezek a csoportok is hatékonyan
működnek, arra biztatom a kollégákat, hogy próbálkozzunk egyéb team-munkával is.

1.3 Tárgyi feltételek
65 éves iskolánk klasszikus épülete jól áttekinthető, két főszárnyra, valamint az ezeket
összekötő földszinti tanári és első emeleti keresztfolyosóra, ezzel szemben pedig a nagy
tornateremre és öltözőkre tagolódik. A teljesen körbejárható épületegység közepén szépen
gondozott átriumos belső udvar található árnyas fákkal, padokkal, amely rendkívül alkalmas
ünnepségek, műsorok megtartására. A főépületet és a távolabb épült politechnikai épületet
tágas játszó- és sportudvar köti össze fajátékokkal, homokozóval, kézilabda pályával, amely
sportolásra, szabadidős tevékenységekre egyaránt használható. Az épület állaga még
elfogadottnak mondható, működést veszélyeztető tényező jelenleg nem áll fenn, bár a 65 éves
csővezetékek, a villamoshálózat és a nyílászárók erősen felújításra, cserére szorulnának.
Tantermi ellátottságunk, valamint az oktatáshoz szükséges helyiségek száma a
következőképpen alakult:













12 osztályterem,
12 szaktanterem,
3 kisterem (kiscsoportos foglalkozáshoz),
4 iroda (igazgatói, igazgatóhelyettesi, gazdasági, iskolatitkári)
6 tanári munkaszoba ill. szertár,
1 ebédlő tálalókonyhával,
1 könyvtár
1 stúdió (oktatástechnikai helység)
1 orvosi szoba
1 tornaterem,
1 tornaszoba,
1 sportudvar.

Diákjaink megfelelően berendezett és felszerelt tantermekben tanulnak. A termek
bútorzatának felújítása finanszírozási nehézségek miatt egyelőre akadozik. A szülők önkéntes
felajánlásokkal nagyon sokat segítenek a termek csinosításában, az épület karbantartásában.
A tantermek IKT ellátottsága javuló tendenciát mutat. A korábbi eszközökön
(írásvetítő, CD-s magnó, videó lejátszó, televízió) kívül a pedagógusok igényeihez és a kor
kihívásaihoz alkalmazkodva minden terembe került számítógép vagy laptop és projektor is.
Sajnos nem mindig a legújabb típus. A TIOP pályázattal viszont sikerült 4 felsős termünkbe
korszerű interaktív táblát elhelyeznünk, amiket a pedagógusok és a tanulók is szívesen
használnak, folyamatosan bővül a tudásunk ezen a területen is. Folytatnunk kell az eszközök
korszerűsítését, a pedagógusok belső képzését, hogy megfeleljünk a XXI. század
elvárásainak. A pályázatokon kívül „A Vasváris Gyermekekért” Alapítvány is támogatja az
eszközbeszerzéseket, legutóbb az informatika terembe vásároltak PC-ket, monitorokat.
Számítógépparkunk jelenleg 34 db PC-ből, 1 szerverből, 25 laptopból áll. Oktatási
célra használt internetes kapcsolattal rendelkező munkaállomás 34 db, amelyből 14 db a
számítástechnika teremben, 2 db az irodákban, 2 db a könyvtárban, 14 a tantermekben
működik. A tanári szobában is található 2 db internetezésre is alkalmas PC, amely segíti a
pedagógusokat a felkészülésben, információszerzésben. Minden osztálytermünk rendelkezik
vezetékes internet eléréssel, ami jónak mondható, ám az internetezés sebességén, WIFI
hálózatunkon még javítanunk kell. Jelenleg 2 külön kiépített internetes hálózatunk van, az
irodák és a tanári felé a DIGI biztosítja a biztonságos (100/50 megabit/sec) átvitelt, a
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számítástechnika teremben és a tantermekben Sulinetes a rendszer (256/25 megabit/sec), ez
viszonylag jónak mondható a korábbiakhoz képest. Korszerű routerekre van szükség a
minőség javítása érdekében, különösen, ha a kollégák egyéb okos eszközöket (telefon, tablet)
is szeretnének használni a tanórákon. A fentieken kívül rendelkezünk még fénymásolókkal,
nyomtatókkal, digitális kamerával, fényképezőgépekkel és hangosításra alkalmas
berendezésekkel is, bár az utóbbiak korszerűsítése is esedékes, mert a két épületszárny
hangosítása nem megfelelő.
Három kiscsoportos foglalkozásra alkalmas kistermünket fejlesztő szobává
alakítottuk, ahol fejlesztő pedagógusunk és a pedagógiai asszisztensek egyénileg, vagy 2-3 fős
csoportokban tarthatnak foglalkozásokat a sajátos nevelési igényű, valamint tanulási
nehézségekkel küzdő tanulóinknak. A fejlesztéshez szükséges eszközöket korábban pályázat
útján szereztük be, szeretném a jövőben is felkutatni az ehhez kapcsolódó lehetőségeket, mert
a rászoruló gyerekek létszáma folyamatosan emelkedik.
Iskolánkban melegítő, tálaló konyha működik, az ebédlőben a napközisek és szabad
ebédesek megadott időbeosztás szerint étkezhetnek. A felsős diákok meghatározott napokon a
közeli Béke étteremben ebédelnek.
Intézményünk könyvtárában az októberi statisztika szerint 14.208 könyvtári egység
található, amelyből 13.694 könyv, ezen belül 6.412 kötet tankönyv található, valamint 514
elektronikus dokumentum. Gyarapodásunk az elmúlt évhez képest 1.163 kötet, amelyből
1.084 tankönyv. A szűkös lehetőségek ellenére az állomány folyamatos fejlesztésére
törekszünk a jövőben is.
A testnevelés órák megtartására egy 2 részre osztható tornaterem, egy kisebb méretű
tornaszoba, és a közelben található városi uszoda ad lehetőséget. Tornatermünk tetőszigetelést
és festését sikerült pályázati támogatás segítségével megoldanunk, padlózatát pedig a városi
kosárlabda egyesület TAO pályázatából korszerűsítettük. Jó idő esetén az iskolai sportudvart
is használhatjuk, de ennek állaga erősen romlott az elmúlt időszakban, bitumenes kézilabda
pályánk aszfaltjának felújítása szükséges lenne. A Magyar Olimpiai Bizottság pályázati
programjának köszönhetően a sportszerellátottságunk jónak mondható, tanévenként 4-5 millió
forint támogatást kaptunk, amiből élsportolóink tanulmányi előmenetelét is segítettük az
edzőtáborok utáni felzárkóztató foglalkozásokkal. E program segítségével sikerült a
tornateremben a teljesen elhasználódott elválasztó függönyünket újra cserélni,
atlétikaoktatásunkhoz udvarunkon korszerű, rekortán borítású távolugró nekifutót kialakítani,
valamint beszerezhettünk egy kiváló minőségű ugródombot is a magasugrás oktatásához. A
Kölyökatlétika program keretében nagyszerűen hasznosítható eszközcsomagot kaptunk, ezen
kívül testnevelőink egy speciális képzés keretében lehetőséget kaptak újfajta erősítő eszközök
kipróbálására (TRX), amiket azután el is hozhattak iskolánkba.

1.4 Az iskolánkban folyó képzési irányok, programok
Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát a Pedagógiai programban
megfogalmazott Küldetésnyilatkozat és az ehhez kapcsolódó alapelvek határozzák meg.




Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és
sikeres elvégzésével.
Kiemelt területként kezeljük tanulóink egészséges életmódra nevelését, lehetőség
biztosítását a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Következetesen magas igények kialakítására és megtartására törekszünk, s ezek
megvalósításához biztosítjuk a szükséges szakmai feltételeket, a jó színvonalú
eszközök beszerzéséhez kellő anyagi forrásokat.
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Minden tanulónknak lehetőséget adunk tehetsége kibontakoztatására, a tanulási
nehézségekkel küzdőknek a felzárkózásra.
Kapcsolatainkban fontosnak tartjuk az őszinteséget és a felelősségérzetet,
hangsúlyozzuk a szociális érzékenység és tudás fontosságát, az érzelmi intelligenciát.
Pedagógiai alapelveink:









felelősség a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért,
képesség-kibontakoztató oktatás,
kompetencia alapú oktatással alkalmazásképes tudás közvetítése,
rendszeres mozgás, sportolás igényének kialakítása,
alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatása,
közösségfejlesztés,
együttműködés a szülői közösséggel,
családi életre való felkészítés.

Az oktatás a központi kerettantervre épülő jóváhagyott intézményi helyi tanterv szerint
folyik. Ebben a tanévben már minden évfolyamunkon a 2012-ben elfogadott és 2013.
szeptember 1-jén hatályba lépő Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján kiadott kerettantervek
szerint tanul. Kivételt képeznek az „a” osztályosok, akik számára 2007 szeptemberétől új
képzés indult köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerint 1. és 5. évfolyamon a
Magyar Olimpiai Bizottság (korábban Nemzeti Sport Intézet) pályázata alapján. Speciális
tantárgyakkal egészítették ki az alapképzést: tanulásmódszertan, küzdelem és játék,
sportágválasztó, sporterkölcstan. Ezekben az osztályokban élsportolók tanultak/tanulnak a
MOB által preferált egyéni sportágakban: úszók, tornászok, sakkozók, atléták. Bekerülési
feltétel első osztálytól kezdve a szakedzők ajánlása. Legfontosabb feladatunk a tanulás és a
sportkarrier összehangolása. Egyéni tanrendet biztosítunk a gyerekeknek a reggeli és a
délutáni edzésekhez igazodva. A szülők kérésére egyes készségtantárgyak órai látogatása alól
felmentést kapnak, így félévkor és tanév végén ezekből osztályozóvizsgát tesznek. A
versenyek és edzőtáborok idejét természetesen igazoltnak tekintjük, felzárkóztató
foglalkozásokat biztosítunk, hogy folyamatosan szinten tartsuk tanulmányi eredményeiket.
Nagy büszkeség, hogy tanévente megyei Jó tanuló, jó sportoló díjat vehetnek át diákjaink. A
felmenő rendszer 2011 szeptemberére teljesedett ki és 2015-ben végeztek azok a gyerekek,
akik először kapcsolódtak elsőskét a programhoz, melynek keretében a sportiskolai
kerettantervet alkalmazó iskolák, mint módszertani központok kaptak támogatást. Ezt
különböző ütemben használhattuk fel pedagógus továbbképzésekre, sporteszközfejlesztésre, a
könyvtárunk sportjellegű kiadványainak bővítésére, a sportoló tanulók díjazására,
felzárkóztatására, tehetséggondozásra, versenyeztetésére. Nagyon büszkék voltunk, amikor
2014-15-ben először kaptunk kiemelt támogatást és lehettünk tagjai egy kiváló iskolákból álló
csapatnak. Eredményeink és szervező munkánk alapján a következő tanévben is részesültünk
ebben a megtiszteltetésben. A MOB sportiskolai programjáért felelős szakemberei többször
tettek látogatást intézményünkben, és minden alkalommal elismerően nyilatkoztak tanulóink
teljesítményéről, az iskolavezetés törekvéseiről, munkájáról.
Tanévenként egy városi beiskolázású testnevelés tagozatos osztályt indíthatunk.
Ezekben a „b” osztályokban emelt óraszámban (heti 4) egyszerre két testnevelő foglalkozik a
tanulókkal. Ide elsősorban csapatsportban jeleskedő gyerekeket várunk, jégkorongosokat,
labdarúgókat, vízilabdázókat, kézilabdásokat, akik a városban működő szakosztályok igazolt
sportolói. A sportágak jellegéből fakadóan itt magasabb a fiúk létszáma, rendkívül erős a
csapatszellem összetartó ereje. Különös gondot kell fordítanunk neveltségi szintjük emelésére,
az osztályon belül tapasztalható pozícióharcok tompítására, a konfliktushelyzetek

11

kompromisszumkész megoldására. Mivel sportoló tanulóink heti 4-5 reggeli és/vagy délutáni
edzésen vesznek részt, mindkét sportos osztályunkban élnek a szülők azzal a lehetőséggel,
hogy a kötelező heti 5 testnevelés órából kettő látogatása alól felmentést kérnek, és a
gyerekek a szakedzéseken teljesítik ezt a két órát.
Az évfolyamok „c” osztályában általános tanterv szerint oktatjuk elsősorban a
körzetünkben lakó gyerekeket, akik közül többen igazolt sportolók is, de nem igényelnek
egyéni tanrendet. Természetesen iskolánk minden tanulójának biztosítunk sportolási
lehetőséget, rendszeresen felkeresnek minket a fentieken kívül egyéb városi sportegyesületek
(kosárlabda, kajak-kenu, karate, dzsúdó modern tánc, stb.), hogy rövid bemutatókkal
népszerűsítsék sportágukat. Ilyenkor elsősorban a még nem sportoló gyerek megszólítását
ajánljuk, de olyan is történt, hogy valaki váltani szeretett volna és egy másik egyesületben
találta meg a lehetőséget. Ezen kívül délutáni tömegsport keretében is várjuk a diákokat, évek
óta részt veszünk például a labdarúgáshoz kapcsolódó Bozsik-programban. A Magyar
Diáksport Szövetség „A sport legyen a Tied!” programjának keretében az elmúlt évben kettő
kajak ergométert, valami ping-pong asztalokat, adogató gépet, labdákat és ütőket kaptunk
használatra a gyerekek legnagyobb örömére. Ugyanis a vasvárisok sportoljanak bármit, pingpongozni nagyon sokan szeretnek, ha több helyünk lenne, tíz asztal is kevés lenne. Olyan
tanulóval is büszkélkedhettünk, aki a labdarúgás mellett országos asztalitenisz diákolimpián
vett részt.
Alsó tagozatban nagyfelmenő rendszerben dolgoznak a kollégák úgynevezett
„guruló” munkamegosztással. 1-4. évfolyamig két tanító végzi a délelőttös tanítást elosztva a
tantárgyakat, és a délutáni napköziben is felváltva foglalkoznak a gyerekekkel. Ez a módszer
azért előnyös, mert a tanulók minden tanítási órájukat a délelőtt folyamán teljesítik és mindkét
pedagógussal folyamatosan találkoznak.
Az idegen nyelvek közül németet és angolt választhatnak diákjaink az új kerettanterv
szerint 4. osztálytól heti 3 órában. Az első három évfolyamon szeretnénk megalapozni az
olvasást és írást, de a lehetőség itt is adott a játékos nyelvtanulásra szakkör keretében, ahol
kínálatunk a fenti két nyelven kívül a franciával is bővül. Felső tagozatban csoportbontással
igyekszünk kialakítani az optimális létszámokat. Nagyon büszkék vagyunk lelkes
kolléganőnkre, aki alap- és középfokú nyelvvizsgára készíti fel tanítványait, és a gyerekekre,
akik közül minden tanévben többen teljesítik ezt a nem könnyű feladatot. Idén például 15
diákunknak sikerült alapfokú B vagy C típusú vizsga angolból!
Iskolánk vállalta a különböző tanulási nehézségekkel és részképesség zavarokkal,
valamint egyéb beilleszkedési problémával küzdő tanulók integrált oktatását. Az előző
tanévben még gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus végzettségű kolléganőink teljes
munkaidőben foglalkoztak a sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekekkel.
Gyógypedagógusunk távozása megnehezítette a helyzetünket. Szerencsére kaptunk segítséget
utazó gyógypedagógus személyében, valamint óraadókkal egészítettem ki a gyógypedagógiai
feladatok ellátását. Nagy segítséget jelent még gyógypedagógiai asszisztensünk és pedagógiai
asszisztensünk is, aki most végzi a speciális gyógypedagógiai képzést. Ők egyénileg és kis
csoportban segítik a BTM-es tanulókat a fejlesztő pedagógus és a tanítók, szaktanárok
útmutatásai alapján, valamint igény szerint a tanórákon is részt vesznek közvetlen
megsegítéssel.
A 2009-2010-es tanévben egy sikeres pályázat után indítottuk a TÁMOP 3.1.4
kompetencia alapú oktatást. Három kulcskompetencia fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt:
- szövegértés – szövegalkotás
- matematikai – logika
- idegen nyelv
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A nevelőtestület feladata volt a kompetencia programcsomagok minél szélesebb körű
adaptációja, tanulóink szociokulturális sajátosságainak és az intézmény adottságainak
figyelembevételével történő beépítése és alkalmazása. Ennek során minden képzésbe bevont
pedagógus az általa vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó pedagógiai innováció
bevezetését vállalta, valamint hogy az új módszereket és eszközöket az intézmény minden
pedagógusával megismerteti, és munkája során alkalmazza.
A pályázatban vállalt 5 éves fenntarthatóságot a 2014-15-ös tanévig úgy biztosítottuk, hogy a
kimenő osztályok helyébe új osztályokat indítottunk a pályázatban vállalt kompetencia
területeknek megfelelően. Az alkalmazott módszereket természetesen továbbra is
hasznosítjuk, és bizonyos elemeket (egységes szövegértés-szövegalkotás, témahetek, sportági
bemutató, három hetet meghaladó projektek) tovább viszünk az oktatás folyamatában.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Különböző szempontok alapján
választjuk ki a tehetséges tanulókat, és sokféle módszerrel próbáljuk kihozni belőlük a
legjobbat:
- nívócsoportos matematikaoktatás,
- emeltszintű testnevelés oktatás,
- idegen nyelvi oktatás csoportbontással,
- nyelvvizsgára felkészítő csoport,
- felvételi előkészítő magyar nyelv és matematika tantárgyból,
- tanórai differenciált foglalkoztatások,
- felkészítés tanulmányi versenyekre,
- levelezős versenyeken való szerepeltetés,
- szakköri foglalkozások,
- könyvtár-, múzeum- és színházlátogatás,
- a további fejlődést segítő feladatok összeállítása,
- SNI-s tanulók szépíró, versmondó, matematika versenye (EGYMI szervezésében)
- tanórán kívüli testnevelés, sportversenyek, tömegsport rendezvények,
- csatlakozás az országos témahetekhez – Pénz7, Fenntarthatósági témahét, Digitális
témahét
- saját iskolai innováció: Heuréka! Tehetségkutató projekt a természettudományok, az
idegen nyelv, a sport és a kézművesség körében.
Ugyancsak kiemelt figyelmet szentelünk a tanulási kudarcnak kitett tanulók
felzárkóztatásának. Jelenleg tanulóink közül 16 fő sajátos nevelési igényű (SNI), 67 fő pedig
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzd (BTM). Legfontosabb feladatunk az
esélyegyenlőség megteremtése, inkluzív pedagógia alkalmazása. Ennek megvalósításához
szintén kiterjedt eszköztár áll rendelkezésünkre:
- egyéni és csoportos felzárkóztatások,
- felső tagozaton tanulószoba működtetése,
- tanórai differenciálások, az egymástól tanulás, a kooperatív feladatok alkalmazása,
- speciális kiscsoportos fejlesztő foglalkozások (dyslexia, dysgráfia kezelése, fejlesztő
pedagógus segítségével),
- számítógépes fejlesztő programok használata,
- fejlesztő feladatok összeállítása,
- a tanulásmódszertan önálló tantárgyként való bevezetése 5. évfolyamon,
- szakintézmények és szakemberek bevonása a problémák feltárásához, a fejlesztés
meghatározásához,
- részképesség-zavar kiszűrése, egyéni fejlesztés SINDELAR programmal,
- érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás kezdő- és alapozó szakaszban,
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-

verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán,
önértékelés és csoportértékelés alkalmazása.

Kiemelt feladatként kezeljük az iskola egészségnevelési programjának
megvalósítását, amelynek fő célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten
foglalkozzanak az egészség megőrzésének, védelmének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel. A megvalósításhoz szükséges eszközrendszer részei: a testnevelés tagozat
működtetése, a versenysport mellett a szabadidősport kiemelt fejlesztése, a mindennapos
testnevelés. A program megvalósításának legfőbb területei:
-

Tanórai tevékenységek
- biológia, testnevelés, természetismeret órák,
- osztályfőnöki órákon az Egészségmegőrzési Központ munkatársaival
együttműködve mentálhigiénés és drogprevenciós előadások az osztályoknak.

-

Tanórán kívüli tevékenységek
- részvétel városi szabadidős és sportrendezvényeken,
- osztálykirándulások és táborozások.

-

A mindennapos testedzés programja:
- valamennyi évfolyamon legalább heti öt testnevelés óra biztosítása,
- valamennyi sportoló tanulónk edzéseken vesz részt az iskolában vagy szakosztályi
edzéseken,
- iskolai tömegsport foglalkozások működnek,
- napköziseinknek biztosítjuk a játékos egészségfejlesztő testmozgást.

Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladat, hogy a diákok környezet- és
természetszeretetét formáljuk, megszilárdítsuk. A környezeti nevelés programja az iskolai
élet sok területére terjed ki. Minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon
törekszünk arra, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert,
legyenek tudatos környezetvédők. Kollégáim a gyerekek bevonásával gondozzák a
madáretetőket és gondoskodnak az iskola környékén élő madarakról. Részt vettünk ÖKO
iskolai pályázaton is, tudatosítjuk tanítványainkban a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.
Különféle hulladék anyagok kreatív újrahasznosításával fejlesztjük a gyerekek képzelőerejét.
Az osztályok önként vállalt feladata az udvar tisztántartása.

1.5 Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglakozások, amelyek közül sokfélét
kínálunk diákjainknak:
 napközis foglalkozások, differenciált képességfejlesztés, tanulószoba,
ezek a tanulási nehézségek leküzdését enyhítik,
 ingyenes felvételi előkészítő 8. osztályosoknak (nyelvtan, matematika),
 tömegsport foglalkozások,
 szakkörök (német, angol, francia, rajz, informatika, szorobán, sakk),
 énekkar
 házi bajnokságok (tanulmányi, kulturális, sport),
 versenyek (tankerületi, megyei, országos tanulmányi, kulturális, sport),
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tanulmányi kirándulások,
zöld tábor, sporttábor, sítábor
múzeumlátogatások,
színházlátogatás.

1.6 Szabadidős programok, hagyományrendszer
A tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre, melynek
tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Osztályközösségeink a
diákönkormányzat egységei. Minden osztály két küldöttet delegált a DÖK vezetőségébe. A
gyerekek lelkesen vesznek részt a munkában, javaslataikkal, ötleteikkel színesítik a diákéletet.
Diákönkormányzatunk munkáját egy pedagógus segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása
alapján – eljárhat a tanulók képviseletében, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény
vezetőségével.
Iskolánkban sokéves hagyományok alakultak ki az ünnepekről való megemlékezések,
és a szabadidős programok terén, de támogatjuk az új kezdeményezéseket is, amelyekből
szeretnénk hagyományt teremteni.
1. Ünnepek, megemlékezések























Tanévnyitó ünnepély
Okt. 6-i megemlékezés
Okt. 23-i megemlékezés: középiskolai műsor meghívása
Március 15-e megünneplése iskolai keretben
Márton-napi rendezvény
Magyar nyelv napja
Mikulás ünnepély osztályonként
Karácsony: „Szeretet hete”, fenyőünnep
Takarítási világnap, szemétszüret
Állatok Világnapja
Színházi Világnap (Színházlátogatás)
A magyar sport napja
Anyák napja
Madarak, fák napja
Magyar Kultúra Napja
Zene Világnapja
Költészet napja
Víz világnapja
Föld Napja - aszfaltrajzverseny
nemzeti Összetartozás Napja
Ballagás
Tanévzáró ünnepély

2. Szabadidős programok
 Vasvári-napok
a) zöld-sárga őrület,
b) elsősök avatása,
c) meseváltó,
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d) őszi kavalkád, családi nap
Papírgyűjtés
Út a Télapóhoz (1. évf.)
Karácsonyi játszóház
Farsang
Sítábor
„Rejtélyes csodák – avagy csodás rejtélyek” játékos interaktív kiállítás
Húsvéti játszóház
Gyermeknapi program
Osztálykirándulások
Erdei iskola – zöld tábor
Évtemető – utolsó tanítási nap
Nyári sporttábor
Kulturális programok (múzeum, hangverseny, színház, kiállítás) látogatása

3. Iskolánk által szervezett versenyek







I-II. korcsoport Labdarúgó Kupa
Kenguru kupa óvodásoknak
Földrajz verseny (több fordulós)
Matematika verseny (több fordulós)
Euklideszi matematika verseny tankerületi általános iskoláknak
Versmondó verseny 1-3. évfolyam (tankerületi)

Tanulóink rendszeresen számos városi, megyei, országos tanulmányi és
sportversenyen, diákolimpián vesznek részt és végeznek előkelő, dobogós helyen. Az
eredményekről hosszú lista készül minden évben, amit suligyűlésen ismertetünk a
diákokkal.
4. Egyéb hagyományok, jelképek
-

Az intézmény szimbóluma a kenguru,
Sport- és kulturális rendezvényeken vasváris póló, sárga kendő az összetartozás jele,
Az intézmény zászlója sárga, ezen zöld kenguru és „Vasváris kenguruk” felirat látható.
Másik zászlaja sárga, zöld felirattal: „Vasvári Pál Ált. Iskola”, Középen: „VP”,
Első osztályosok beiskolázása – nyílt napok az óvodásoknak, sportági bemutató, Kenguru
kupa
Karácsonyi teadélután a nyugdíjas pedagógusainkkal
Tanévenként tablót készítenek a ballagó osztályok,
Jó tanuló, jó sportoló díj
Kenguru díj
Arany minősítés az osztályoknak – Az év közössége díj (jutalomnap kirándulásra)
5. „65 éves iskolánk” rendezvénysorozat
-

Iskolatörténeti vetélkedő - 65 évesek vagyunk,
„65 év- 65 pillanat” iskolatörténeti tablósorozat,
Iskolai kirándulás Pákozdra (alapítványi finanszírozás),
Vasvári emléknap – koszorúzás Vasvári Pál képénél, vetélkedő névadónkról,
Születésnapi ünneplés a Városháza téren – Élő szoborpark, olimpikonjaink
köszöntése, meglepetés-sütemény a gyerekeknek, felszálló léggömbök,
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-

Őszi mulatság – népdal, néptánc, népi játékok, kézműveskedés az udvaron.

1.7 Az iskola kapcsolatrendszere
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetek a következők:
 Szülői Közösség, amely aktívan és eredményesen végzi feladatát. Lelkesen
segítenek programszervezésben, tantermek szépítésében, együttműködésükkel
nagyszerűen támogatják munkánkat.
 Intézményi Tanács – tagjai: a fenntartó, az önkormányzat, református és a
görög katolikus egyház képviselője, valamint a Szülői Közösség mindenkori
vezetője és a pedagógiai igazgatóhelyettes
 Közalkalmazotti Tanács (3 fő)
 Szakszervezeti vezető (1 fő)

dolgozóink érdekeit
képviselik

A Vasváris Gyermekekért Alapítvány együttműködik iskolánkkal. Az alapítványi pénzek
felhasználásáról a kuratórium tagjai döntenek. Korábban támogatást kapunk eszközök
beszerzésére, táboroztatásra, kirándulásra, vásároltak számítógépeket, monitorokat az
informatika terembe, a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók vizsgadíját visszatérítik. Ebben a
tanévben a 65 éves intézményünk tiszteletére az egész iskolai közösség pákozdi kirándulását
finanszírozta az alapítvány.
Iskolánk sportos jellegéből adódóan kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
Tanulóink rendszeres edzéseken vesznek részt.
Intézményi szinten labdajátékos és floorball edzés, sakkoktatás.
Egyesületi szinten az alábbi sportágakban: úszás, torna, gumiasztal, jégkorong, vízilabda,
kézilabda, szivacskézilabda, labdarúgás, asztalitenisz, karate, kajak-kenu, birkózás.
Folyamatos kapcsolatunk van:
- DUNAFERR Sportegyesülettel, szakedzőkkel,
-

A Magyar Olimpiai Bizottsággal, az általuk patronált köznevelési típusú
sportiskolaként olyan intézmény vagyunk, amely a sportoló fiatalok, iskolai és
sportbeli kötelezettségeinek összehangolását a legmagasabb szinten biztosítja.

-

A Magyar Diáksport Szövetséggel, több sportágban veszünk részt a diákolimpiai
versenyrendszerben.

A beiskolázás miatt fontos az óvodákkal való együttműködésünk. Szülői értekezletet tartunk
az óvodások szüleinek, fogadjuk a nagycsoportos óvodásokat bemutató órákon, szabadidős
programokon és nyílt napot tartunk.
Az egészségügyi intézményekkel rendszeres a kapcsolattartás:
- iskolaorvosunk munkáját védőnő is segíti,
- iskolafogászati szűrővizsgálaton és sportorvosi vizsgálaton is részt vesznek a
gyermekek.
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Az Egészségmegőrzési Központtal való kapcsolatunk:
- az osztályfőnöki órák nevelőmunkáját segítik programokkal (mesecsoport,
drogprevenció, szexedukáció, konfliktuskezelés stb.)
Rendszeresen együttműködünk még:
- a fenntartóval és működtetővel - Dunaújvárosi Tankerületi Központ,
- DMJV Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival,
- a fenntartó által irányított többi közoktatási intézménnyel,
- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, szakszolgálatokkal,
- Nevelési Tanácsadóval,
- az Egészségmegőrzési Központtal,
- a történelmi egyházak szervezeteivel,
- a város kulturális intézményeivel.
- médiafelelősünk közreműködésével, a médiával (televízió, rádió, sajtó).
A szabadidő kulturált eltöltéséhez rendszeresen visszük tanulóinkat színház-, hangverseny-,
kiállítás- és mozilátogatásokra. Ehhez a következő intézmények biztosítanak programokat:
Bartók Béla Kamaraszínház és Művészetek Háza
Munkásművelődési Központ
Dózsa Mozi Centrum
Intercisa Múzeum
Kortárs Művészeti Intézet
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„Nem a legerősebb marad életben,
nem is a legokosabb, hanem az, aki
a legfogékonyabb a változásokra.”
Charles Darwin

VEZETŐI PROGRAM

1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS CÉLOK
2012 óta intézményünkben az elfogadásra került új Nemzeti köznevelési törvény és az
erre épülő Nemzeti Alaptanterv szerint dolgozunk. Utóbbiból a következő alapvetést emelném
ki, amely minden köznevelésben résztvevő számára meghatározó, irányt mutató cél és
feladat:
„A Nemzeti alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség
átadásában és az egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az
erkölcsi érzék elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához
szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és
csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti és
társadalmi összetartozás megerősítése. Célja továbbá, hogy cselekvő elkötelezettségre
neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus
személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességeket.”
A NAT szerint rendkívül fontos továbbá a nemzeti öntudat fejlesztése, a szülőkkel való
folyamatos együttműködés, az értékálló és a XXI. század követelményeinek megfelelő tudás
közvetítése. Úgy gondolom, hogy a NAT-ban szereplő fenti gondolatokat minden jelenlegi és
leendő iskolavezetőnek alapelvként kell közvetítenie. A dokumentumban szereplő nevelési
célokat természetesen beépítettük iskolánk Pedagógiai programjába, a központi kerettantervek
alapján elkészítettük évfolyamokra bontott helyi tantervünket. A fejlesztendő
kulcskompetenciákra szintén nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt 5 évben. Kollégáimmal
folyamatosan azon munkálkodunk, hogy minden vasváris diákunk legjobb tudása szerint
elsajátítsa ezeket a kompetenciákat.
Huszonhat éves pedagógiai tapasztalataim szintéziseként fogalmazhatom meg oktató-nevelő
munkám alapelvét:
Segíteni szeretném diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré,
szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és
boldogságra képes emberré válhatnak.
Ennek érdekében vezetőként általános céljaim nem változtak az elmúlt években.
Most is a következőket tartom a legfontosabbnak:
1. Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítsak iskolánkban, hogy a szülő és a tanuló
egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi
fejlődésre.
2. Felkészült kollégáimmal minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek,
érdeklődésének, távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat.
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3. A tehetség kibontakoztatása érdekében célom az önbizalom, a versenyszellem
kialakítása, mely azonban nem nélkülözheti a segítőkészséget és az együttműködési
képességet.
4. Személyes példamutatással neveljem gyermekeinket toleranciára,
elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.

a

másság

5. Esélyegyenlőséget biztosítsak a szociális, vagy tanulási hátrányokkal küzdő tanulók
számára.
6. A szülőkkel olyan szemléletben szeretnék együttműködni, hogy mindannyian lássuk:
közösek a céljaink és érdekeink.
7. Arra törekszem, hogy az iskola összes dolgozójának munkája mindenki számára
megbecsült érték legyen.
8. Célom, hogy az intézmény hagyományait megőrizzem és gyarapítsam.

2. VEZETÉSI ALAPELVEK ÉS TERVEK
Fontosnak tartom a környezettel való kapcsolattartást és az alkuképesség szerepét, a
szakmai-irányítói funkció mellett a szervezetfejlesztő funkciót. A versenyképes iskola képes
alkalmazkodni a változó körülményekhez, véleményem szerint a vezetőnek is ilyennek kell
lenni. Az iskolairányítást alkotótevékenységnek gondolom, amelynek tartalmát az iskolai
célok felismerése, elemzése és értékelése, a tantestület motiválása, a tevékenységek
összehangolása jelenti.
Vezetési alapelveim szerint dolgoztam és dolgozom ma is:
 Örök igazság, hogy nincs vezető vezetettek nélkül! A tervek
megvalósításához csapatot kell tudnom magam mögött és közvetlen segítőket
magam mellett.
 A csapat kialakításához elengedhetetlen a kölcsönös megbecsülés és tisztelet
mindenkivel kapcsolatban.
 A bizalom megelőlegezését a vezetőnek kell kezdeményezni még akkor is, ha
ez nagy bátorságot kíván, és olykor kockázattal jár.
 Rendkívül fontosnak tartom az empátiát! A másik ember helyzetébe való
beleélés kéznyújtás az együttes feladatmegoldásra.
 Célom a kiegyensúlyozott, jó munkahelyi légkör, a nyugalom biztosítása.
 Támogatom a „nyitott ajtó” személetét, hogy a munkatársak bármikor
fordulhassanak hozzám.
 Reális elvárásokat támasztok magammal és másokkal szemben egyaránt.
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 Korrekt önértékelésre ösztönzöm a kollégáimat, a pozitív eredmények
hangsúlyozása nem jelent feltétlenül nagyképűséget, mint ahogy a hibák fel- és
elismerése sem jelent gyávaságot, önmagunk leértékelését. A fejlesztő
folyamat célja a hibák kijavítása és nem az elmarasztalás.
 Vezetőként kezdeményezem az együttdolgozást, amelyben a feladatok belső
meggyőződésű közös üggyé válnak.
 Kiemelten kezelem a problémafeltárást, ahol törekszem a minden
szemszögből való vizsgálatra.
 Az érdekek ütköztetésének nyílt, demokratikus fórumot biztosítok.
 A konfliktuskezelésben konszenzusra törekszem.
 Fontosnak tartom az akadálytalan információáramlást, ami feltétele a
hatékony közös munkának.
 Támogatom a kollégák szakmai fejlődését, továbbképzését, előmenetelét.
És amivel az elmúlt öt év tapasztalatai alapján kiegészíteném:
 Rendkívül fontos a szervezeti kultúra fejlesztése, a közösen meghatározott
célok tudatosítása, hogy ne vesszenek el a napi rutinfeladatok rengetegében.
 A
szervezetmenedzseléssel
párhuzamosan
folyamataink
eszközökkel, módszerekkel való fejlesztése is meghatározó.

korszerű

 A célok elérése érdekében legfőbb mozgatóerő az innováció, az innovatív
ötletek mindenkori támogatása.

2.1 Intézményfejlesztési stratégia
JÖVŐKÉPEM
A XXI. században tapasztalható változások a korábbiaknál hatalmasabb kihívást
jelentenek minden oktatásban résztvevő számára. Diákok, pedagógusok, szülők, oktatási
szakemberek naponta találkoznak a változás állandóságával, a folyton mozgásban lévő, új
utak keresését ösztönző helyzetekkel. Az információáramlás szédítő sebességben zajlik, az
emberek a virtuális térben néhány kattintással kapcsolatba kerülhetnek a világ másik végén
élőkkel. Másként zajlik a kommunikáció, kritikusan szelektálva kell válogatni a ránk zúduló
információk tömegéből, egyesek az elszemélytelenedéstől, mások a „kimaradok valamiből”
érzéstől rettegnek. Ösztönző kihívás, vagy félelmetes bizonytalanság a jövő? Mindenki
másképp éli meg a változást. Nagy gondossággal kell vezetgetnünk a Z generáció felfokozott
„tudásvágyát”, fel kell készülnünk az ingergazdag motivációra, és bizonyos pontokon (pl.
digitális eszközök világa) fel kell zárkóznunk, hogy megfelelően tudjuk mentorálni
gyermekeinket, tanítványainkat. Az alapismeretek átadásán túl olyan alapkészségek is tudatos
fejlesztésre szorulnak, amelyek nélkülözhetetlenek a XXI. században: például digitális
kompetencia, kezdeményezőképesség, hatékony, önálló tanulás. Fogékonynak kell lennünk a
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változásra, ahogy Darwin idézetében is olvasható. A kihívásokból erősségeket kovácsolni
meghatározó feladat vezetőnek és vezetettnek egyaránt.
Olyan iskolát képzelek el 2022-re,
 amelynek keresettsége és megtartó ereje állandó növekedést mutat,
 ahol a pedagógusok hagyományaink tiszteletére alapozva, sportoló tanítványaink
kitartását és küzdeni akarását példaként tekintve, egymást segítve folyamatosan
képesek megújulni és értékként tekinteni a sikerélménnyel járó innovációra,
 ahol a gyerekek számára élmény a tanulás, mert minden foglalkozáson olyan
ismeretek és készségek birtokába jutnak, amik segítik őket, hogy boldog és sikeres
felnőttekké váljanak.
A megvalósításhoz fel kell tennünk néhány fontos kérdést:
Mennyit tud változni az iskolánk?
Mindig annyit, amennyit mi magunk képesek vagyunk változni!
Elégedetten hátra dőlhetnek-e élsportolóink az eredményeiket dédelgetve?
Nem, mert másnap jön valaki, aki 1 centivel nagyobbat, magasabbat ugrik, 1
másodperccel előbb ér célba, vagy éppen több gólt lő!
Mit tudunk mi, vasváris pedagógusok hozzátenni - az edzők fáradhatatlan munkálkodásán
túl - büszkeségeink, leendő olimpikonjaink fejlődéséhez?
Példaként kell tekintenünk sportoló tanítványaink kitartását és küzdeni akarását, és
kilépve a komfortzónánkból átugrani az egyre magasabbra kerülő lécet!
A vezető feladata új hosszú távú fejlődési stratégia kidolgozása, amelynek első lépése
küldetésünk és céljaink közös átgondolása. Az iskola jövőképének megalkotásában
minden pedagógusra számítok! A tudatosan épített szervezet mind a 7 alapeleme
egyformán fontos:
 1. célok, 2. alapelvek, 3. küldetés – ezek meghatározása az elsődleges feladat. A
közösség minden tagja vegyen részt a kialakításban, legyen konszenzus, hogy mit
akarunk közösen elérni, mert a küldetést ettől érezhetjük magunkénak.
 EMBEREK – ők állnak középen, a legfontosabbak a közösségben, tudásukkal és
közös akaratukkal ők teszik élővé az elméletet.
 5. szervezet, 6. folyamatok, 7. eszközök – ezek a legmérhetőbb, konkrét elemek,
amelyek segítségével minden nap végrehajtjuk a feladatokat.
Az új stratégia alapjaként innovációt tervezek, melynek megvalósításra egy-egy kollégám
javaslatára két innovatív utat találtunk. Mindkettőben jól adaptálható fejlesztési
lehetőségeket látok, természetesen fokozatos bevezetéssel, hosszabb távon megvalósítva:
1. KIP (Komplex Instrukciós Program) – kiemelkedő tanulói motiválás: Mindenki
jó valamiben!”
A módszer jellemzői:
a) csoportmunka adott témában nyitott végű feladatokkal, emellett a gyerekek
egyéni feladatot is kapnak, ami része a megoldásnak = „Együtt vagyunk okosak”,
b) a tanulók a kiosztott szerepekkel megtanulják a csoporton belüli együttműködési
normákat,
c) a pedagógus célja, hogy minden diák lehetőséget kapjon az egyenrangú
munkavégzésre, ezáltal kezelheti az osztályban kialakult státuszproblémákat.
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A pedagógus új szerepkörben jelenik meg, főszereplőből koordinátorrá válik, feladatai
egy részét a tanulók végzik el, ő pedig irányítja a folyamatot, vagy beavatkozik, ha
kell. A módszer előnye, hogy nincs szükség különleges eszközökre, új tankönyvekre,
csak a tanár kreativitásán múlik, hogyan készíti elő a csoportmunka feladatait. A
felkészülés így kétségkívül hosszabb időt vesz igénybe, de az alkotó munka meghozza
gyümölcsét, a tanórán pedagógus és tanuló egyaránt jól érzi magát, az oldott
légkörben végzett aktív feladatmegoldás sikerélményhez vezet. Ezen kívül szorosabbá
válik a kollégák közötti együttműködés is, hiszen tapasztalatokat, ötleteket
cserélhetnek, véleményezhetik egymás munkáját.
Lehetőségeink a program adaptációjára:
- felmérésem szerint a tantestület 60%-a érdeklődést mutat a téma iránt – felkészítő
belső képzést tartunk,
- többen alkalmazzák már a kooperatív tanulási technikákat, csoportmunkát – kisebb
újra gondolással KIP-essé tehetik óravázlataikat,
- tanulóink is szívesen vesznek részt a csoportmunkában – hatalmas motivációs
lehetőség kiaknázása,
- a KIP-hez kapcsolódó logikai táblajáték program népszerűsítése – kellő számú
eszköz beszerzése után egyre több tanulócsoport matematikai logikáját,
problémamegoldó, absztrakciós és megfigyelő képességét, tudjuk majd fejleszteni, és
a játékba bevonhatjuk a szülőket is,
- fokozatos bevezetés – kisebb lelkes csapattal szeretnék kezdeni, és terveim szerint
három év múlva, a pozitív eredmények hatására a tantestület 90%-át be tudjuk vonni a
programba.
2. Innovatív iskola program – XXI. századi iskola, digitális transzformáció
Nagy megtiszteltetés volt ebben a tanévben, hogy iskolánkat is meghívta a Microsoft
az innovatív iskolák közé, lehetőséget adva, hogy csatlakozzunk az ország 21
intézményéből álló csapathoz. A program az intézményvezetők képzésével kezdődött
novemberben, az informatika tanárok és a rendszergazdák bevonásával folytatódott,
jelenleg a tantestületből érdeklődők felkészítésénél tartunk. Rendkívül sokat tanultam a
XXI. századi iskola kialakításáról, a megfelelő képességek fejlesztéséről,
stratégiaépítésről, korszerű, innovatív tanítási-tanulási módszerekről.
Áttanulmányozva a Kormány által elfogadott Digitális Oktatási Stratégia általános
iskolákat érintő résztét és figyelve a legújabb Nemzeti alaptanterv tervezetében szereplő
törekvéseket az a meglátásom, hogy a digitális fejlesztéssel kapcsolatos innováció
jövőbemutató, helyes irány iskolánkban. Valamennyi résztvevő egyetért abban, hogy a
jövő nemzedék digitális készségének fejlesztése elengedhetetlen hazánk gazdasági és
társadalmi haladása érdekében. Az informatikai eszközök használatának készségszinten
kell beépülnie a tanítás-tanulás folyamatába. Ehhez azonban a DOS szerint megfelelő
informatikai infrastruktúrára, a pedagógusok továbbképzésére és magas színvonalú
digitális oktatási tartalmak megalkotására van szükség. A Microsoft programjában való
részvételünkkel szeretném elérni, hogy iskolánk mihamarabb részese legyen a
fejlesztéseknek, hiszen kollégáim 70%-a nyilatkozott úgy, hogy szeretne részt venni
intézményünk XXI. századi átalakításában.
A Microsoft által kidolgozott digitális transzformáció kérdőíve 4 nagy csoportban 16
kisebb területen vizsgálja az iskolák digitális érettségét. Hat fázist jelenít meg – nem
releváns, kezdeti, fejlődési, definiált, beépült, készségszintű – melyekhez
meghatározásokat ír. Ezek alapján kell véleményezni, hogy melyik fázisban tartunk
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jelenleg. A tantestületünk által kitöltött kérdőív alapján 3 területet céloztam meg a
fejlesztés tekintetében.
1. Fizikai és virtuális környezet – kezdeti fázisból fejlődési fázisba jutni
cél: egyszerű virtuális terek kialakítása 1-1 osztályban (Classroom, OneNote).
2. Tanterv megvalósítása, tanulási minták – fejlődési fázisból definiált fázisba jutni
cél: sok tantárgyban, tanulási környezetben működjön a diákok által vezetett tanulás, a
tanár szerepe irányító legyen.
3. Az IKT kreatív használata – definiált fázisból beépült fázisba jutni
cél: az IKT eszközök használata meghatározó legyen a tanítási-tanulási folyamatban, a
diákok válogassanak az eszközökben és használják azokat adatgyűjtésre, elemzésre.
Mivel a tantestület mindkét innovációt érdeklődéssel fogadta, úgy gondolom,
megpróbálhatjuk párhuzamosan megvalósítani a fejlesztést. Nagyon fontosnak tartom, hogy
semmi sem kötelező, a kollégák választhatják a két út közül saját személyiségüknek leginkább
megfelelőt. De olyan jelentkező is van, akit mindkét téma egyformán érdekel, így azon is
gondolkodunk, hogyan tudjuk ötvözni az egymástól nem is olyan távol eső programokat
(digitalizált KIP). És persze vannak néhányan a tantestületben, akik úgy gondolják, hogy
fontos az innováció, de az általunk kínált lehetőségek közül nem szeretnének választani. Ők
valószínűleg egyéb innovatív ötletekkel fognak jelentkezni. Az innováció megvalósításának
fontos lépése a tanulók és a szülők előzetes tájékoztatása, valamint a megvalósulás folyamatos
monitorozása partneri elégedettségméréssel, amit kérdőíves formában szeretnék
megvalósítani.

2.2 Szervezetfejlesztési stratégia a tantestületben
Az elmúlt 5-6 év vezetői tapasztalatát értékelve azt állapíthatom meg, hogy szervezeti
struktúránkban inkább a hagyományos „piramis” forma érvényesült. A kibővített törzskari
vezetés (csúcsvezetés) tagjai a két igazgatóhelyettes – általános és pedagógiai –, valamint a 4
később 6 munkaközösség-vezető. Ebben a formációban, klasszikus esetben az
intézményvezető adja az utasításokat, a kezdeményezések általában „felülről” jönnek, és jó
esetben egyeztetések után jutnak el a dolgozókig.
Mivel az autokrata vezetési stílus távol áll tőlem, hiszen alapelvem, hogy az intézmény
sikeres működése a kollektív bölcsességen alapul. Kezdettől fogva „ösztönösen” nyesegettem
a piramis csúcsát, és ragaszkodtam a közös gondolkodáshoz, „együttdolgozáshoz”. Ezért
gyakran egyeztettem, ötleteltem a vezetőtársakkal és kértem, hogy tegyék ezt meg a
munkaközösségükben is. Sokszor vitattunk meg egyes témákat tantestületi értekezleteken is,
ami helyenként időbeli elhúzódás miatt nem volt hatékony. Úgy gondolom, hogy az elmúlt
évek megnövekedett feladatai közepette nem tudtam elegendő időt fordítani a
szervezetmenedzselésre. Ezért nagyon fontos célom, hogy az ösztönös próbálkozásaim
helyett a tudatos szervezetfejlesztést helyezzem előtérbe. Tanulmányaim során rátaláltam
egy olyan szervezeti formára, amely véleményem szerint tökéletesen tükrözi vezetői
alapelveimet: ORGANIKUS SZERVEZET, amely a közösséget élő, működő, fejlődő,
tanuló struktúrának mutatja. Jellemzői:
 emberközpontúság – a munkatársak önálló, kreatív személyiségek, meghatározó
szerepük van a folyamatokban, a vezető épít a tudásukra,
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 horizontális kapcsolat – a célokat közösen fogalmazzák meg, így mindenkinek fontos
a megvalósítás, utasítások helyett megállapodások vannak, így a megoldások a
közösség kezébe kerülnek a felülről való rákényszerítés helyett,
 kiegyensúlyozottság – segíti a kollégák személyes fejlődését, hogy hatékony
kreativitással
tudjanak
a
közösségben
dolgozni
felelősséget
vállalva
tevékenységeikért, amihez szükséges, hogy a számonkérés elemző, előremutató legyen
(„Mit csináltunk rosszul? Hogyan javíthatjuk ki?”),
 rugalmasság – bizonytalan környezeti tényezők megfelelő kezelése, ha akadályba
ütközik a közösség egy-egy feladatnál, tudjon újratervezni, más irányt keresni,
 „lapos”, csonka gúlához hasonló struktúra – a vezető a közösség cselekvő résztvevője,
maximálisan támogatja az együttes gondolkodást, így a szervezeti forma sokkal
hatékonyabb lesz, mint a piramisszerű.
Ahhoz, hogy szervezetünk képes legyen a folyamatos alkalmazkodásra, fejlődésre,
stratégiák kidolgozására és megvalósítására, el kell sajátítanunk a stratégiai tanulás
eljárását, amely 4 ciklusra bontható:
1. Tanulás – megfigyeljük változó környezetünket és tanulunk saját akcióinkból,
2. Fókusz – a szervezet a legfontosabb célokra összpontosít, azután stratégiai döntéseket
hoz,
3. Igazítás – a szervezet és a stratégia összehangolása,
4. Végrehajtás – a stratégia végrehajtása és új ötletek feltárása, kipróbálása.
A vezető/vezetés feladata pedig a 4 ciklus folyamatos koordinálása a következők
szerint:
1. Tanulás – a különféle magatartásformák és szituációk elemzése, ami után feltárja a
problémákat és a lehetséges alternatívákat a megoldásra,
2. Fókusz – definiálja a jövőképet és meghozza a stratégiai döntéseket, miközben észleli a
hiányosságokat is,
3. Igazítás – a szervezet összehangolása, ez a legösszetettebb feladat. A stratégiai célokat
folyamatosan szem előtt tartva négy tényezőre kell fókuszálni, majd ezek alapján
akciótervet készíteni:
a) intézkedések és jutalmazási szisztémák
b) struktúrák és folyamatok (tervezés, döntések, információs rendszerek)
c) a dolgozók kompetenciái és motivációjuk
d) a szervezeti kultúrát meghatározó hiedelmek és viselkedések
4. Végrehajtás – a terv végrehajtása és kísérletezés újabb ötletekkel.
A szervezeti tanulás eredményeként tudás jön létre, ami elterjed a szervezetben,
beépül és rögzül, a feladatok konkrét megvalósításakor mindenki számára elérhető lesz.
Törekednünk kell tehát a folyamatos tudásmegosztásra a tantestületen belül, ennek
alapjait már ebben a tanévben leraktuk. Valamint törekednünk kell folyamataink,
tevékenységeink javítására, hogy hatékonyabb és jobb döntéseket hozhassunk és a
feladatmegoldásaink is tökéletesedjenek.
A helyzetelemzésemből kitűnik, hogy tantestületünk 58 %-a 50 év feletti kolléga.
Természetesen a kor nem előny vagy hátrány, hanem állapot, amely két fontos tényező
vizsgálatára készteti a vezetőt.
1. 25-30 éve pályán lévő pedagógus erőssége, hogy hatalmas tapasztalatokkal rendelkezik.
Ismeri a tanítás minden fortélyát, rendszeresen részt vett továbbképzéseken, ahol bővítette
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szakmai, módszertani ismereteit. Elismerik a szülők, a diákok, a fiatalabb kollégák is. Ezekre
a pozitívumokra, erősségekre egy vezető mindenkor számíthat.
2. Ami azonban veszélyt jelenthet: a rutinfeladatok megszokássá válnak („Eddig is így
csináltam!”), beszürkülés, fásultság, hiábavalóság érzése, ami elgyengítheti az embert. A
diákok folyton újat várnak, ha ezt nem látják, ellenállásba kezdenek, mi pedig elveszítjük
tekintélyünket, „népszerűségünket”. Fokozatosan növekszik az elkeseredettségünk, és
kialakul egy ördögi kör, ami végül kiégéshez vezet.
Fontos kérdés tehát, hogyan lehet kiaknázni a pedagógusok erősségeit és tompítani a
veszélyeket? Úgy gondolom, a motiváció a válasz. Olyan bizalomra épülő motivációt kell
találnia a vezetőnek, amivel felszabadítja a pedagógus kreativitását. Elendeghetetlen, hogy a
bizalom mindkét részről meglegyen, a kolléga merje vállalni a gyengeségeit, vezető pedig
kellő empátiával forduljon a problémák kezeléséhez és legjobb tudása szerint segítse
munkatársát a hatékony megoldások megtalálása felé. Ehhez valódi párbeszédekre van
szükség és odafigyelésre. Alkalmazni kell a kérdés kultúráját, hogy a pedagógus önmaga
találja meg a válaszait, mert ezeket tudja majd igazán magáénak érezni. Véleményem szerint a
szervezet akkor tud jól működni, ha tagjai megvalósíthatják személyes elképzeléseiket,
sikerélményük lesz, amitől jobban érzik magukat.
A fentiek alapján szervezetünkkel kapcsolatos céljaim és feladataim a következők:
Célok:
a) 2022-re organikus szervezet működtetése

b) a stratégiai tanulás elsajátítása

c) a tantestület motiváltságának növelése

d) minőségfejlesztés újratervezése

Feladatok:
- XXI. századi jövőképünk közös kialakítása
(célok, feladatok, küldetés),
- értékeink meghatározása,
- innovációs team alakításával a kreatív
gondolkodás támogatása,
- az információáramlás hatékonyságának
növelése
- megismertetni a kollégákkal a folyamatot,
- elősegíteni a tudásmegosztást akár más
iskolákkal is,
- hatékony gazdálkodás az idővel, az
értekezleteken közös munka legyen, az
információk ismertetése történjen digitális
formában
- erőforrás-feltáró team alakítása, hogy
megtudjuk, ki miben ügyes,
- rejtett tartalékok felszínre hozása,
- adott feladatra a megfelelő embert
megtalálni
- a folyamatok monitoringja, mit, hogy
sikerült végrehajtani,
- kérdőíves felmérések kidolgozása a
tanulóknak, szülőknek – elégedettségmérés,
- a feltárás után értékelés, ha szükséges
javítási tervek kidolgozása
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3. SZAKMAI TERVEK ÉS FELADATOK AZ OKTATÁSBAN
Szakmai terveimet és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat azzal a táblázattal kezdem,
amely az elmúlt 5 évben megvalósultakat összegzi. Ez jó kiindulási alap lehet, hiszen a
jövőben is szeretném mindezt folytatni, mert minden pontot értékesnek tartok. Ezzel együtt
szükségesnek látom az innovációt a nevelés-oktatás terén is, hogy valóban megfeleljünk a
XXI. század kihívásainak. A témakörök végén fogom vázolni azokat az elképzeléseimet,
amikkel új színt vinnék jelenlegi oktatásunkba. Elvem: Pénzzel sok mindent meg lehet
változtatni, de ötletek nélkül a megvásárolt eszközök csak porosodó tárgyak maradnak!

3.1 A nevelés-oktatás minőségének javítása
Tervek
1. Szilárd alapkészségek kialakítása

Elvégzett feladatok
a) tanórákon anyanyelvi, matematikai,
természettudományos kompetenciák
fejlesztése,
b) értő olvasás fejlesztése,
c) tanórai anyaggyűjtés, kiselőadások
formájában az önálló ismeretszerzés
gyakoroltatása,
d) tanulásmódszertan órák keretében tanulási
képesség fejlesztése (5.évf.).
Új feladat
- kompetenciamérés eredményeinek
folyamatos javítása a kitűzött mutatók
alapján.

2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás

a) tanulási nehézséggel küzdő tanulók
segítése differenciált, egyéni fejlesztéssel,
b) szakkörök, tanulószoba működtetése,
c) nívócsoportos matematikaoktatás,
d) a gyermeki fantázia és kreativitás
felébresztése pl. különleges alkotásokból
rendezett kiállítással (hulladék anyagok
újrahasznosítása).
Új feladatok
- matematikából tehetségcsoport
létrehozása és folyamatos felkészítése a
versenyeztetésre,
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3. Továbbtanulás, pályaválasztás segítése

két tanulószobai csoport működtetése a
hatékonyság növelése érdekében.

a) felvételi előkészítők biztosítása,
b) pályaorientációval kapcsolatos programok
szervezése.

4. Idegen nyelv tanulása

a) nyelvoktatás csoportbontásban,
b) nyelvvizsgára való felkészítés.

5. Korszerű, hatékony oktatás feltételeinek
biztosítása

a) minden tanteremben legyen korszerű
számítógép, projektor, 4 teremben interaktív
tábla, ezek folyamatos használata,
Új feladatok
- a pedagógusok folyamatos
továbbképzése, a digitális
eszközhasználatra való felkészítés,
- a tanulói mobileszközök (telefon,
tablet) használatának engedélyezése a
tanórán és a szabályozás kialakítása.

6. Kompetencia alapú oktatás továbbvitele

a) TÁMOP 3.1.4 pályázat 5 éves
fenntarthatóságának biztosítása (a kimenő
osztályok helyére újak),
b) egyes elemek (pl. témahetek, kooperatív
tanulás) megtartása.

7. Informatikai fejlesztés

a) korszerű számítógépek beszerzése,
b) internet minőségének kismértékű javítása,
c) új szoftverek beszerzése.

Új célok és feladatok a nevelés-oktatás terén:
1. Cél: a XXI. századi készségek tudatos beépítése munkánkba
A Microsoft Innovatív iskola programjának képzésén megismerhettem azt a törekvést,
mely szerint tanulóinkat sikeres felnőtté válásuk, munkavállalásuk érdekében fel kell
vérteznünk a kutatások alapján meghatározott XXI. századi készségekkel, amik a 4K
elnevezést kapták: kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció
(együttműködés). Önmagában egyik készség sem ismeretlen a pedagógusok számára, ami
újszerű, a tudatos összekapcsolásuk és általános fejlesztésük.
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Feladatok:

- a 4K megismertetése a pedagógusokkal belső képzés keretében
(ez részben már meg is valósult!),
- 2017-18-ban a 4K megismertetése a diákokkal, szülőkkel,
- tanmeneteink áttekintése, hogyan tudjuk beépíteni a 4K-t,
- 2022-re a készségek minden tanórán történő tudatos fejlesztése.

2. Cél: Korszerű tudásépítés, egyéni tanulásszervezés bevezetése
A fent említett készségeken kívül megváltozott világunkban fokozott hangsúlyt kap a
tanulók tudásépítése, amely végeredményét tekintve jelentősen különbözik a mechanikus
tanulástól és az így megtanultak reprodukálásától. Ugyanis a tudásépítésben kiemelkedik a
sokoldalú ismeretszerzés, az ismeretek rendszerezése és elemzése, következtetések levonása.
A mechanikusan megtanult dolgok egy része feledésbe merül, de ha az elemző rendszerezést
elsajátítják a tanulók, későbbi tanulmányaik során is nagy hasznát veszik. A tudásépítéshez
szorosan kapcsolódik az egyéni tanulásszervezés is. A tanórai tevékenységek esetében a
csoportmunka (itt kapcsolódhatunk a korábban felvázolt KIP-hez), az egyéni otthoni
tanulásban pedig a projektek megvalósítása ad erre lehetőséget. Ami mindkét esetben fontos:
a diákok a pedagógus által előre meghatározott feltételek mentén maguk tervezhetik
munkafolyamataikat. A módszer óriási előnye, hogy a tanulók egyéni, személyre szabott
tanulási utakat járhatnak be, képességeik szerint választhatnak a különféle feladatok közül és
munkájukért egyénileg és közösségben is felelősséget vállalhatnak. Természetesen mindezek
bevezetése és elterjesztése hosszabb időt vesz igénybe, és szükséges hozzá a pedagógusok
bizonyos fokú szemléletváltása is, a koordináló szerep felé való elmozdulás.
Feladatok:

- a pedagógusok felkészítése az új módszerre (2017-18. tanév I.),
- „Egyéni tanulásszervezés” munkacsoport létrehozása,
- a korábban alkalmazott kooperatív technikák rendszerezése,
- virtuális oktatási terek létrehozása a tanulás támogatására,
- új lehetőségek feltárása, megosztása (digitális történetmesélés,
skype az oktatásban, tükrözött tanulás stb.), adaptálása különböző
tantárgyakra – 2017-18. II. félév,
- a diákok és a szülők tájékoztatása az innovációról,
- a módszer bevezetése 2018-19-es tanév elején 7-8. évfolyamban,
- a módszer folyamatos tesztelése,
- 2019-20-as tanévben a módszer bevezetése 6. évfolyamon,
- 2020-21-es tanévben a módszer bevezetése 5. évfolyamon is.

3. Cél: Fejlesztő értékelés bevezetése
Az értékelés iskolánkban, ahogy a hazai közoktatásban is a szummatív (minősítő)
típusra épül, amely osztályzataival azt mutatja meg, hogy egy adott szinthez képest hol
helyezkedik a tanuló teljesítménye. Létezik a diagnosztikus mérés is, de arányaiban jóval
kevesebb alkalmazással. Célja, hogy feltárja a tanulócsoport hiányosságait, előismereteit,
ezáltal eredményesebbé teszi a folyamatot, de a visszajelzések a pedagógusnak szólnak. Az
értékelés nálunk még kevéssé alkalmazott módja a fejlesztő (formatív) értékelés, amelynek
célja a tanulási hibák és nehézségek feltárása, a javítási lehetőségek kimutatásával a tanulási
folyamat segítése. A részfolyamatokat értékelve a tanuló kap visszajelzést erősségeiről és
hiányosságairól, fejlődési útjairól. A XXI. századi tudásépítés kiteljesítéséhez
nélkülözhetetlen az értékelési rendszer ilyen formában történő átgondolása. Természetesen ez
is hosszabb folyamat lesz, és feltehetően továbbra is a szummatív értékelésé lesz a vezető
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szerep, hiszen a jelenlegi oktatási rendszerben az osztályzatok meghatározók, de érdemes
elindulni a formatív értékelés útján és megismerni az alapokat.
Feladatok: - megismertetni a tantestületet a formatív értékelés alapjaival,
- érdeklődő kollégákból „Fejlesztő értékelés” munkacsoport
alakítása,
- néhány vállalkozó pedagógussal egy-egy osztályban a gyerekek
tanulási céljainak meghatározása, az egyéni fejlődés lépéseinek
követése,
- sokféle tanítási módszer alkalmazása,
- a tanulók változatos értékelése (pl. pontrendszer alkalmazása),
- a tanulók aktív részvételének biztosítása a tanulási folyamatban.
4. Cél: Élsportoló tanulóink hatékony felzárkóztatása, fejlesztése
Iskolánk tanulói közül többen olyan élsportolók, akik feszített edzésprogrammal
dolgoznak, rengeteget versenyeznek itthon és külföldön is, és nem ritka a 2-3 hetes edzőtábor
sem. Ilyenkor sajnos kiesnek a napi tanulási rutinból, későbbi felzárkóztatásuk a pedagógusok
legjobb szándéka mellett is nehézséget okozhat. Náluk nemcsak az egyéni tanrend a fontos,
hanem az egyéni tanulási út is, korszerű technikák alkalmazása, hogy segítsük haladásukat.
Az internet segítségével a gyerekek kapcsolata interaktív lesz a szaktanárokkal és az
osztálytársakkal is, és ha felcsatlakoznak a virtuális osztályterembe, bármikor tanulhatnak,
feladatozhatnak, kérdezhetnek. Ez óriási előrelépés lenne tanulmányi előmenetelükben.
Feladatok:

- egyéni tanulási terv készítése (hosszabban kieső időben),
- One Note, Classroom alkalmazása, amit bárhol elér a tanuló,
- rövid videók készítése, feltöltése, amik összegzik a lecke lényegét
(ezeket utazás közben is nézheti a diák!),
- digitális vázlat, prezentáció készítése adott leckéből,
- rövid, választható, beadandó digitalizált feladatok összeállítása,
- folyamatos visszajelzés a feladatok értékeléséről,
- pontrendszer alkalmazása a beadott feladatokra (majd osztályzat)

3.2 Tanulók személyiségfejlesztése
Tervek
1. Sportemberré nevelés

Elvégzett feladatok
a) a sportiskolai (MOB) és a testnevelés
tagozatos osztály működtetése,
b) a gyermekek egészséges terhelésének
megvalósítása (napirend, hetirend),
c) tanulók iskolai és sportbeli
kötelezettségeinek összehangolása,
d) a korábbi tömegsport tevékenységek (foci,
labdás játékok, atlétika) kibővítése
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szivacskézilabdával,
Új feladatok
- az edzőkkel való kapcsolattartás
javítása,
- ismételt konzultáció a labdarúgó
edzések 2 tanórába való beépítéséről,
átgondolt csoportbontással a „b”
osztályokban.
2. A tanulói közösségek fejlesztése

a) az érzelmi intelligencia fejlesztése,
b) nyelvi kulturáltság fejlesztése,
c) a kulturált viselkedésnormák rögzítése,
d) határozott, következetes fellépés a
trágárság, agresszivitás ellen,
e) osztálykirándulások, táborok szervezése,

3. Egészséges életmódra nevelés

a) test és lélek harmonikus fejlesztése,
b) szokások és tudatosság kialakítása,
c) mindennapos testmozgásra ösztönzés,
d) egészségnap szervezése,

4. Esztétikai, művészeti kifejező képesség
fejlesztése

a) énekkarok működtetése,
b) szakkörök szervezése (rajz, színjátszó,
újságíró),
c) kulturális programok (múzeum,
hangverseny, színház, kiállítás) látogatása,
d) tantermek, folyosók dekorálása tanulók
bevonásával.

Cél: A játékosítás/gamification megismertetése és hasznos alkalmazása
A játék ősidők óta része az emberiség kultúrájának. A Föld minden pontján
kisgyermektől nyugdíjasig egyénileg és csapatban mindenki szeret játszani elsősorban azért,
mert szórakoztat és örömöt okoz. A pedagógiai munkában ezen kívül sokféle pozitív hatása
ismerhető fel. Gondoljunk csak a különféle kompetenciák, a logikai gondolkodás, az
egészséges versenyszellem, a társas kapcsolatok fejlesztésére. A XXI. században a
hagyományos „társasjátékok”, táblajátékok mellé befurakodtak és világhódító útjukat járják a
digitális játékok. A Z generáció tagjai óriási érdeklődéssel vetik rá magukat az internetről
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percek alatt letölthető játékok tömegére. Vajon a pedagógus mit tud kezdeni ezzel a
lehetőséggel? Fel kell ismernie a legfontosabb dolgot, ami a játékot az oktatáshoz kapcsolja: a
MOTIVÁCIÓT. Például egy unalmas gyakorló feladatsor elvégzése hihetetlen gyorsasággal
válhat szárnyaló örömmé, ha felhasználjuk a játék erejét.
A játékosítás tehát azt jelenti, hogy olyan elemeket veszünk át a játékok rendszeréből
(legyen az hagyományos vagy digitalizált), amelyekkel motiválhatunk, oldhatjuk a
feladattudatból eredő stresszt és önállóan (vagy éppen csoportban) gondolkodásra,
döntéshozatalra késztethetünk. Elősegíthetjük az egyéni tanulási utak megtervezését,
bejárását. Azonnali visszajelzéseinkkel a tanulók (ön)értékelése is megvalósul,
sikerélményekkel gazdagíthatjuk közösségünket.
Feladatok:

- a játékosítás alapjainak megismertetése a tantestülettel,
- játékötletek gyűjtése, a beemelhető elemek rendszerezése
(pl. szintek és időkeret meghatározása, „segítők” kitalálása),
- a tanulók által választható feladattípusok kigondolása
(bevonhatjuk a gyerekeket is az ötletelésbe!),
- az értékelés összeállítása (mi mennyi pontot ér, beválthatóság),
- a szülők tájékoztatása a játék lényegéről,
- a játék működtetése,
- további lehetőség: versenyezhetnek egymással az osztályok is!

3.3 Ifjúságvédelem
Tervek
1. Prevenció

Elvégzett feladatok
a) problémák azonnali feltárása (igazolatlan
vagy túl sok mulasztás, függőségek
kialakulása, családon belüli erőszak, a
gyermek bármilyen veszélyeztetése stb.),
b) az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi
felelős szoros együttműködése,
c) szakemberek segítségének igénybevétele.

2. Hátrányos helyzet csökkentése

a) szülőkkel folyamatos kapcsolattartás,
b) rászorulók támogatása, tanácsadással,
adományokkal.

3.4 Iskolai élet, hagyományőrzés- és teremtés
Tervek
1. Állampolgári kompetencia fejlesztése

Elvégzett feladatok
a) nemzeti, kulturális értékeink bemutatása
tanórákon, kirándulásokon,
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b) ösztönzés más népek kultúrájának
tiszteletére.
2. A nemzedékek közötti kapcsolat
megerősítése

a) szülők tájékoztatása, bevonása az iskolai
programokba.

3. Hagyományrendszer megőrzése, bővítése

a) hagyományos programjaink folyamatos
szervezése,
b) nyugdíjas kollégák meghívása, karácsonyi
teadélután,
c) diákönkormányzat működtetése,
d) diákparlament szervezése,
e) iskolai évkönyv, fotókönyv az adott tanév
osztályaival, pedagógusaival.
Új feladatok
- Vasvári Diploma adományozása a 8 éven
át tartó kiváló tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulóknak,
- Vasvári Emléklap adományozása a 8
éven át iskolánkért sokat fáradozó
szülőknek,
- digitális évkönyv folytatása,
- a diákok bevonása az innovációba,
- táblajátékok bevezetése – verseny az
osztályok között,
- az iskola honlapjának aktualizálása.

4. GAZDÁLKODÁS, INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA,
ESZKÖZFEJLESZTÉS
4.1 Gazdálkodás
2013 januárja óta a többi iskolához hasonlóan mi sem vagyunk önállóan gazdálkodó
intézmény. 2017. január 1-ig fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve
ennek Dunaújvárosi Tankerülete, működtetőnk pedig a Gazdasági Ellátó Szervezet volt. A
kettősség különösen finanszírozás szempontjából számos kérdést vetett fel, amelyek
megoldását forráshiány is nehezítette. Beszerzéseink és egyéb költségtérítéseink a
legszükségesebbekre szorítkoztak. A helyzetünk azért sem volt könnyű, mert korábban
gazdaságvezető és könyvelők segítették a munkánkat, és noha konkrét értelemben vett,
intézményi szintű költségvetéssel összefüggő gazdálkodás nem is működött (pl. pénzmozgás,
könyvelés, számlák teljesítése, bevételek kezelése stb.), az adminisztrációs feladatok egy
része megmaradt, amelyek közül kiemelten fontosnak tartom a következőket:
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 a dolgozók nem rendszeres kifizetésének (munkábajárás, megbízási díjak,
túlórák, jubileumi jutalmak) havi elszámolása és az összegek rögzítése a KIRA
számfejtő rendszerben (2016. decemberig volt KIRA hozzáférésem),
 az igénybejelentő 4. mellékletek kezelése,
 a beérkező számlák teljesítésigazolását és nyilvántartásukat,
 a bérjellegű és dologi kiadások költségvetés tervezete.
2017. január 1-től fenntartó és működtető is lett a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, amely
ezután önálló költségvetési szervezet. A tervek szerint az iskolák költségvetési keretet kapnak,
ezzel kell gazdálkodniuk legjobb belátásunk szerint. A jövőben ez hatalmas odafigyelést
igényel majd a tervezés, szervezés, folyamatos dokumentálás terén, hogy a kifizetések
követhetőek legyenek és beleférjünk a keretbe.
Nem önállóan gazdálkodó intézményként egyéb bevételi forrásaink tekintetében a
következőkre támaszkodhattunk:
 A Magyar Olimpiai Bizottság támogatása – 2007 óta tanévenként átlagosan 4-5
millió forintot kaptunk, amit élsportolóink tanulmányi eredményeinek
javítására, versenyeztetés finanszírozására, valamint eszközfejlesztésre, kisebb
beruházásokra költöttünk.
 A diákönkormányzat részére elkülönített pénzösszeg – alapját a
papírgyűjtésekből befolyt összeg képezi, ezen kívül az osztályokban működő
szülői közösségek által összegyűjtött hozzájárulás, amit a Szülői Közösség
vezetője kezel. A DÖK-rendezvények és egyéb iskolai szintű szabadidős
programok finanszírozását biztosítjuk ebből. Kidolgoztuk a pénzfelhasználás
rendjét, mely szerint minden tanév elején az iskolavezetés a munkaközösségek
igényei alapján összeállítja a „költségtervet”. A szülői felajánlások 2/3-ad
részét a befizetők arányában visszaigényelhetik az osztályok kirándulásra,
táborozásra, osztályszintű programokra.
 „A Vasváris Gyermekekért Alapítvány” – a szülők és támogatók személyi
jövedelemadójának 1 %-os felajánlása képezi a felhasználható pénzösszeget,
amit eszközfejlesztésre, táboroztatás támogatására, össziskolai kirándulásokra,
sikeres nyelvvizsgák díjának visszatérítésére fordítottunk.
Új lehetőség a 2017-18. tanévtől:


A fenntartó tervezi, hogy a terembérleti díjak egyedileg megállapított
százalékát visszaforgatja az intézményekbe. Ezt az összeget az iskola saját
igényei
szerint
hasznosíthatja.
Úgy
gondolom,
hogy
akár
eszközfejlesztésre, akár karbantartásra kiválóan hasznosítható lesz a pénz.

4.2 Intézményi infrastruktúra
Iskolánk épülete ebben a tanévben lett 65 éves, nagyszülők lettek az egykor vadonatúj
épületet élvező gyerekek. Hiába igyekezett minden iskolaigazgató az állagromlást rendszeres
karbantartással megállítani, a költségvetés az utóbbi időben többnyire csak „tűzoltásra” volt
elegendő. Nagyon sokat segítettek a szülők (különösen alsó tagozatban) a tantermek
felújításában, szépítésében (festés-mázolás, parkettakarbantartás, bútorzat). A felsős
tantermek és a lépcsőház tisztasági festésénél a GESZ segített, cserébe nálunk működik a
nyári napközis tábor. Idén két tanteremben tudtuk a tanulópadokat és székeket cserélni
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önkormányzati támogatásból. A tornatermünket az elmúlt 5 évben sikerült kevés önerőből,
MOB, TAO és önkormányzati segítséggel teljesen felújítani: tetőszigetelés, festés,
padlózatkorszerűsítés történt. A politechnika épületének tetőszigetelése is megtörtént, így
megszűntek a beázások.
Amire már régóta várunk és most reményeim szerint egy önkormányzati
energetikai pályázat eredményeként a közeljövőben megvalósul: az épület teljes
szigetelése, nyílászárók komplett cseréje, napelemek beépítése a korszerű
energiafelhasználás érdekében.
Infrastruktúra-fejlesztési tervek a következő 5 évben:
udvar

-

épület, belső terek

-

tantermek

-

A sportudvar teljes felújítása: futópályák
újrasalakozása, a jelenlegi betonos
kézilabda pálya biztonságos és megfelelő
burkolása, védőhálók felszerelése.
Politechnika épületének teljes felújítása.
Mobil tanterem elhelyezése.
A teljes villamoshálózat felújítása.
Belső hangosítás (iskolarádió)
korszerűsítése.
Fejlesztő játékszoba kialakítása
(gazdasági irodából).
Folyosói lambéria, szekrények felújítása
(évente 1-1 folyosón).
A korlát felújítása a lépcsőházakban.
A parketta felújítása ütemezéssel.
A termek festése ütemezéssel.
Iskolabútorok beszerzése ütemezéssel

4.3 Eszközfejlesztés
Az utóbbi években sajnos kevés lehetőség volt intézményi eszközfejlesztésre. Amit
meg tudtunk valósítani, megtettük a fent említett forrásokból: számítógépeket, projektorokat,
sporteszközöket szerezhettünk be elsősorban. Az IKT eszközök tekintetében nagy előrelépés
volt, hogy a központi TIOP 1.1.1 pályázatból 4 korszerű digitális táblát kaptunk laptoppal és
modern projektorral. Ebben a tanévben volt először lehetőségünk a fenntartó által közel
másfél millió forint értékben szakmai anyagokat, eszközöket beszereznünk. Közülük
kiemelném a régóta tervezett Mozgáskotta nagy szettet, és a Mozaik Kiadó digitális
tananyagait, az előbbivel alsós diákjaink mozgásfejlesztését, az utóbbival pedig felsős
tanulóink természettudományos, matematikai és történelmi képzésének színesítését
valósíthatjuk meg. Ezeken kívül jelentős összegért vásárolhattunk logikai játékokat, amelyek
szükségesek lesznek a „játékosító” programunk megvalósításához.
Szintén ebben a tanévben sikerült csatlakoznunk a Microsoft Innovatív iskola
programjához, melynek sikeres megvalósításához szeretnénk támogatáshoz jutni a fenntartó
által benyújtható pályázatokból: EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben.
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Tervezett eszközfejlesztés a program megvalósításához:







az Office 365 alkalmazása a virtuális munkavégzéshez,
WIFI hálózat bővítése nagyobb kapacitású routerekkel,
30 tablet (Samsung), amit a tanulók használhatnak a tanórákon,
30 laptop Windows operációs rendszerrel a pedagógusok és a tanulók részére,
digitális tábla minimum 5 db az alsós tantermekbe is,
6 db monitor az informatika terembe, az elmúlt évben a 13 új géphez 7 monitort
kaptunk, ezt bővíteni kellene!
 Korszerű, közelről vetítő projektorok a digitális táblákhoz kábelekkel együtt,
 meglévő projektorok felújítása (izzócsere szükséges),
 3D nyomtató beszerzése pályázat útján.
Befejezésül néhány személyes gondolat arról, miért is szeretnék újra intézményvezető
lenni. Úgy érzem, újra otthont találtam egy közösségben, amelynek tagjai hatalmas lendülettel
képesek dolgozni közös céljaink megvalósítása érdekében. Bízom benne, hogy az elmúlt
években fejlődésünk szilárd alapokat kapott, megszerzett ismereteimet felhasználva ezt az utat
szeretném tovább folytatni, korrigálva a kitapasztalt hibákat és hozzátéve mindazt, amit a
közösség is jónak ítél. Úgy érzem, ha tantestületünk tagjaiban felhalmozódott szellemi
energiák, hasznos ötletek, innovatív kezdeményezések párosulnak a megszerezhető anyagi
forrásokkal, hosszú távon is fejlődő iskola leszünk.
Vezetői múltam megtanított, „milyen nehéz bármit is helyesen csinálni”. De
rendületlenül hiszem, hogy a kölcsönös bizalom és megbecsülés, a kitartó, tisztességes
munka, a másik embertől való tanulás sokat segíthet a nehézségek leküzdésében. Köszönöm
azoknak a kollégáimnak a segítségét, akik az elmúlt 6 évben támogattak, továbbra is számítok
hasznos tanácsaikra, ötleteikre, kritikáikra. Én pedig azon fogok igyekezni, hogy
sikerélményük legyen és találjanak örömteli dolgokat a hétköznapokban is. Vezetőjük
szeretnék lenni, előrevivő, jó irányt mutatni, és azt szeretném, ha ők is büszkék lehetnének a
munkámra.

Dunaújváros, 2017. március 25.

Kovács Erzsébet
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Kovácsné Dr. Nagy Emese: A hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
státuszkezelő programjai
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