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1.

Pályázati motiváció indoklása

Családi életem és munkám öt évtizede Zalaegerszeg térségéhez köt.
Harmincegy éve dolgozom a közoktatásban, szolgálom az alapfokú oktatás
ügyét. Emellett 3 éves tapasztalattal rendelkezem az alapfokú művészeti
oktatás terén.
Tanári munkámat 1992-től egykori általános iskolámban elkötelezettséggel
és felelősségteljesen végzem. A pedagógus pályát egykori petőfis osztályfőnökeim javaslatára és példája nyomán választottam.
Munkám elsődleges céljának a magas szintű szakmai tudásra épülő, személyiségközpontú, adaptív nevelést-oktatást tekintem.
Az elmúlt 30 év alatt változatos intézményi feladat-, és szerepkörökben
(napközis nevelő, tanár, osztályfőnök, drámapedagógus, munkaközösségvezető, szabadidő-szervező, iskolai drogügyi koordinátor, gyermek-, és
ifjúságvédelmi felelős), majd pedig mesterpedagógus szakértő szereztem
tapasztalatot a pe-dagógus szakma mobilitásáról.
A munkakörömből és a megbízásaimból adódó feladatoknak való megfelelésen túl, a kor követelményeinek eleget téve törekszem pedagógiai
kultúrám, szakmai, módszertani ismereteim megújítására, pedagógus-, illetve szakértői kompetenciáim permanens fejlesztésére.
Pedagógiai, elméleti munkáimban, publikációimban egyes pedagógiai innovációk, valamint az intézményvezetői feladatok professzionalizálódásának vizsgálatát folytattam.
Pedagógiai pályafutásom újabb kihívásának, jelentős állomásának
érzem a magasabb vezetői megbízás elnyerését.
Egyetértek az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott alapelvekkel, mely szerint partnerközpontú, szolgáltató iskolaként olyan diákokat
kívánnak nevelni és oktatni, akik az általános műveltséggel és viselkedéskultúrával, valamint az alkalmazásképes tudást megalapozó nevelés-oktatás
eredményeképpen tanulmányaikat középfokú intézményben folytatják, illetve konstruktív életvitelt mutató fiatalokként élnek.
Fontosnak tartom, hogy az intézmény az értékes hagyományaira
építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú
fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának követésével
törekszik a kor kihívásainak megfelelni.
Elfogadom az iskola által képviselt értékeket, törekszem megőrizni a már
kialakult arculatát, vezetői tevékenységem során építeni kívánok
hagyományaikra.
A több, mint negyedszázadnyi pedagógiai gyakorlat, az évek során szerzett
szakmai és emberi tapasztalataim, a tanulmányaim során szerzett tudásom,
ismereteim birtokában végeztem el az intézményi helyzet áttekintését, elemzését, majd pedig az iskola jövőjét meghatározó fejlesztési elképzelés kidolgozására pedig a közös cél, közös felelősség, a kollektív tenniakarás tudata
szellemében, a szakmai munkaközösségek igényeinek figyelembe vételével
vállalkoztam.
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Vezetői hitvallásom
Egy új intézményvezetőnek, mindig kettős cél lebeg a szeme előtt.
Egyrészt megőrizni a múltból mindazt, ami jó, tartalmas, sikeres volt.
Másrészt nyitottnak lenni arra, hogy a folyamatosan változó igényekhez,
körülményekhez alkalmazkodni tudjon, törekedni arra, hogy a továbbiakban is felkészült legyen az iskola, a nevelőtestület.
” Mindnyájan érezzük, hogy a világ milyen gyorsan - és egyre gyorsabban –
változik körülöttünk. Akarva – akaratlanul magunk is részesei (… ) vagyunk ezeknek a változásoknak, melyek következtében az emberek jellemének, képességeinek jelentősége minden eddiginél nagyobb lett. Újra kell gondolnunk, milyen viselkedésre van szüksége az egyénnek és a szervezetnek ebben a változó
világban.
„Hatékonyság”, „kompetencia” és „érzelmi intelligencia” – három olyan fogalom, amely talán jó kiindulópont lehet a válasz megtalálásához.” (Klein Sándor)

Az állandóan változó környezeti kihívásoknak az intézmény csak akkor
tud megfelelni, ha vezetése professzionálissá tud válni, ha az intézmény
dolgozói csapatként együtt tudnak működni, ha a csapat tagjait innovatív
gondolkodás és cselekvés jellemzi, ha figyelnek a környezetükre, és
gyorsan reagálnak annak kihívásaira.

Vezetői jövőképem:

 Sikeres, a partneri igényeknek megfelelni tudó szervezet
működtetése, (helyzetelemzés, valamint a stratégiai és operatív tervezés összehangolása,
 a szervezeti hatékonyság növelése, (megújulás iránti szervezeti
igény megerősítése, adekvát szervezetfejlesztés: organikus modell
jellemzőinek alkalmazása),
 az intézményi eredményesség növelése,
-a tanulók iskolai eredményességének, sikerének fokozása,
- a tanulói személyiség sikeres formálása, képességeik minél teljesebb kibontakoztatása,
- differenciált tanulótámogatás (integrált nevelés-oktatás:
adaptív oktatás- tanulóközpontú tanulásszervezés, tehetséggondozás),
 a tanulási esélyteremtés biztosítása.
Véleményem szerint nem az a lényeges, hogy a tanulók hátrányait professzionális
szinten csökkentsük, sokkal inkább az, hogy személyiségközpontú, adaptív
tanítási-tanulási folyamat szervezésével lehetővé tegyük, hogy minden tanuló a
saját képességeinek, valamint haladási ütemének megfelelően fejlődjön.
Törekedjünk arra, hogy pozitív attitűddel a tanulók közti különbségeket
természetesnek vegyük, biztosítsuk számukra az egyéni tanulási utakat, célunk,
hogy azon végig haladva tanulóink önmaguk lehessenek, sikerélményt éljenek át,
képességeik pedig a várható mértékben fejlődjenek.

 Konstruktív, boldog, egészséges, konfliktus-, és erőszakmentes
iskolai közösségi élet kialakítása.
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2. HELYZETELEMZÉS
2.1. Tanulói létszámok
700
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500
400
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100
0
2015-16

2016-17

2017-18

összesen:

összesen:
alsós
felsős
bejáró

2015-16
553
296
257
77

alsós

2016-17
583
311
272
83

felsős

2017-18
549
277
272
100

2018-19

2019-2020

bejáró

2018-19
538 fő
248
290
70

2019-2020
500 fő
236
264
64

Az intézmény szakmai dokumentumában szereplő max. felvehető létszám
788 fő. Az intézmény kihasználtsága kismértékű ingadozást mutat, a 201516 évi 70%-os érték mellett 2019-20-as tanévben 63 % szerepel. Az átlag
létszámok alakulása: jelenleg 21 fő, öt évvel ezelőtt 24 fő volt, amely
ideálisnak értékelhető a nevelő-oktatómunka eredménymutatói alapján.

2.2. Osztályok száma:
2015-16
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2017-18
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24

24

2018-19
24

2019-2020
23
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1.és 8.osztályok száma
5
4
3
2
1
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1.osztályok

8.osztályok

1.évfolyam: osztályok száma:
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2
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2

2018-19
3
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2

2017-18
3

2018-19
3

2019-2020
3

2.3. Beiskolázási mutatók:
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2017/18

Elsős tanulók beiskolázása 2018-19-ben
Körzetes
Körzeten kívüli
- zalaegerszegi
Körzeten kívüli
- vidéki
Összesen:

25 fő
28 fő

42,3 %
47,4 %

6 fő

10,3%

59 fő

100%
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A körzetes beiskolázás alapvetően meghatározza az intézményi létszámokat, de az utóbbi években számottevő mobilitás figyelhető meg. Iskolánk
központi elhelyezkedéséből adódóan könnyen megközelíthető a városban
munkát vállaló vidéki szülők és gyermekeik számára. Más körzetekből
érkezők magas arányban választják az emelt képzéseinket.
Fejlesztési cél:
 A tanulólétszám növelése (a 3 kimenő 8. osztály helyett 3 belépő 1.osztályt tervezek), a felső tagozatból másik iskolába való
távozás elkerülése, ennek eszközeit a vezetői pályázat 3.3.1. és az
3.5.fejezeteiben vázoltam.

2.4. Továbbtanulási mutatók:
A Petőfi iskola nyolcadikosai közül 2015-16-os tanévben a 8 tanuló gimnáziumban,
34
fő
szakközépiskolában
tanul
tovább,
1
tanuló
pedig
szakmunkásképzésben vett részt.
Báthory
ADY
Ganz

8/a

Mindszenty József Gimnázium

8/b

Zrínyi Miklós Gimnázium
0

5

10

15

A Petőfi iskola nyolcadikosai közül a 2016-17-es tanévben 19 tanuló
gimnáziumban, 29 fő szakgimnáziumban, 10 tanuló pedig szakközépiskolában tanult tovább.

Továbbtanulók megoszlása
intézménytípusonként
SZAKKÖZÉPISKOLA
SZAKGIMNÁZIUM
GIMNÁZIUM
0

5

10

15

20

25

30
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2018-19
Nyolcadikosaink közül 19 tanuló gimnáziumban, 29 fő szakgimnáziumban,
10 tanuló pedig szakközépiskolában tanult tovább. A zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium 8 évfolyamos képzésére 3 tanulónk, a Kölcsey Ferenc
Gimnázium 6 évfolyamos képzésére szintén 5 tanulónk nyert felvételt.

továbblépők száma

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

54

49

62

58

57

(9.évf.-ra lépők +
6.és 8.osztályos
gimn.)

2.5.Neveltségi mutatók
2015-16

Magatartás

80%

Szorgalom
60%
50%

60%

40%
Alsó
Felső

40%

Alsó

30%
20%

20%

10%
0%

0%
Példás

Jó

Változó

Rossz

Példás

Jó

Változó

Rossz
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2016-17

2017-18

2018-19

Az alsó tagozatban a 2018-19-es tanévben 38, a felső tagozatban 109 fegyelmező intézkedést eszközöltünk. A felső tagozaton a korábbi évekhez
képest kisebb mértékű változást tapasztaltunk a magatartás kapcsán alakulásában.
Terveink között szerepel az iskolai szokás-, és szabályrendszer felülvizsgálata, pedagógai innováció megvalósítása, támogató szolgáltatások fejlesztése (lsd. 3.2.2 és 3.5.fejezetek).
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2.6.Tanulmányi átlagok
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
2015-16

2016-17

2017-18

alsó tag.

2018-19

felső tag.

A tanulmányi átlagok alsó tagozaton tartósan a 4,4-4,5, felsőben pedig 3,94,0 között maradnak, nem mutatnak jelentős elmozdulást, amely az intézményi munka eredményességét tükrözik.
Legsikeresebb tantárgyak:
angol civilizáció
technika
etika,
hit-,
és
erkölcs
testnevelés

2017-18
4,9
4,8
4,6

2018-19
4,8
4,8
4,7

4,8

4,8

Legkevésbé eredményes tantárgyak:
német nyelv
biológia
fizika
matematika
természetismeret
földrajz

2017-18
2,8
3,2
3,0
3,4
3,4
3,6

2018-19
3,2
3,2
3,3
3,4
3,4
3,5

A tanulók egyéni motivációjának és tanulási eredményességének
növekedését a tanórai differenciált tanuló-, és tanulástámogatás, a kooperatív munkaformák alkalmazása, egyéni és csoportos projektek
megvalósítása, digitális eszközhasználat nagymértékben garantálja. Öko
iskola lévén szeretném a természettudományos tárgyak eredményességét
javítani, a német nyelv iránti érdeklődést személyes érzékenyítéssel, élményközpontú nyelvhasználati lehetőségek biztosításával.
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2.7.Kitűnők száma
100
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2.8. Versenyeredmények:
Tanulmányi:
2014/15

2015/16

2016/17

egyéni

csapat

egyéni

csapat egyéni

városi 1-3. helyezés

8

5

17

6

megyei 1-6. helyezés

6

4

4

2017/18

2018/19

csapat

egyéni

csapat

egyéni

csapat

11

1

9

9

6

1

3

3

4

3

5

területi 1-6.

1

1

1

országos 1-10. helyezés

2

1

1

Sport:
városi 1-3. helyezés

6

5

2

5

9

11

9

9

megyei 1-6. helyezés

6

10

5

2

9

11

8

1

6
2

12

területi 1-6.

2

országos 1-10. helyezés

20

2

5

nemzetközi eredmény

5

1

1

2

6

20

2

3

1

2.9.Javítóvizsgák, évismétlések

Javítóvizsgák száma

30
felső tag.

20

alsó tag.
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összesen

0
2015-16
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2017-18

összesen

alsó tag.

2018-19
felső tag.
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A javítóvizsgázó tanulók száma 2015-16 és 2017-18 között 3-4% között
maradt. Az évfolyamismétlők száma csökkent (de ennek oka lehet az,
hogy iskolát váltott), a hátránykompenzációs tevékenységünk eredményes
volt.

Évfolyamismétlők
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

1
10

16

8
13

2.10. Hiányzások száma:
2016-17
végi 563

tanév
létszám
igazolatlanul
mulasztott
igazoltan mulasztott

2016-17
538

2017-18
574

2018-19
548

2019-20
539

15

8

16

11

14

525

508

544

513

526

2.11.Lemorzsolódással veszélyeztettek száma

10%
15,80%

2017-18

2018-19

2018-19-es tanév II.félévi mutatók szerint Zala megyében 10,22 % volt a
fenti érték.
Kiemelt vezetői célom a mutatók további csökkentése, az országos köznevelés fejlesztési teendenciák szerint 10 % alá.
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2.12. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók –
Gyermekvédelmi adatok
2015-16

HH-HHH-s
tanulók száma:
Hátrányos helyzetű 35
tanulók
Ebből halmozottan 23
hátrányos
Veszélyeztetett:
5
rendszeres
81
gyermekvédelmi
kedvezményezett

Ifjúságvédelmi
intézkedések:
összesen:
felszólítás

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20
(okt.1-i
állapot)
27

34

33

25

20

8

11

9

11

9

10

5

91

66

54

48

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

256
20

108

166

217

13

6

32

3

7

3

2

7

11

2

4

2

6

15

24

53

73

80

29

54

65

feljelentés

10

esetkonferencia
gyermekvédelmi tárgyalás
esetjelzés

6

7
15

szakmai egyeztetés
belső konzultáció

110
88

Az intézkedések száma is mutatja, hogy az intézményben folyó gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságát, melyet az osztályfőnök bevonásával
egy fő megbízott kollega végez. Az elmúlt 11 év során szerteágazó szakmai
kapcsolatrendszert alakított ki, a veszélyeztetettség, a korai iskolaelhagyás
jelzőrendszereiben az intézményvezetővel végzi az adatszolgáltatást.
SNI-BTM-s
tanulók
száma:
SNI
BTMN

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

23
50

24
59

21
48

22
46

2019-20
(okt.1-i
állapot)
21
45
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Tanórán kívüli tevékenységek:

csoportok
szakkörök
műv.csoport
isk.sportkör
énekkar
összesen:

2
2
3
1
8

részt
vevő
tanulók száma
12
25
48
37
122

pedagógus óra
3
3
6
2
17

Az eredményes tehetséggondozás tanórán kívüli időkeretének növelése
látszik szükségesnek.
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2.13.Tárgyi, infrastrukturális feltételek1:

Helyiségek száma
1

2

1 1

8
23

osztályterem

szaktanterem

tornaterem

tornaszoba
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Könyvtári állomány
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A könyvtári állományban tapasztalt gyarapodás az előző évhez képest 715
db. Jelenlegi összérték: 507 ezer Ft. A tanulók 31 %-a veszi igénybe a szolgáltatásokat, elsősorban alsó tagozatosok. Az állomány és szolgáltatás
fejlesz-tésekre vonatkozó elképzeléseket lsd.3.6 fejezetben.

2.14. Humán erőforrás2
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Pedagógusok életkori megoszlása:
25 évesnél fiatalabb
25-29 év közötti
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

1
5
2
5
1
6
13
14
8

A nevelőtestület tagjai közül 35 fő (63 %) 50-64 év közötti, tehát jelentős
arányban várható nyugdíjazás az elkövetkező 5-10 évben. A pályakezdők
aránya csupán 10 %.
3 fő van tartósan távol (gyed-gyes miatt), 1 fő pedig tartós táppénzes állományban van. 1 óraadópedagógus (angol-földrajz szakos) tanít intézményünkben. 6 áttanító kollegánk van. 1 fő pedagógiai asszisztens, legalább 1 félállású iskolapszichológus alkalmazása szükséges.
A pedagógusok
megoszlása:

végzettség-,

és

pedagógus-életpálya

Gyakornok

alapfokozatú vég- mesterfokozatú
zettségű, teljes végzettségű
munkaidőben
2

alap-, és mesterfokozatú
végzettségű összesen
2

Ped. I.

24

5

29

Ped.II.
Mesterpedagógus
egyéb
összesen

9
5

2
3

11
8

5
43

12

5
55

szerinti

Célom a Ped.II fokozat elérését megcélzó minősítési eljárásokra való jelentkezés ösztönzése nagyobb arányban, a mesterpedagógusok (3 fő)
várható nyugdíjazása miatt pedig főleg a felső tagozatos kollegák,
munkaközösségvezetők, munkacsoportok megbízott felelősei motiválása az
innovatív—fejlesztő vagy a támogatú profilú mesterprogramok megírására.
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3. INTÉZMÉNYVEZETŐI PROGRAM
3.1. Intézményvezetői céljaim:
Intézményvezetői munkámban a menedzserszemlélet szerint a fő
hangsúlyt






a törvényes intézményi működés biztosítására,
a szakmai követelményeknek adekvát, minőségi intézményi „szolgáltatások” fenntartására,
a személyi és tárgyi feltételek optimális biztosítására és fejlesztésére,
a velük való költséghatékony gazdálkodásra, valamint
a partnerkapcsolatok eredményes működtetésére kívánom helyezni.

Munkám során az alkotó, demokratikus-tanácskozó vezetői stílus
továbbépítését tervezem. Munkámat az SZMSZ és a munkaköri
leírás szerint, jogkövető módon és hatékonyan kívánom végezni. A
következetességet valamennyi vezetői funkcióra (döntés, tervezés,
szervezés, ellenőrzés, értékelés) kiterjedő elvként kívánom éltetni.
Fontosnak tartom, hogy az iskola olyan hely legyen, ahol jó diáknak és jó
tanárnak lenni. Alapfilozófiám, hogy minden tanulónak joga van ahhoz,
hogy sikereket érjen el tanulmányai során, hogy egyéni különbségeiket
figyelembe véve, életkoruknak és életritmusuknak, érdeklődésüknek
megfelelően juthassanak ismeretekhez.
Az élethosszig tartó tanulás fontosságát minden tanuló számára világossá
kell tennünk. El kell érnünk, hogy diákjaink minél pozitívabban viszonyuljanak a tanuláshoz, a jövő kihívásaihoz.
Ahhoz, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni, el kell sajátítani a legkorszerűbb tanulási technikákat, alkalmazva az adaptív tanulásszervezési
modellt, amely abból indul ki, hogy a tanulás a tanuló aktivitására épülő
tevékenység, amely figyelembe veszi a tanuló 3 alapvető szükségletét:
kapcsolat, kompetencia-autonómia, a tanár tehát arra törekszik, hogy
tanulóit helyzetbe hozza, motivációjukat fokozza, a tanuló pedig a tanulási
folyamat során átélje a függetlenséget és az együttműködést is.
A nyitott iskola modellje szerint a tanulási környezet kitágításával
tanulóinkban erősíteni szeretném azt a szemléletet és gyakorlatot,
hogy tanulni nemcsak az iskolában lehet és kell, hanem az iskola falain
túl a családban és a szűkebb-tágabb társadalmi környezetben is. Ennek lehetőségeit biztosítják az iskolai szervezésben megvalósuló kirándulások,
külföldi utak, üzemlátogatások, az együttműködésben zajló pályázati programok, a város és a szűkebb régió rendezvényein való részvételünk.
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3.2. Fejlesztési feladatok:
3.2.1. Törvényes intézményi működés biztosítása
 Az intézmény törvényes működésének biztosítása érdekében folyamatosan követem a jogi szabályozók változásait
és a stratégiai dokumentumok jogszabályi harmonizációját
az eddigi gyakorlatnak megfelelően elsődleges vezetői
feladatként kívánom végezni.
Egyetemi / humán szervező szak/ tanulmányaim, közoktatás-vezetői
szakvizsgára való felkészülésem, az intézményi
minőségirányítási,
jelenleg önértékelési csoportban végzett tevékenységem és a 2015-től a
tanfelügyelői és pedagógusminősítési szakértői munkám során szerzett
tapasz-talataim is megfelelő garanciát ígérnek a fenti terület eredményes megvalósítása terén.
 A fenntartóval jogszabály szerinti,
együttműködésre törekszem.

hatékony,

naprakész

 Elvárásként fogalmazom meg munkatársaimmal szemben az intézményi nyilvántartások jogszabályok szerinti vezetését, az
adatok naprakész nyilvántartását, valamint megfelelő adatvédelem biztosítását.
 Az intézmény dokumentumainak és nyilvántartásainak, adatszolgáltatásoknak az elkészítésében és kezelésében maximális fegyelmet
és pontosságot várok el, megfelelve a várható külső szakmai-pedagógiai, valamint törvényességi ellenőrzések kritériumainak.
 Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumok koherenciájának megteremtését a külső szakmai-pedagógiai ellenőrzés
fontos indikátoraként megjelenő tudatos vezetői tervezési
feladatként értelmezem.
 Az intézményi szakmai munka operatív tervezésével és
szervezésével összefüggő vezetői feladatok: munkaerő-gazdálkodás, beiskolázás, pedagógus-életpályamodell, belső ellenőrzés,
külső szakmai ellenőrzések, mérés-értékelés, tankönyvellátás,
gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok, integrált oktatás jogszabálykövető, eredményes megvalósítására törekszem.
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3.2.2. Az intézményi működés minőségének
növelése
3.2.2.1. Pedagógiai folyamatok tervezése

Fontosnak tartom az intézményi működés és az elért eredmények
nyilvánosságának biztosítását. Nem szabad elfeledni, hogy hosszú
távon csak a „minőség adható el”.
Ezért véleményem szerint fontos a minőség megtartása és
fejlesztése, illetve menedzselése,
 melyet a szervezet erősségeire épülő iskolamarketing-, pr
tevékenységgel, valamint többcsatornás kommunikációval kívánok megvalósítani.
Az intézményi sajátosságoknak adekvát belső és külső PR tevékenység erősítésével az iskolai arculat további formálását tervezem, mely tovább fokozza bizalmat az iskolahasználók körében.
 Az eredményes, minőségi intézményi munka alapjának a
megfelelő diagnózisra épülő tervezőmunkát tekintem.
 Az elkövetkező időszak fontos vezetői feladata a stratégiai
dokumentumok (HPP, SZMSZ, Házirend, szabályzatok)
áttekintése (2019.szeptember 1-től szervezeti átalakulás miatt, a
várhatóan 2020-ban a NAT és kerettantervek megjelenését követően,
valamint a bevezetett intézményi innovációk miatt).
 Az intézmény működését napi szinten meghatározó operatív tervezést a stratégiai dokumentumokra építve, a vezetés valamennyi
funkciójának(szervezés,irányítás,koordinálás)eredményes
működését biztosító módon, a nevelőtestület bevonásával
valósítom meg.
 Fokozni kívánom pedagógusok tervezőmunkájának eredményességét, melyet a pedagógiai gyakorlat belső fejlődése, a
bevezetésre került pedagógus előmeneteli, külső pedagógiai
szakmai ellenőrzési rendszer bevezetése is fontos elvárásként
fogalmaz meg.
Ugyanakkor az előzetes tervek és célkitűzések a pedagógiai folyamatok
egyes szakaszainak zárásakor viszonyítási alapként szolgálnak a
külső értékeléshez, önértékeléshez (a pedagógus, munkaközösségi
munka és az intézmény számára).
Az egyéni tanulói sajátosságok figyelembe vételének és a tanulásnak a
középpontba állításával a pedagógiai spontaneitás és a pedagógiai rutinok alkalmazásának lehetősége megváltozott.
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A tanulók egyéni kezdeményezéseire reagálni, differenciált fejlesztésüket
biztosítani csak alapos felkészültséggel és tudatos tervszerűséggel lehet.
Míg a "hagyományos" tanítás során a tanár elsősorban a saját munkáját
és az oktatás tartalmát tervezte meg felkészülése során, a tanulók
igényeihez és lehetőségeihez való igazodás azt jelenti, hogy a
gyermekcsoport differenciált tevékenységrendszerét kell kidolgoznia, annak feltételeit biztosítania.
Megvalósítás módjaként az alábbiakat tervezem:
 gyakornokok
tervező
munkájának
segítése
mentori
támogatással, erre vonatkozóan egy fő mesterpedagógus (támogató
profillal) programot valósít meg, segítve ezzel a mindennapi eredményes pedagógiai munkájukat, valamint a gyakornoki
vizsgára való felkészülésüket, megszüntetve az elméleti szakmai
tudás és a gyakorlati megvalósítás közötti ˝szakadékot”,
 a gyakorló pedagógusok számára belső tudásmegosztás alkalmainak megteremtésével szeretnék lehetőséget adni az eredményes, alkotó jellegű tervezőmunka lehetőségének megteremtésére, a sikeres tervezési és tanítási gyakorlat bemutatására,
melyek a pedagógus jó közérzetének, sikerélményének, a reflektív
tanári szemlélet és gyakorlat megerősítésének, a minősítési eljárásra
való felkészülés eredményessének, a vezetői ellenőrzések pozitív tapasztalatai bővülésének, valamint az intézményi nevelő-oktató
munka professzionalizálódásának a ga-ranciáit biztosítják.
 A mesterpedagógusok (2024-ig 3 fő) és az önként vállalkozó
kollegák számára biztosítani szeretném a belső és külső
tudásmegosztásban való részvételüket, szerepvállalásukat.
 A tervezési dokumentumok digitális közzétételét (iskolai
Google Drive felületen, munkaközösségenkénti és munkavállalónként is) ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAKÉNT a környezettudatosság
jegyében szorgalmazom, amely a személyi és tárgyi erőforásokkal
való tudatosabb gazdálkodást szolgálja, megkönnyíti és
időtakarékosabbá a pedagógusok napi munkavégzését
(helyettesítés esetén hozzáférhető a kollega tanmenete).
A dokumentumok vezetői jóváhagyása így is megvalósítható,
a külső pedagógiai-szakmai ellenőrzést nem hátráltatja.
 Az elektronikus tárolás előnye továbbá, hogy a tanmenetekhez,
fejlesztési tervekhez, a differenciálást támogató feladatbank, módszer-, és mérőeszközgyűjtemények (hagyományos és digitális)
közvetlenül kapcsolhatók. Létrehozásuk munkaközösségi innováció keretében
vállalható, növelve a szakmai elkötelezettséget és kollaborációt.


Szeretném elérni, hogy iskolánk sport és idegen nyelvi területeken is regisztrált, majd akkreditált Tehetségponttá váljon.
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a tehetségggondozási tevékenység koordinálását egy munkacsoport létrehozásával segítem,



javaslatot teszek a nevelőtestületnek az iskolai honlapon az
oldaltérképben egy TEHETSÉGKAPU megjelenítésére a vonatkozó linkek megadásával, ahol fejlesztő játékokat, online interaktív feladatokat találnak az érdeklődők.
Előnye:



eddigi tehetségazonosító és fejlesztő tevékenységünk bővítése a tehetségtanácsadással ( iskolán kívüli tehetséggondozási
lehetőségekről való tájékoztatás), bekapcsolódás a TP-ok hálózatába, amely a folyamatos információszerzést és horizontális együttműködést garantálja.

3.3. Képzési struktúra
Testnevelés tagozat
Képzési kínálatunk több évtizedes tapasztalatokra épül. Az 1972/73as tanévben indult az első testnevelés tagozatos osztály, amely az
elmúlt 40 évben nagy szerepet játszott a labdarúgó, kosárlabda és atléta
tehetségek felkutatásában és felnevelésében, számos válogatott sportolót
adva ezzel a városnak és az országnak.
2012-ben ünnepelte 40.éves jubileumát. Az egész napos rendezvény felelőse jómagam voltam. Ezen vezetői ciklus során 2022-ben intézményvezetőként remélem, hogy hozzájárulhatok az újabb jubileumról való
méltó megemlékezéshez.
A fent említett sportágak mellett szerepel a tananyagban az
úszásoktatás és a korcsolya, valamint olyan új mozgásművészeti
elemek is, mint a zenés aerobik, a néptánc, a társastánc, de megtalálható
nálunk a floorball, a fittball, a kangoo jump, valamint a mazsorett is, 3melynek feltételrendszere megváltozott és korrekcióra szorul. A szakmai
és a szülői munkaközösségek, valamint külső, szakmai szervezetek,
sportegyesületek bevonásával tervezem a kínálat áttekintését, majd a
feltételek megtervezését, biztosítását.

3
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A képzéshez kapcsolódóan az alábbi innovációt javaslom megvalósítani:
A 2019-20-as tanévben intézményünk csatlakozott a Diáksport napjához
(09.27.). Tervezem a gyakorlatot folytatni és bővíteni a nyilvánosságot a tanári támogatottságot biztosító essd.eu/hu oldalon történő
regisztrációval. A mozgásos tevékenységformák mellett egyéb háttérprogramokkal az egészséges táplálkozás jegyében szeretném gazdagítani a
projektnap programját, iskolánk akkreditált ÉLETSULI jógyakorlatára
építve, amely a tanóra védelmével, szünetekben és délutáni foglalkozásokon valósíthatók meg.


Igyál meg! (vízivó sarkok kialakítása), vizuális megjelenésük:
közösségi tervezéssel, tanulói ötletekkel kialakítható, tanulói poharak, üvegek dekorálása figyelemfelhívó matricákkal, feliratokkal,



Cukrosital-mentes, vagy hozzáadott cukor, buborékmentes
nap/ hét az iskolai büfé, iskolai étkezés bekapcsolásával,



flashmob,



kóstolók (iskolagyümölcs-iskolatej program bevonásával),



kvízjátékokkal, séta a piacon, közös ételkészítés stb.

Javaslom a Petőfi kupa megszervezését labdarúgás, kosárlabda
sportágakban városi szinten.

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
A 2008/2009-es tanévtől Zala megyében egyedülálló módon elindítottuk a magyar-angol két tanítási nyelvű képzést. Tanulóink első osztálytól kezdve heti 9
angol foglalkozáson vehetnek részt. A 2016/17-es tanévben végzett, az első
két tanítási nyelvű képzésben részt vett osztály, összesen 27 fővel. Általános
iskolai tanulmányaikat 19-en államilag elfogadott akkreditált középfokú nyelvvizsgával fejezték be.
A képzés indításakor lehetőségként fogalmazta meg az intézmény a középfokú
nyelvvizsga megszerzését a nyolcadik tanév végére, de az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy komoly esély van arra, hogy tanulóink számára valódi
kimeneti célként tűzhetjük ki. A vizsgázóink sikeréhez nagyban hozzájárult az
is, hogy a nyelv minél mélyebb ismerete mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
megfelelő vizsgatechnika elsajátítására is.
Örülök annak, hogy a 2019-20-as tanévtől, a szervezeti átalakulás nyomán
megalakult az idegen nyelvi munkaközösség, melynek tagjai nagy
hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvi képzés tanórán kívüli lehetőségeire is, így
a különböző délutáni nyelvi foglalkozásokra (klubdélutánok, versenyek), angol
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nyelvű színházi
szervezésére.

előadások

látogatása,

nyelvi

táborok,

külföldi

utak

Javasolt, a képzéshez kapcsolódó innováció bevezetése:
Angol nyelvű színjátszó találkozóra való felkészülés, kapcsolatfelvétel
a szakmai együttműködésben részt vevő intézményekkel, a felkészülés
az idegen nyelvi lektor támogatásával valósulhat meg, aki szakképzett drámatanár. Szakmai tapasztalatai és a fenti tevékenység nyilvánossága a fentieken túl
a minden évben megrendezett dramatikus nevelés hete keretében is biztosítható.
Emelt szintű oktatás angol és német nyelven
Az angol és a német nyelv tanulására nem csak a két tanítási nyelvű osztályainkban, hanem a többi osztályunkban is lehetőséget biztosítunk.
1-3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól pedig heti 5 órában tanulhatnak
idegen nyelvet diákjaink. A nyelvoktatásban kiemelt szerepet kap a kommunikáció gyakorlása.
A tanulók nyelvgyakorlási lehetőségei gazdagítására vonatkozó
elképzelésem:
- a pályaorientációs nap, digitális témahét keretében angol, német anyanyelvű, városunkban élő sportolók, szakemberek meghívása, velük
való találkozás során élményközpontú nyelvgyakorlás,
- Differenciálás, tehetséggondozás és felzárkóztatás az idegen nyelvi
órákon, adott évfolyamon történő csoportbontás megszervezésével,
valamint a IKT eszközök használata a nyelvórán jógyakorlatok,
- Csatlakozás az Európai nyelvek napjához (09.26.), a nap rendezvényeit (célja: figyelemfelhívás a nyelvtanulás fontosságára, Európa
nyelvi és kulturális sokféleségére) szakmailag átfogó edl.ecm.at
felületen történő regisztrációval( ez biztosítja a nyilvános megjelenést), a rendezvény egyes programelemeinek adaptált változatának
elkészítésével
és
megvalósításával
tervezem
megvalósítani,
-

Előnye, hogy korszerű tevékenységformák (langue challenge, polótervezés, nyelvi játékok hagyományos és digitális változatokban)
ajánlásával, kézikönyvvel (szervezőket és megvalósító pedagógusokat
támogatva) segíti a megvalósításukat, az arra való időtakarékos intézményi felkészülést.

-

NYELVI KINCSVADÁSZAT ( 9-14 éveseknek)

Az iskola különböző tereiben elhelyezett meghatározott számú feladat
megoldása kiscsoportban, pontszerző kalandjáték, amely különösen
fokozza a tanulók motivációját, együttműködésre épül, mozgásigényét és kutatás iránti vágyát is kielégíti.
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KÉPregényes-BildimBild (német nyelvi városi verseny 10-14 éveseknek:
otthoni feladatvégzéssel, csapatok és a zsűri előtti prezentációval) iskolanapok
keretében,
A verseny célja:
A verseny célja, hogy a tanulók azon kompetenciáit fejlesszük, amelyek a XXI.
század felnőtt világában elengedhetetlenek, amelyek a legfontosabbak ahhoz,
hogy a fiatalok sikeresen elinduljanak a karrierépítés területén. Az informatikai, az
idegen nyelvi (angol, német, mint idegen nyelv), a művészeti és a társas készségek fejlesztését tűztük ki célul. A versenyfeladat megvalósítása során a
versenyzők problémamegoldó képessége erősödik, más népek kultúrája iránti toleranciája elmélyül, miközben a saját kultúrájuk értékeit is jobban megismerik,
jobban megbecsülik. Gyakorolják a csapatban történő tevékenység összehangolását, törekvést a megegyezésre, együttműködésre. A képregény idegen nyelven történő megalkotása és a munkanapló vezetése során fejlesztik az angol,
német, mint idegen nyelven a szövegalkotói képességüket, hogy gondolataikat
gördülékeny stílusban, megfelelően árnyalva és hatásosan felépítve formálják
meg. Mivel a feladatot elektronikusan készítik el, így az informatikai ismereteiket
is kipróbálhatják a gyakorlatban. A nevező csapatok megtapasztalják annak az
élményét, hogy milyen a nagy közönség elé kiállni, beszélni, érvekkel meggyőzni
a hallgatóságot a saját alkotásuk értékeiről egy világos, logikusan felépített, hiteles prezentációval.

SZÖVEGzabálók- Textfresser- városi szövegértési verseny

iskolanapok kere-

tében

A verseny célja:
A kompetenciafejlesztésen alapuló nyelvoktatás egyik fontos feladata az olvasott
szövegértésének gyakorlása. A verseny feladatait a mindennapi élet kommunikációs helyzeteihez kapcsolódó szövegek alkotják. Azok megértését a
versenyzők érdeklődésének adekvát feladatokkal, csoportmunkában mérjük,
próbára téve a tanulók kreativitását és nyelvi képességeit is.
Az idegen nyelven történő sikeres szövegértés érdekében ajánlatos a korábban
megszerzett anyanyelvi tapasztalatokat, ismereteket hasznosítani, hogy anyanyelvünk ne gátolja, hanem segítse az idegen nyelven történő olvasást, tanulást.

A fenti versenyek angol és magyar nyelven is ajánlottak.

Általános tantervű képzés - ˝ÉLETSULI”osztály
drámajáték, valamint digitális eszközzel támogatott tantárgyi oktatással
A fenti képzési struktúra működését eredményesnek ítélem meg, változtatni nem kívánok rajta.
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Az általános tantervű osztályok tanulói összetételét, a tanulmányi
eredmények alakulását, az előforduló szociálizációs hátrányokat figyelembe
véve
 az alábbi specializációkat támogatom:

1-4.évfolyamon a tanórán kívüli órakeretben heti 1 óra
drámafoglalkozás bevezetését tervezem,ideális létszám: 15-20 fő
( efelett eredményes munka csak csoportbontásban várható), melynek
személyi feltélei biztosítottak( tanfolyami képzéseken részt vett 6 fő,
drámajáték-vezetői felsőfokú végzettséggel 2 fő, szakirányú felsőfokú
végezettséggel pedig szintén 2 fő rendelkezik),

majd ezt egészíti ki az 5. évfolyamon kötelezően választandó modul-tárgyként
a drama,heti 1 tanítási órában, ideális létszám: 15-20 fő (ennél nagyobb
létszám esetén eredményes munka csak csoportbontásban várható, amely
igényli a PP módosítását),
1. évfolyamon és 5. évfolyamon felmenő jelleggel,
1-1
tanulócsoportban tervezem a
digitális eszközökkel
támogatott oktatás megvalósítását,
(1 természettudományos,(matematika, fizika, környezet-, vagy
természetismeret), és
1 társadalomtudományos tantárgyból óratervi keretben (olvasás,
irodalom, történelem),
biztosítva ezzel a tanítási-tanulási folyamatok eredményességének, a tanulók
motivációjának, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási esélyeinek növelését,
valamint a jelenleg intézményünkben folyó EFOP-3.2.3-17 pályázat hosszú
távú fenntarthatóságát.
(a HR biztosított: jelenleg 8, majd 6, összesen: 14 kollega bevonása és
képzése valósul meg a fenti projekt keretében,
az eszközök rendelkezésre állnak, a rendelkezésre álló infrastruktúra
fejlesztését további pályázatokban való részvétellel, intézményi képzési
terv aktualizálásával garantálom, a intézményi digitális fejlesztési terv a PPbe illesztése folyamatban van.
Differenciált csoportszervezés (felső tagozaton)

 matematika ( heti 1 óra)
 szövegértés ( magyar nyelv:heti 1 óra)
 testnevelés ( heti 2 óra)

Az 1996/97-es tanévtől matematika emelt szintű oktatással bővült a
képzési paletta, az alsó tagozaton a matematika orientált osztályainkban a
mai napig emelt óraszámban zajlik a gyermekek készségeinek, logikájának
fejlesztése.
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2019-20-as tanévtől a felső tagozaton a kompetenciamérésre és a középfokú tanulmányokra való eredményes felkészülés, valamint az egyéni
tanulási utak megteremtése céljából a minden diákunk a képességeinek
megfelelő szinten, differenciált csoportokban tanulhatja a matematikát
és a magyar nyelvet, heti 1-1 óra keretében ( az utóbbiban a szövegértési
kompetencia fejlesztésével foglalkozva).
2001-től a mindennapos testnevelés bevezetésével heti 2 óra, választható sportjáték foglalkozást (sportjáték, atlétika, labdarúgás) szervezünk.
 A sportjáték foglalkozások keretében sportágválasztó programok beiktatása (cél: minél több városunkban működő sportegyesület és az általuk képviselt sportág/mozgásforma megismerése.

3.3.1. Óvoda-iskola átmenet tervezése: beiskolázási program
Tervezett: 3 osztály indítása
tevékenység
Évnyitó
(óvónők
adják
gyermekeket
tanítónőknek)

műhelymunka
beilleszkedésről,
egyéni haladásról,

át

a
a

--az

ütemezés

felelős

minden tanév
elején

tagozatfelelős

okt.-nov.

az

-DIFER
és
tantárgyi,
személyes és szociális
kompetencia mérésekről

dokumentáció
partnerlista,
meghívólevelek

várható eredmény:
az
iskolába
lépés
pozitív
élmény legyen

elsős tanítók,
óvodavezetők

partnerlista,
meghívó,
jelenléti ív

beiskolázási
terv
megalapozottabb lesz,
az óvónők a tapasztalatokra
épített
fejlesztési tervet készítenek,
korrekciót
eszközölnek
havonta 30-50
fő óvodás és
szülő
részvétele

április

SULI-LESŐ
Játszóházi
foglalkozások
a
leendő
tanítónők
irányításával, tanulók
bevonásával,
szülőknek
háttérprogramok,
utolsó alkalommal
SULIMANÓ-AVATÓ
zenés, játékos
program

novembertől
havonta

alsós mk. és
tagozatfelelős

regisztrációs
és
jelenléti
ívek
(szóróanyagok)

ADVENT az iskolábanünnepváró játszóház
angol és német nyelven

dec.

alsós mk. és
tagozatfelelős,
DÖK

meghívók,
visszajelző
lapok

50 óvodás és
óvónők
részvétele
15 fő segítő
diák bevonása (
+ szereplők)
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febr. eleje

alsós mk. és
tagozatfelelős,
DÖK

kitöltött
jelentkezési
lapok

70
-80
érdeklődő

NYÍLT NAPOK/ÓRÁK
ovisoknak
és
szüleiknek

február vége,
március eleje

alsós mk. és
tagozatfelelős,

regisztrációs
lapok

játékos
és kreatív
foglalkozások
(magyar,
angol
német nyelven)
az óvodában

kéthavonta
egy alkalommal a körzet
óvodáiban

elsős tanítók,
drámás végzettségű
kollegák,
önkéntesek,
petőfis
diákok is
óvónők,
óvodások
beiskolázott
tanulók osztályonként,
tanítók

gyermekmun
kák kiállítása
az óvodában,
majd az iskolában

50
érdeklődő
szülő
és
2
csoportnyi
óvodás
az
óvónőkkel
elégedettség nő

SULI-LESŐOvis szombat
(megnyitó: ízelítő az
egyes
tagozatok,műv. csoportok
munkájából, nyitott
iskola-nyitott
tantermekkel: szabadon
vá-lasztható
programok,
tájékoztató
a
szülőknek: testi és
nyelvi nevelés, személyiségfejlesztés, közösségépítés iskolai lehetőségeiről)

és

Petőfi
szobor
koszorúzás
Élménydélután

márc.
jún.

meghívók
meghívók

fő

2-3
csoport
megjelenése
minden
osztályban

A SULI-LESŐ program kapcsán fontosnak tartjuk
 a szülőkkel való korai, közvetlen, többcsatornás (személyes, nyomtatott és
digitális eszközökkel támogatott) kapcsolatfelvétel, majd fenntartás biztosítja
a beiskolázáshoz szükséges információk átadását, (jelentkezés, beiskolázási
program, intézményi szolgáltatások bemutatás (étkezés, képzési specialitások,
hátránykompenzáció, dök, alapítvány, honlap, facebook csoport),
 az iskolai környezet megismerését,
 szakmai segítséget nyújt az iskolai életmód, szokás-, szabály-, és tantárgyi
követelményrendszer vonatkozásában, Házirend és munkaterv megismertetése az
iskolavezetés,a tanítók, SZM elnök, DÖK segítők, védőnő, iskolaorvos, szociális
segítő, gyógypedagógus, szükség szerint külső szakember bevonásával).
 saját élményű bemutatással (szülők, tanítók bevonásával, akik elmondják az
első tanév tapasztalatait,
 iskolabemutató ˝kampányfilm” és a fenti programokat beharangozó mozgóképes a-nyagok készítése a tanulók és a digitalis munkacsoport irányításával.
 ADVENTI PROGRAM, koszorúzás Petőfi szobránál: iskolai hagyományok megismerése, a diákok bevonásával, önkéntes feladatvállalásával (műsor, ajándékkészítés, útbaigazítás stb), az óvodások élményekkel térjenek haza és elégedettek
legyenek,
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játékos és kreatív foglalkozások
az óvodában kollegáim vállalják, hogy ellátogatnak az óvodába, ahol megismerik
a beiskolázásra kerülő gyermekek környezetét, óvodai szokásrendjét, majd szabadon
választható
jelleggel,
kiscsoportos
formában
játékos,
kreatív
tevékenykedtetés, majd beszélgetés keretében találkozhatnak leendő kisiskolásokkal,
Szülőknek ajánljuk címmel honlapon megjelenő menürész- tanulásmódszertan,
linkek, könyvek ajánlása.

3.4. Belső ellenőrzési rendszer működése
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatait, az ellenőrzésre
jogosultak körét az SZMSZ 3.5.pontja tartalmazza.
Vezetői feladatok és tervek:
- az SZMSZ 3.5.3. pontjában meghatározott ellenőrzési szempontok,a
a 3.5.4.pontban szereplő ellenőrzési módszerek4 áttekintése és
összehangolása az önértékelés, valamint a külső, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés elvárásrendszerével-, és indikátororaival,
- a belső ellenőrzés tervezése során eredményességi kritériumok megfogalmazása,
- az intézményi eredmények esetében idősorok képzése, amely
megkönnyíti a változások nyomonkövetését, elemzését,
 a pedagógusok munkájának értékelési feladatait, módszereit, kritériumait a belső ellenőrzési tervben rögzítem,
 az iskolai értékelési szabályzat (pedagógusok számára) a
kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására
és
az
illetménypótlékok
differenciált
megállapítására és a munkaköri leírások,
 valamint az Önértékelési Kézikönyv 4. kiadása
alapján kívánom végezni, melyek segíti a pedagógusok munkateljesítményének szakmailag megalapozott értékelését, illetve az intézményi
és fenntartói elvárásoknak adekvát vezetői döntéshozást is.
Az ellenőrzési feladatok tervezésénél figyelembe veszem a pedagógus
életpálya menedzseléséből adódó feladatokat is, az egyes feladatok
ütemezését a rendelkezésre álló információk birtokában tervezem (minősítő
vizsga vagy minősítési eljárás és tanfelügyeleti ellenőrzés előtt jól ütemezett önértékelés az eredményes karrier és teljesítménymenedzsment része
kell, hogy legyen).

4

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. 15-16.p.
29

3.4.1. Mérési-értékelési folyamatok
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építjük be az
iskola tervezési folyamataiba. A külső és a belső mérések eredményeit elemezzük ( az intézmény,valamint szakmai munkaközösségek szintjén), és
fejlesztési terveket (bennük: fejlesztési célokat, feladatokat határozunk
meg) készítünk( mérési-értékelési munkacsoport, munkaközösségek, pedagógus) .
Intézményi szinten kiemelkedőek két tanítási nyelvű osztályok tanulmányi
eredményei, a képzés mutatói, a nyelvvizsgák száma, a testnevelés tagozat
versenyeredményei. (lsd.helyzetelemzés), melyek fenntartását az eredményekre épülő tervezőmunkával, a tehetséggondozás feladatainak
bővítésével
(Tehetségpont-regisztráció:.
1
fő
pedagógus
tehetséggondozás
témakörben képzésen vesz részt, akkreditált nyelvvizsgahely- tapasztalatok további felhasználása a nyelvi képzésben, nyilvánosság biztosítása,)
tervezem elérni.
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt
tárgyak, kompetenciaterületek oktatása eredményes, mérhető, dokumentálható. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok
levonása és visszacsatolása tantestületi feladatként funkcionál. A szakmai
munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok meghatározásával végzik a visszacsatolást, törekedve a minél eredményesebb
oktatásra, nevelésre.
A belső és külső mérések koherenciája az intézményi munkában érvényesül, egymást kiegészítve, valamint megerősítve nyújtanak hiteles képet az intézmény, a tanulói csoportok és az egyének teljesítményéről.
Az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez
szükséges mutatókat a PP és külső mérések eljárásrendje tartalmazza, azok
intézményi szintű értékeléséhez, elemzéséhez szükséges mutatók,
sikerkritériumok megfogalmazása javasolt.
Az intézményi gyakorlat szerint a félévi és év végi intézményi és
munkaközösségi beszámolók tantárgyanként elemzik a tanulói teljesítményeket, az osztályfőnökök osztályonként táblázatos formában
összesítik az egyes tantárgyak és tanulók teljesítményét.
A hatékonyabb tanulói követés céljából javasolt az elemzésen belül az
idősorok kialakítása ( iskolába lépéstől a kilépésig: tagozatonként,
osztályonként és egyénileg), melyek lehetőséget adnak az egyes tanévek eredményeinek pontosabb összehasonlítására. Így az arra épülő,
tervezési folyamatok/dokumentumok (egyéni fejlesztési, foglalkozási tervek, tanmenetek), az intézményi, munkaközösségi, valamint a pedagógusi tervezőmunka megalapozottabbá válik.
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3.4.1.2. Belső mérések
Alsó tagozaton, 1-4. évfolyamokon kialakult mérési gyakorlat folytatása javasolt,
(a munkát mérés-értékelési területen szakvizsgát tett munkaközösségvezető irányítja), melynek keretében tantárgyi és kompetenciamérésekre
is sor kerül.
Tantárgyi mérések:
1. osztályban: matematika
2. osztályban: matematika, nyelvtan, hangos olvasás
3. osztályban: matematika, nyelvtan
4. osztályban: matematika nyelvtan, hangos olvasás
Kompetenciamérés:
1. osztályban: matemaikai gondolkodás, szövegértés
2. osztályban: matemaikai gondolkodás, szövegértés
3. osztályban: matemaikai gondolkodás, szövegértés
4. osztályban: matemaikai gondolkodás, szövegértés
Az osztályok DIFER teszt alapján végzett általános képességmutatóiból,
majd a következő tanévek kompetenciamérési, hangos olvasási (2. a 4. évfolyamos osztályzatok) adataiból a szakmai munkaközösség idősort képzett, jó szemléltetve a képességek alakulását. Értékes visszajelzést adnak
az egyes évfolyamok, osztályok vonatkozásában a kompetenciaterületek és
a tantárgyi mérések eredményei is. Ehhez kapcsolhatók a humán munkaközösség év eleji magyar nyelvből végzett diagnosztikus mérés eredményei.
3.4.1.3. Külső mérések eredményei
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037523&th=001
2013-ban elért OKM eredményeinek alapján nem volt kötelezett intézkedési terv készítésére, ennek ellenére az eredmények megtartása és javítása érdekében rövid és hosszú távú feladatokat
határozott meg intézkedési tervében: megtörtént a kompetenciamérés
eredményeinek intézményi szinten történő feldolgozása, értékelése, a
tanulói motiváció erősítése a mérésekkel kapcsolatban, valamint a tanulók
tájékoztatása a korábbi eredményekről, ezek jelentőségéről. 2014-es tanévben a természettudományi munkaközösség fejlesztési terve, az eddigi
kompetenciamérések eredményeinek értékelése kapcsán megállapította,
hogy a matematika kompetenciamérések eredményei az elmúlt években
jelentősen nem változtak, szignifikánsan nem tértek el az országos, illetve
a megyeszékhelyi átlagoktól. Természetesen vannak évek, amikor gyengébb eredmények mutathatóak ki, egy-egy gyengébb évfolyam miatt.
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Intézményvezetői terveim:
 a nevelőtestület további motiválása a kompetenciamérés eredményének elemzésére, fejlesztési feladatok meghatározása intézményi és a szakmai munkaközösségek szintjén,
 6. és 8.évfolyamon a szülők tájékoztatása értekezlet keretében az
OKM

céljairól,

gyermekük

elért

eredményének

megtekintési

módjáról,
 a 2019-20-as évtől bevezetett differenciált csoportszervezés (matematika és szövegértés) tapasztalatainak áttekintése,
 munkaközösségi szinten egységes diagnosztikus mérés bevezetése
(szövegértés, matematika) 5., 6. 8. osztályok elején,
 a kapott eredményeknek megfelelő tanmenetek készítése,
 kompetencia alapú tankönyvek, munkafüzetek használata minden
évfolyamon, tartós tankönyvállomány további bővítésével),
 feladatbankok kialakítása a Google Drive felületeken.

3.5. Személyiségfejlesztés, közösségépítés
3.5.1. Társas készségek fejlesztésének intézményi lehetőségei
 Fontos, hogy az iskolánk olyan helyszín legyen, ahol a gyerekek
nemcsak értelmi képességeik fejlődéshez kapnak segítséget,
de szert tegyenek olyan társas készségekre is, amelyekkel képesek lesznek jól alkalmazkodni az egyre változó társadalmi
környezethez, be tudnak illeszkedni kortársaik közé és a társadalomba. A szociális készségek formálása természetesen
elsősorban a családi nevelés feladata. A jól funkcionáló családi
környezetben élő gyerek számára is sokat jelent az iskolai szociális
készségfejlesztés, hiszen az iskola mint közeg modellálja számukra a
nagyobb közösséget, leképezi a társadalom működési jellemzőit.5
Tapasztalataim szerint a tanulók nagyon eltérő szociális kompetenciákkal rendelkeznek, gyermekvédelmi felelősi tevékenységem egy
évtizede során több esetben találkoztam azzal, hogy a gyerekek a
családban ezt a fejlesztést nem vagy csak nagyon hiányosan kapják
meg.
5

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ifjúsági koncepciója és cselekvései terve a 2014-2020.közötti időszakra 57-58.p., 88.p.
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Előfordult, hogy a szülők sem rendelkeznek jó színvonalú társas készségekkel, így nem is tudják továbbadni azokat. Ugyanakkor modellálnak olyan viselkedéseket, amelyek a társadalom számára kevésbé elfogadottak, és ezek alkalmazása még inkább hátrányos
helyzetbe hozza gyermekeiket az iskolában és általában a társas
helyzetekben.
Tanári, szülői megfigyelésekre egyaránt építve, amelyek azt sugallják, hogy minden szándék ellenére sok gyerek számára jelentős gondot okoz a beilleszkedés, sok esetben céljaikat, érdekeiket nem képesek mások számára is elfogadhatóan és a szabályokkal is
összhangban érvényesíteni.
Iskolai életük során több esetben erőszak alkalmaznak, néha nem is
konkrét céllal, sokkal inkább dühüket vagy frusztrációjukat
megjelenítve. Az iskolába érkező tanulók tapasztalataink szerint eltérő szociokulturális háttérrel, nyelvi kóddal érkeznek az iskolába.
A tanulókat érintő, szocia-lizációs problémáik, negatív életélményeik,
családi és kapcsolati konfliktusaik viszonylag hamar megmutatkoznak. A családi támogatottság hiánya miatt alulteljesítenek, sikertelen
társas létben, kommunikációban léteznek, könnyen agresszió,
erőszak áldozataivá válnak.
 Véleményem szerint a ma iskolájának – az oktatáson kívül – vállalnia
kell a nevelési és szocializációs feladatokat is, hiszen a diákok
többsége az iskolában tölti napjainak meghatározó részét. Így az iskola reszocia-lizációs és korrekciós feladatkörét meg
szeretném erősíteni.
 Célom az iskolai nevelés és oktatás egyensúlyának további
fenntartása, a lelki, szellemi-testi nevelés helyes arányainak megteremtése.
 Vallom, hogy megfelelő prevenció, fejlesztés és rendszeres
személyre szabott, fejlesztő értékelés nyomán csökkennek az iskolai
konfliktusok,
magatartási
problémák,
kevesebb
fegyelmező
intézkedést,
magatartási
problémára
utaló
gyermekvédelmi esetjelzést kell eszközölni.
 A NAT-ban meghatározott feladatokhoz igazodva, valamint intézmény
PP-val összhangban az alábbi fejlesztési lehetőségeket preferálom, amelyek elsősorban gyerekek szociális problémamegoldó
gondolkodását segítik, és mindezt az életkori sajátosságaikhoz igazodva és valós élethelyzeteiket is integrálva érik el.
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A megvalósítás módjai:
 az egyes tantárgyakba integrált formában, vagyis valamennyi
tan-tárgy óráján adekvát tanulásszervezési eljárások alkalmazása
(csoportmunka, kooperatív technikák, projektmunka) a csoportok és
az egyének profiljához igazítva,
 direkt módon alkalmazott Életsuli tréning( 10+1 alkalom)
formájában, amely előre kidolgozott tematika alapján, az osztályfőnöki órákon, etika tantárgy keretein belül alkalmazva jelenik
meg6,

 tanórák kívüli tevékenységek keretében (tanulószoba, napközi,
diák-önkormányzati tevékenység, iskolai programok),

- Beszélgetőkörök (hét és napindító)szervezésével.
A módszer lényege az önkifejezés, melynek első lépcsője, hogy a
gyermek önálló szövegalkotásra legyen képes, merjen és tudjon saját
problémáiról beszélni. Fejlesztjük a kifejezőkészségét, képessé tesszük
a helyes vitakultúra elsajátítására, saját nézőpontjuk érvekkel történő
megvédésére, mások véleményével való összevetésére, vagy azok
elfogadására, ha érvelésük meggyőző.
Az Életsuli tréning témái:
I.
Énkép-önismeret (a tanuló erősségeinek, fejlesztésre váró
tulajdonságainak, képességeinek tudatosítása, annak megalapozása, hogy képes legyen magára mint fejlődő, fejleszthető
személyiségre gondolni)
II.
Kommunikációs készségek fejlesztése, különös tekintettel
az én-nyelv használatára és a nemet mondásra
(az érzelmek kifejezése, megértése és szabályozása,
igényeik mások számára is érthető megfogalmazása, valamint
a „nemet” mondás készségének fejlesztése)
III. Felkészülés „nehéz” társas helyzetek kezelésére (konfliktuskezelés, a dühszabályozás, problémamegoldó viselkedés/ a
düh gyakran a rosszul kezelt konfliktusok mellékterméke, vagy
éppen egy konfliktus kapcsán megélt érzelem/ és az asszertív készségek begyakorlása/ „Az asszertivitás a gondolatok, érzések
kifejezését jelenti őszinte, nyílt kommunikáció útján. Célja a
kölcsönösség, egyenlőség és magabiztosság kialakítása az emberi
kapcsolatokban, továbbá a másik személy egyediségének a
tisztelete)

6

Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning 12-18 évesek számára szerk.: Szabó Éva, Fügedi
Petra Anna
http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP37_READER.pdf
34

A megvalósítás eszközei:
- 1-8. évfolyamon a bevezetés évében adaptált programmal
(évfolyamonként az életkori sajátosságokra való tekintettel súlypontva: pl.serdülőknél a II.-III.téma kap hangsúlyt a korosztályi
problémák gyakorisága miatt),
- a későbbi tanévekben a pedagógiai munkaközösség, valamint
az iskolai egészségfejlesztési munkacsoport által kidolgozott
ajánlás alapján, az osztályfőnöki-tanórán kívüli munkatervek, etika tantárgyi tanmenetek csoportra adaptált terve
szerint,
- kiegészítő programelemek felhasználásával:
Erőszakmentes kommunikáció,
Boldog iskola
Életvezetési ismeretek és készségek
Transzformatív mediáció (Partners Hungary Alapítvány)
Drámapedagógia: A és B típusú drámatechnikák
Humanisztikus kooperatív tanulás
Pozitív fegyelmezés (Nyitott Iskolákért Alapítvány, nyitottiskolakert.hu,bekesiskolak.hu)

-

-

HR igény, szervezési előkészületek, feladatok:
osztályfőnökök továbbképzési tapasztalatainak áttekintése,
képzések tervezése, más megfelelő tanfolyami végzettséggel rendelkező pedagógus kollega (Erőszakmentes kommunikáció tanfolyami végzettséggel rendelkezik: 3 fő, Életvezetési ismeretek
és készségek: 2 fő, Mediáció: 2 fő, drámapedagógia: 8 fő), valamint kompetens külső segítő szakemberek bevonása (iskolai szociális segítő, gyermekjólét szakemberei),
érzékenyítő megbeszélés, tervezési feladatok, megvalósítás
közbeni szupervízió,
eredmények értékelése: beszámolók, esetleírások formájában,
eszközei:
 spontán tanulói megfigyelésekről készült feljegyzések, pedagógusok által kitöltött viselkedésleltárok/ adott tanuló megfigyelése nyomán: pozitív és zavaró, esetleg normasértő
megnyilvánulásokról,
 tanulói önértékelés/ folyamat közbeni, egy-egy szakasz zárásaként/,
 tanulói-tanári elégedettség-mérés,
 szülői vélemények,
 magatartás-szorgalom érdemjegyek, fegyelmi intézkedések
statisztika, ifjúságvédelmi intézkedések).
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3.5.2. Gyermek-, és ifjúságvédelem
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több
negatív hatásnak, veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt
feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények között élő
tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzését, illetve megszüntetését. 7
A vonatkozó jogszabályok szerint a nevelési-oktatási intézményben
a feladat ellátásáért az intézményvezető a felelős. A hatékonyabb
ellátás érdekében az osztályfőnökök mellett gyermek-, és
ifjúságvédelmi felelősök, a magas tanulólétszám miatt 2 fő
( 1-1 főt tagozatonként) felkérését tervezem. Munkájukat a
munkaidő le nem kötött részének terhére látják el. A kiválasztásnál
figyelembe veszem a területnek adekvát továbbképzésen való részvételt (1 fő ifjúságsegítő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 1 fő végzett mediáció és EMK képzésen is részt vett, mindketten osztályfőnöki feladatot látnak el, így lehetőség nyílik a differenciált pótlék megállapítására). A feladatra való felkészítésüket
vállalom, tevékenységüket mentorálom.
2017-18-as tanévtől 1 fő iskolai szociális segítő dolgozik iskolánkban, adott napokon, meghatározott időkeretben, a Zalaegerszegi
Család és Gyermekvédelmi Központ alkalmazásában. Így a
gyermekvédelmi felelős és ő megfelelő együttműködésben végzik
a megelőző tevéke-nységet, a veszélyeztetettség jelzését,
megszüntetését, segítségnyújtást, támogatják az osztályfőnökök
munkáját.
A felső tagozaton az intézményi egészségfejlesztési terv legfontosabb témaköreit (dohányzás, alkohol, drog, AIDS stb.) az
életkori sajátosságokat figyelembe véve évente 10 órában tárgyaljuk
osztályfőnöki
órán,
melybe
bekapcsolódnak
az
egészségfejlesztési team külső és belső tagjai is:a gyógy-, és
fejlesztő pedagógusok,
drogügyi koordinátor, iskolaorvos, védőnő, valamint az iskolarendőr, szülői munkaközösség, diák-önkormányzat és külső szakmai szervezetek.

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatokat az gyermek-, és
ifjúságvédelmi felelősök végzik az osztályfőnökök segítségével.
Évente egy alkalommal éves beszámolót készítenek a jelzőrendszer számára,
részt vesznek a települési tanácskozáson. Havonta részvételi lehetőséggel élhetnek a jelzőrendszeri team-üléseken.
7

Pedagógiai Program 2016. 35-39.p.
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Fejlesztési elképzeléseim:
 kortársképzés indítása, majd bevonása prevenciós tevékenységbe,
 szakmaközi találkozók szervezése(iskola-iskolaeü.-szociális) a világnapokhoz kapcsolódva ( 09.20.Gyermekek
világnapja, 10.10. Lelki egészség világnapja, 05.05.
Esélyegyenlőségi nap, 05.10. Család világnapja),
 iskolai pszichológus alkalmazását tervezem (a tanulói
problémák esetén egy iskolai alkalmazott a helyszínen
sikeresebben, gyorsabban és sikeresebben elvégzi a diagnosztikát, majd a diagnosztikán és a terápián való részvétel
nem eredményez hiányzást, közvetlen kapcsolatot biztosít a
tanulóval, szülővel és a pedagógusokkal, szupervíziós lehetőségek biztosítása pedagógusok számára (a pedagógusok
érzelmi-pszichés terheltségének csökkentésére), továbbá időt
takarít meg,
 problémás esetek, fegyelmi vétségek kezelése céljából egységes intézményi protokoll kidolgozása(iskolai
konfliktuskezelés, digitális eszközhasználat során tapasztalt
(képmással, adatokkal való) visszaélés, droghasználat,
bántalmazás,
agresszió,
cyber-bulling)az
igazolatlan
hiányzás kapcsán született igazgatói utasítás felülvizsgálata,
aktua
lizálása,8
 az esetmenedzselés hatékonyságának növelése, az esetmegbeszélések-, konferenciák eddigi intézményi gyakorlatának áttekintésével, lehetőség szerint az intézményben szerveződjenek a pedagógusok munkaidejének
védelme
érdekében,
minél teljesebb partneri
kör
bevonásával,
 telefonhasználat szabályozásának felülvizsgálatát a
Házirend módosításakor szükségesnek tartom.

8

http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/utmutato

- CroCooS-Előzzük meg a lemorzsolódást!

Útmutató a lemorzsolódás megelőzését szolgáló, intézményi szintű korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerek iskolai bevezetéséhez
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3.5.3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység
3.5.3.1. Tanórán kívüli tevékenységek: napközi, tanulószoba
és

egyéb foglalkozások

A törvényi szabályozás értelmében (Nkt.27.§.2.bek., valamint a
46.§.1.bek)a nevelés-oktatást 16 óráig kell megszervezni az általános
iskolában.
Intézményünk a fentiekhez igazodva napközis, tanulószobai és egyéb
foglalkozásokat szervez, a tanulók tanórákra való eredményes felkészülés, az értékes szabadidő-eltöltés formáinak biztosítása érdekében.
Az 55.§.1.bek szerint év elején felmentéssel élhetnek a szülők, melyet
az igazgató engedélyez.
 A fentiekkel kapcsolatban szeretném vezetői ciklusom alatt
megerősíteni az engedélyek kiadásának és félévenkénti
felülvizsgálatának gyakorlatát, növelve ezzel a tanulói és
az intézményi eredményességet.
A tevékenységbe szeretném bevonni az osztályfőnök, gyógy-, és
fejlesztő pedagógus kollegáimat, valamint a gyermek-, és
ifjúságvédelmi felelőst.
Megvalósítás adekvát módszerekkel: adatgyűjtés, nyilvántartások vezetése, konzultációk, esetjelzések, E-kréta bejegyzések áttekintése,
Eszközökkel: intézményi eljárásrend kialakítása és működtetése,
A tanuló magas órászámú hiányzása, rá vonatkozó gyermekvédelmi
jelzés, fegyelmi vétség, az érdemjegyek és bejegyzések alapján a
tanulói képességek függvényében a tanórákra való eredménytelen volt
felkészülése, évismétlőként nyújtott teljesítménye alapján a felmentésére vonatkozó döntés felülvizsgálatát kezdeményezem.
 A tanórákra való hatékony felkészülés érdekében javaslom heti
beosz-tásban a szaktanárok tanulószobai foglalkozásokon való részvételét (egy héten belül egy tanuló minél több tantárgy tanárával találkozzon, tőle hatékony tanulótámogatást kapjon).
 A 6-8. évfolyamosok számára tanulásmódszertani tréningek bevezetése a tanulási folyamat hatékonyabb megvalósulása érdekében.
Az ideális munkaszervezés mellett szükségesnek tartom a feltételrendszer
áttekintését és javítását, melyet
1. A tanulószobai foglalkozások helyszínéül szolgáló tantermekben digitális eszközök, kézikönyvek, játék és sportszerek is álljanak rendelkezésre,
2. könyvtári nyitvatartással( délelőtt és délután is),
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3. a testedzés lehetőségeinek megszervezésével,
4. szakköri és felzárkóztató foglalkozások működtetésével kívánom biztosítani.
3.5.3.2. Gyógypedagógai fejlesztés
A gyógypedagógusunk éves beszámolója alapján megállítható, hogy intézményünkben a tanulási és magatartási, nehézségek/problémák korai felismerése a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével hatékony, egyre több esetben diagnosztizálják a magatartás-figyelemzavart tünetegyüttest.
 Az ő esetükben javasolt a pedagógiai asszisztens jelenléte a tanórákon, ezért javaslom újabb 1 fő bevonását.
 A pedagógus kollegák számára biztosítani kívánom a folyamatos
konzultációt az iskolai és az utazó gyógypedagógusokkal.
 Szakmaközi képzéseken való részvételüket is lehetővé kell tenni.
( A pedagógusok legtöbb nehézséget az integráció kapcsán jeleznek.)
 A rehabilitációs-fejlesztő, valamint a tantárgyi felzárkóztató tevékenységek helyes arányának biztosítása (az előbbi javára).
 A szakvéleményekben megfogalmazott kedvezmények, támogatási
formák egyeztetése tanulónként tanévente személyes konzultáció( szülő-pedagógus, pedagógus-gyógypedagógus) keretében.
 A tantárgyi számonkérés eszközeinek áttekintése, melyet az
esélyegyenlőségi munkacsoport gondoz. Mérőeszközbank kialakítására is javaslatot teszek (segítve ezzel a szaktanárok munkáját).
 Lehetőség szerint egy újabb fejlesztő szoba kialakítása vált
szükségessé.
3.5.3.3.Tehetséggondozási lehetőségek
A PP-ban deklarált intézményi célok: tehetségazonosítás-, fejlesztés,
eredményes versenyre való felkészítés biztosítása érdekében javaslom növelni a PP-ban megjelölt foglalkozások számát:
egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák, verseny-előkészítő,
valamint hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások és a szakköri foglalkozások számának növelését.
A szakköri kínálat megújítása
 a verbális és írásbeli kommunikáció fejlesztésére: média,
dráma, versmondás, szövegértés,
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Észforgatók (matematikai tehetséggondozó),
Képolvasók jelenlegi képzőművész szakkör bővítése, az iskolai
arculat kialakításába való bevonásuk,
Képolvasók II. (Kortárs Műelemző Szakkör); vizuális kultúra
fejlesztés, rajzversenyre felkészítés,
ÁSZ (, diákjogok, felelősségvállalás, kommunikáció);
Nyelv(észek)(Magyar Nyelvi Tehetséggondozás,Tanulással a
tudásért (tehetségcsoport),
Könyvmolyok (Könyvtár Klub),
Íródiák – Petőfi Sajtó ( korábbi iskolaújság újraindítása, akár
digitalis formában),
Fizikusok (természettudósok-kísérletek, laborgyakorlatok)

Kollegáim körében preferálom és támogatom a szaktárgyi és adott
érdeklődési körnek, kompetenciaterületnek megfelelő versenyeken
való indulást, előtte tervezett felkészülést, valamint eddigi eredményeink javítását várom el. A feladatatot a szakmai munkaközösségek számára delegálom.
 A fenntartó által nem támogatott, elsősorban a város iskolái,
közművelődési intézményei és civil szervezetei által meghirdetett
versenyekre való felkészülést az alapítvány bevonásával szervezzük
meg.
3.5.4. Diák-önkormányzati tevékenység
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott tagozatonként 1-1 pedagógus segíti.9
Szeretném elérni, hogy a Petőfis Diákok Köre (DÖK) váljon az intézményi érdekérvényesítés és a közéletiség, a demokrácia gyakorlásának valódi terepévé 10(szerepe ne merüljön ki az SZMSZ-ben
megahatározott jogaival), azzal a céllal, hogy a diákok maguk is megtapasztalják a demokratizmust, maguk is aktív alakítóivá váljanak,- felkészülve
arra, hogy a társadalom átalakulásában és átalakításában alkotó felnőttként
vegyenek részt.
 A DÖK munkáját segítő pedagógusokat be kívánom vonni a
kibővített vezetőség munkájába.

9

Helyi Pedagógiai Program 2016. 10.p.
http://www.unp.hu/sites/default/files/csatolmany/zalaegerszeg_ifjusagi_koncepcio_2020.pdf
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 Az iskolai rendezvények előkészítő munkacsoportjaiba részemről meghívást kapnak, hiszen tevékenységükkel segítik a
közösségi tervezés sikerességét.
 Az iskolai DÖK munkájában szerepet vállaló diákok és segítő pedagógusok kompetenciáinak növelése érdekében biztosítani és
motiválni szeretném a képzéseken, rendezvényeken való részvételüket (ZVDÖK, Ifjúsági Kerekasztal).
 Évente egy alkalommal diákgyűlés szervezését támogatom,
melynek célja a iskolai programokhoz való ötletgyűjtés, programok,
a tanulók részvételének értékelése, témája lehet a tanulói jogok és
kötelességek érvényesülése.
 Javaslom a DÖKI-díj alapítását (tárgyjutalom az adott tanév legsikeresebb, legaktívabb dök képviselőjének).
 Kapcsolatépítés segítése ZVDÖK-kel, ZMJV ifjúsági referensével, Ifjúsági Kerekasztal elnökével, Új Nemzedék Zalaegerszegi Közösségi Tér munkatársaival.
Önkéntes tevékenységek az iskola falain belül:
 virágosítás, környezetszépítés-, rendezés, dekoráció,
 tanulói ügyelet,
 első évfolyamosok segítése (iskolába érkezéskor, szünetekben, szabadidőben, tízórai és ebéd, ünnepi alkalmak, kíséret közösségi
programokon: túra, akadályverseny stb,
 iskolai versenyeken és rendezvényeken való közreműködés.
3.5.5. Iskolai programok, rendezvények
Iskolánk eddig kialakult hagyományai jó alapot nyújtanak ahhoz,
hogy tanulóinkban erősítsék az összetartozás érzését. Az évenként
visszatérő események, rendezvények, ünnepek, a szokások és
jelképek közösségformáló erejüknél fogva jelentős eszközei
nevelőmun-kánknak, s kiemelt színterei a személyiségfejlesztésnek. Ápoljuk tanulóinkban a nemzeti öntudatot, történelmünk nagy alakjainak, valamint ünnepeinknek és szokásainknak
a tiszteletét. Sajátos rendezvényeinkkel igyekszünk a tanulók iskolánkhoz való kötődését erősíteni. Célunk az iskolánkra jellemző
hagyományrendszer megőrzése és bővítése.11
Szervezési feladatok- eseménymenedzsment
Nagyobb rendezvények, iskolai ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása - a feladatok delegálásának és a jó együttműködésnek
köszönhetően- színvonalasnak mondható.

11

Helyi Pedagógiai Program 2016. 17-19.p.
41

Az elmúlt időszakban több projektnap/hét került megrendezésre:
Állati mesés nap, Öko-nap, Tök jó nap, pályaorientációs nap, dramatikus nevelés hete, Petőfi iskolanapok, Föld napja, diákönkormányzati
nap - a szakmai munkaközösségek és a DÖK szervezésében.




Fontosnak tartom a korábbi hagyományok megőrzését, a
kötelezően előírt projekthetek: Pénz7, fenntarthatósági,
di-gitális),
sikeres és tartalmas megvalósítását.
Újításként szeretném bevezetni a magyar nyelv hete rendezvénysorozatot (alsós versenyekkel: szépíró, helyesírás,
szövegértés, olvasás, felső tagozaton pedig: szépkiejtési,
helyesírási, valamint tanítási órákhoz, projektnapokhoz-,
hetekhez kapcsolódó projektpedagógiai módszerek alkalmazását.
A minden évben megszervezésre kerülő Petőfi iskolanapok
keretében javaslom egyéni tanulói, vagy csoportos projektek készítését és bemutatását a szakmai munkaközösségek által ajánlott témákban.
Terveim szerint



a
programok
hatékony
eseménymenedzsmenttel
nagyobb sikert és elégedettséget garantálnak:
 minél több lehetséges partner bevonásával (szülők, külső
partnerek, szakemberek, önkéntesek),
 a nyilvánosság biztosításával és szakmai támogatással
valósuljanak meg,
 az önálló projektek, projektnapok-, hetek operatív tervezését
és irányítását végző csoportok előkészítő megbeszélést tartanak, majd fontosnak tartom a tapasztalatokat összegző,
értékelő megbeszélések szervezését is.

-

Előnyök:
a programokról tágabb és szűkebb környezetünk, valamennyi
érdekelt partnerünk több csatornán információt( hagyományos,
nyomtatott és digitális formában), emellett az érdeklődők aktív
részvételi lehetőséget kapnak, tehát érdekeltté, elkötelezetté
tesszük őket a szervezési feladatok minőségi megvalósításában,
a lehetséges erőforrások mozgósításában( anyagi és tárgyi
eszközök, önkéntes munka, szakmai támogatás), bővítve ezzel az
intézményi, di-ákönkormányzati, az SZM és Kincskereső
Alapítvány lehetőségeit.

 Az évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezéseket kiemelt vezetői projektként kezelem.
2022-ben 50 éves lesz a testnevelés tagozat,
2023-ban a névadó születésének 200.évfordulójáról emlékezünk.
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2024-ben ünnepli iskolánk fennállásának a 150. jubileumát.
2023/24-es tanévben 15 éves a két tanítási nyelvű képzés.
 Művészeti bemutató megrendezését tervezem a Magyar Kultúra
napján, egy korábbi hagyomány felelevenítésével (korábban
jótékonysági céllal) remek lehetőséget ad a művészetek valamelyik
ágával foglalkozó petőfis diákok bemutatkozására az ünnepről való
méltó megemlékezésként.
 A néphagyományokhoz kapcsolódó tanórán kívüli rendezvények felele-venítését szorgalmazom: szüreti vígadalom, Márton nap, lucázás- intézményünk Népszokások a napköziben jó gyakorlatára építve.
3.6. Iskolai könyvtár
Az intézmény könyvtárát modernizálni és bővíteni szükséges,
szeretném elérni, hogy az intézményben folyó nevelő-oktató munkát
támogató forrásközponttá váljon. A személyi feltétel biztosított a
2019-2020-as tanévtől, legfontosabb feladata az állomány áttekintése, leltára, majd a selejtezés. Közben pedig szeretnénk
megvalósítani az állomány frissítését is, melynek elhelyezéséhez
újabb tároló szekrények szükségesek (elsősorban épületen belül található bútorok átcsoportosításával, valamint pedagógusi és szülői
felajánlások által).
Lehetőségként fogalmazom meg az alábbiakat:
 könyvadományokkal kapcsolatos akciók szervezése,
 a könyvtár visszahelyezése eredeti helyére, a 12-es tanterembe,
 a könyvtári állomány mellé számítógépek, digitális hozzáférés
biztosítása,
 gyermek-, ifjúsági és pedagógiai folyóiratok beszerzése,
 napi nyitva tartás megszervezése,
 rendszeres könyvtári foglalkozások vezetése,
 vetélkedők szervezése a jeles napokhoz kapcsolódóan.
3.7. Környezettudatos nevelés
2017-től örökös ökoiskolai címmel rendelkezünk, PP-unk
4.számú melléklete tartalmazza az iskola környezetnevelési programját, melyek szellemében az alábbi célokat tűztem ki:
 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskola
épületében pertnerintézményünk és az alapítvány
bevonásával (Zala Depo),
(előtte érzékenyítő órák, szülői értekezlet, fontosságának tudatosítása tanárórákon, projektnap és hét keretében),
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 előkert virágosítása (Kosztolányi u. ebédlő és a büfé előtti
virágágyások),
 udvari virágládák felújítása, gondozást a DÖK vállalta,
 hálózatosodás keretében a város öko óvodái, iskolái
mintakertjeinek tanulmányozása, meglátogatása (Zalaegerszegi Öveges József Ált. Iskola, II. Óvoda Szent
László u. Óvodája),
 hagyományos ökonap további megszervezését javaslom,
beépítve a témahétbe (új partnerek bekapcsolása: Bogáncs
Állatvédő Egyesület,
Bársonytalp Zala Cicamentő Közösség, Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Zala Megyei Csoportja)
 Fenntarthatósági hét kiemelt témái: Víz, energia,
klímavédelem,
tevékenységformák:
-tanítási órákon 1-1 kiválasztott téma interaktív,
kooperatív feldolgozásával,
https://www.fenntarthatosagi. temahet.hu ajánlásai szakmai anyagainak támogatásával)

- tanulói projektek bemutatója,
- zárónapon kiállítások, élménybeszámolók.
 pedagógusok esetében javasolt a webináriumokon való
részvétele.

3.8. Mindennapos testnevelés, egészségnevelés
A PP 4.számú melléklete alapján az iskolai egészségnevelési
feladatokat tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, iskolai programok valósítjuk meg. iskolánk ÉLETSULI címmel jógyakorlattal
rendelkezik.
Fontosnak tartom az alábbi feladatok tudatos és minőségi ellátását:
 minden
évfolyamon
évente
10
alkalommal
egészségnevelési
témájú
osztályfőnöki
óra
szervezése,
 ezt kiegészítik az etika tantárgy keretében is
megjelenő témák,
 a délutáni szabadidős foglalkozások keretében a napközis, valamint tanulószobás nevelők lehetőség szerint
minél több időt(telefon mentes) a szabadon töltenek a
tanulókkal,
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 többéves hagyományra tekint már vissza az iskola tanulói







részére évente megszervezett diáknap/egészségnap(cél
egyre több mozgásforma, sportág bemutatása és
kipróbálása,
osztályonként gyalog- vagy kerékpártúrát szervezünk,
iskolai sportversenyek, osztályok közötti bajnokságok
felelevenítése,
az iskolai konditerem felújítása, eszközbeszerzés,
eredményes munkakapcsolat az iskolaorvossal,
fogorvossal és védőnővel,
balesetvédelmi-, újraélesztési, elsősegélynyújtási
technikák elsajátíttatása az egyes programokhoz
kapcsolva.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
4.1. Vezetői stílus-intézményi klíma
„Egyetlen, egyetemes, legjobb vezetési stílus tehát nem létezik.
Csak olyan vezetési stílus van, amely többé-kevésbé összhangban
áll a vezetők és vezetettek személyiségével és a vezetés körülményeivel."
Zieleniewski

 Munkám során az alkotó, bizalmas légkör kialakításának híve
vagyok, ezért támogató attitűddel, határozott irányítással a
csapatépítésre, a közösségformálásra nagy hangsúlyt kívánok
fektetni.
 Véleményem szerint minden pedagógusnak joga van, hogy munkája
során biztosított legyen számára a kapcsolat, a kompetencia és az
autonómia lehetősége.
 Szeretném elérni, hogy az intézmény belső légkörét továbbra
is a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az elvégzett munka, a
hagyományok, az értékek megbecsülése jellemezze, mert úgy
gondolom, hogy ez a fejlődés, az egyéni ˝felemelkedés” feltétele.
Az egymás iránti kölcsönös figyelem, a közös rendezvények,
ünnepek, kirándulások, tréningek erősíthetik a munkahelyi klímát.
A közös programok által a tantestület jobb és hatékonyabb közösséggé formálódhat, s mindemellett a pedagógusok regenerálódását,
közérzetének javítását is szolgálja.
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A feladatmegosztás során mindenki számára lehetőséget kívánok teremteni ahhoz, hogy a tantestület aktív, alkotó tagja
lehessen, ugyanakkor ügyelnem kell a feladatok arányos
elosz-tására, az optimális/arányos és egyenletes terhelés
megvalósítására. Az operatív tervek elkészítésekor, a törvényi
előírások, a pedagógiai elvek és egyéni érdekek összehangolását
szorgalmazom, mellyel növelni kívánom a kollegák szervezet és
feladatok iránti elkötelezettségét.
Az adekvát jogszabályok és a munkaköri leírások szerint szabályozott tevékenységek mellett megfelelő szakmai elkötelezettség esetén minél nagyobb arányban jelenjenek meg a
vállalt feladatok.
Egy közösség másik alapvető vonása a közösen végzett tevékenység. A közösségi érzés akkor erős, ha a tagok örömmel dolgoznak együtt, és szívesen
segítenek egymásnak; ha sikereik nyomán közösséggé kovácsolódásuk egyre
jobban erősödik. Közösen vállalják a felelősséget egy-egy osztály tanulóiért,
ez a közös cél irányíthatja tevékenységüket.12

4.2. Szervezeti struktúra
4.2.1.

Az

intézmény

szervezeti

felépítése

http://acta.bibl.u-szeged.hu/28063/1/modszertani_035_005_187-193.pdf Kriveczkyné Molnár
Katalin: Az iskola demokratikus vezetésének értelmezése
12
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Az új szervezeti struktúrában a DÖK segítő pedagógusok és a gyermek-,
és ifjúságvédelmi felelős egy szinttel feljebb kerül, mivel a kibővítetett
vezetőség tagjaiként dolgoznak, beszámolójukat külön készítik el. A szülői szervezettel, az iskolai alapítvánnyal, valamint az érdekképviseletekkel
való kapcsolattartás és együttműködés az intézményvezető feladata.

Munkacsoportok az iskolai szervezeten belül:

A szervezeti struktúra mélységi tagoltságot tükröz, a funkcionális
típusra jellemző sajátosságokkal rendelkezik: az intézmény vezetője
feladatokat delegál a helyetteseinek, illetve feladatátadási jogot ad a szakmai munkaközösség-vezetőknek, a szakmát speciális részterületekre
bontva egy-egy beosztottnak több főnöke is van (munkaközösség-vezető,
ifjúságvédelmi felelős stb.). Innovatív szervezetként funkcionálva a legjobb
megoldás keresése jellemző.13
Iskola vezetősége: intézményvezető, 2 fő intézményvezető-helyettes,
Kibővített vezetőség: vezetőség tagjai, munkaközösség vezetők,
DÖK segítők, ifjúságvédelmi felelős
Szakmai munkaközösségek száma: 8 (alsós, idegen nyelvi, humán,
testnevelés, matematika, természettudományos, pedagógiai, készségtárgyak-tanórán kívüli tevékenység,)

13

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET33-4.3._Szervezeti_strukturak__m.scorml
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Vezetői céljaim:









alkalmazotti közösség munkájára és együttműködésére magas
szintű belső igényesség és hatékonyság legyen jellemző,
szakmai munkaközösségek (pedagógiai, alsós, készségtárgyak),
egymás közti tudásmegosztása,
adott feladatra létrehozott munkacsoportok, valamint
külső kapcsolatok felkutatása és működése,
eredményes, jó( differenciált) tanulásszervezési gyakorlatuk
megosztása iskolán belül és kívül,
életpályamodell tapasztalatainak(mentorálási folyamat, gyakornoki vizsga, Ped II., mesterprogramokbelső és külső tudásmegosztásának vezetői támogatása,
korszerű módszerek megismertetése(továbbképzési tapasztalatok).
egyéni tanulási utak biztosítása és mentorálása

Vezetői feladatok delegálása a vezetőtársaknak
szervezeti hatékonyság biztosítása érdekében:













a

tantárgyfelosztás előkészítése, rögzítése az E-kréta rendszerben,
napi munkarend biztosítása, helyettesítés, felügyelet és ügyelet megszervezése,
tervezési dokumentumok ellenőrzése és jóváhagyása,
rendezvények lebonyolításának koordinálása,
iskolaegészségügyi feladatok ütemezése,
ügyiratkezelési feladatok: pl. munkaidő nyilvántartások kezelése,
egyes adminisztrációs feladatok, statisztikák készítése,
szakmai munkaközösségek, valamint
a munkacsoportok,
munkájának irányítása,
belső
és
külső
ellenőrzési
feladatok
tervezése,
megvalósításában való részvétel,
stratégiai és operatív dokumentumok értekezletek, előkészítése, levezetése,
javaslatot tesz az intézményi tervek elkészítéséhez (képzési
terv, digitális terv stb.),
tárgyi eszközök, berendezések leltárának, állapotfelmérésének elvégzése, javaslattétel a fejlesztésre.

Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
 Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladatés hatásköreiből átadja az alábbiakat:
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- az intézményvezető-helyettes számára az órarend készítésével
-

kapcsolatos döntések jogát,
a választott tantárgyak meghirdetésének jogát,
tankönyvválasztás jóváhagyását,
a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát.14

Organikus szervezetfejlesztés megvalósítása
„Egy vállalat pontosan annyit tud fejlődni, mint amennyit
a benne dolgozó emberek képesek változni”( Takáts Péter)

Olyan szervezeti forma működtetését tervezem, mely jobban épít a munkatársakban erősségeire, segíti személyes fejlődésüket, és ezért jóval hatékonyabb, mint a piramisszerű szervezeti működési modell.
Számunkra előnyösnek értékelem, mert vannak előzményei az intézményi
működésünkben, továbbá pozitív változást hoz az intézményi klíma jövőbeli
alakulásában, mivel az utasításokról a megállapodásokra tevődik át a hangsúly.
A szervezet tagjai (vezetők és munkatársak) tudják, hogy „bennük van a
megoldás”. Kapcsolódnak a szervezet célkitűzéseihez, fontos számukra a
közösen megfogalmazott célok megvalósítása. Ez a közösség nem ijed meg,
ha a terv megvalósítása során „akadályba” ütközik, hanem újabb tervet készít, ha szükséges, alkalmazva például a PDCA-elvet (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás). A szervezet bízik a saját maga által kialakított
folyamatok sikeres működésében. Ebben a szervezeti kultúrában a munkatársak önálló, kreatív személyek, akik részesei és nem „elszenvedői” a folyamatoknak.
A szervezet tagjai valódi közösséget alkotnak, munkájukért felelősséget
vállalnak.
Összefoglalva az organikus szervezeti forma azt jelenti tehát, hogy:




14

a közösség minden tagja ismeri, magáévá teszi a közösség célkitűzéseit,
ötleteivel, javaslataival mindenki hozzájárulhat a közös célok eléréséhez szükséges tervek elkészítéséhez,
a terveket a szervezet tagjai közösen valósítják meg,

SZMSZ 2016. 10.p.
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a szervezet rugalmasan tud reagálni a kihívásokra, és hatékonyan
tudja elvégezni az előtte álló feladatokat.

A változási folyamat sikerének alapfeltételei
A feladat sikeres végrehajtásának feltétele az egyes feladatokban érintett
munkatársakkal, vezetőkkel, felső vezetőkkel való teljes körű együttműködés, a munkacsoportokban zajó megbeszéléseken való aktív részvétel,
és a személyes konzultáció lehetőségének biztosítása a szervezeti működés teljes időtartama alatt.
Eredményességi kritériumok:
- Mindenki által elfogadott, dokumentált és eredményes működés.
- A megújulásnak köszönhetően a szervezet életképessége jelentősen
megerősödik.
- A résztvevők önismeretre tesznek szert, tudatosabb döntéseket hoznak.
- Valós igényeken alapuló kommunikáció jön létre.
- Javul az együttműködés, a csapat lelkesebben és nyugodtabban
végzi a munkáját.
- Mindenki a helyére kerül, a neki megfelelő munkakörbe és beosztásba, ezáltal javul a teljesítmény.

15

15

https://www.cegos.hu/hu/trening/hatekony-vezeto-eszkoztara-nyilt-trening/
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4.2.2. Intézményi kommunikáció
˝A kommunikáció mindenféle szervezeti kultúra, sőt a szervezetek éltető
ereje.” 16

Az iskola szervezetén belül a kommunikáció, a működés feltétele: összetartja a szervezet tagjait, egységeit, ugyanakkor a kommunikáció
kapcsolja össze a szervezetet más szervezetekkel és a környezettel.
Megfelelő információ (adat) és jó együttműködés nélkül elképzelhetetlen az
eredményes munka bármely szervezet esetében. Fontos, hogy minél több
információ álljon rendelkezésre a döntésekhez, a döntések, utasítások pedig
gyorsan és pontosan jussanak el az érintettekhez. A jó kommunikáció motiválja, míg a rossz demoralizálja a munkatársakat.
Az iskolai kommunikáció fejlesztése pozitívan hat a működésre, az
iskola eredményessége nő.
A hatékonyabb (többcsatornás és kétirányú) intézményi kommunikáció
fejlesztésére vonatkozó vízióim:


Az információáramlás kétirányúságát a nevelőtestület, valamint az alkalmazottak részéről is várom, a vezetőség
tájékoztatása a nevelőtestület oldaláról ugyanolyan elvárás, mint az,
hogy az intézményvezető átadja az információkat (a pedagógusok részéről a titoktartási kötelezettség betartását kérve). A korábbi
hagyományos formák (értekezlet, nevelőtestületi faliújság, nyomtatott anyagok) mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektronikus úton történő információátadás.



Az iskolai honlap fejlesztését, folyamatos gondozását kiemelt
feladatnak tekintem az intézményi tanfelügyeleti összegző értékelés
alapján kidolgozott intézkedési terv megvalósításával (a rendszergazdát segítő kommunikációs csoport létrehozásával, amely megegyezhet az iskolai zárt facebook csoportot működtető kollegákkal),
Kibővített vezetőségi értekezletek szervezése az operatív
értekezletek előtt,
Belső és hálózatos tudásmegosztás lehetőségeinek áttekintése
és kihasználása,
Mesterprogramok (5 kollega, 1 kollega programjának
megvalósítása szünetel tartós betegség miatt) megismertetése,
beszámolók a résztervek megvalósulásáról,





16

KLEIN SÁNDOR (2009): Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft., Budapest, 415. o.
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Képzési beszámolók költség és időtakarékosság céljából),
különösen a modern, új típusú módszerek továbbadása, téma iránti
érzékenyítés, önképzés motiválása céljából,
Szakmai közösségekben való tevékenység (iskolán kívüli
hagyományos, online),
Konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvétel lehetőség szerint,
Pályázati beszámolók a már működő projektek esetében,
az akkreditált jó-gyakorlataink további működtetése,
a portaszolgálat, valamint a tanulói ügyelet megerősítése, bejövő vendégek fogadása, tájékoztatása, iskolát elhagyó vagy késő
tanulók ellenőrzése és jelzés az osztályfőnökök felé.

Intézményi szinten
 A Pedagógiai program alapelveinek bővítése: „pedagógiánkban
kiemelt szerepe van a digitális eszközökkel szerzett ismereteknek,
jártasságoknak, készségeknek, az ismeretszerzési folyamatban kiemelt szerepet kapjon a digitális eszközök használata, A tanulók értékelésében önálló témaként jelenjen meg a digitális eszközhasználat.”


A PP mellékleteként az intézmény digitális szabályzatának elkészítése, mely egyértelműen szabályozza dolgozók digitális eszközhöz
való hozzáférését, a jelszórendszerét, jogokat.



Operatív tervekben rögzíteni kell a digitális felelősi megbízást
és a rendszergazda munkakör mellett (jogosultságát és feladatait a
munkaköri leírásban kívánom szabályozni).
Az intézményen belül kommunikációs és digitális fejlesztési
munkacsoportot szerveztünk és működtetünk.
A belső ellenőrzés kapcsán a pedagógusok értékelésénél
elvárásként jelenjen meg a digitális eszközhasználat összhangban önértékelési és a külső pedagógiai-szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés szempontjaival,
Az intézményi operatív dokumentumokban a digitális munka
értékelését külön fejezetben jelenítem meg.
A szülőkkel való kapcsolattartás terén a személyes találkozáson
kívül az elektronikus kapcsolattartást is végzünk a tanuló-pedagógus,
szülő-pedagógus kapcsolatban.
A szülőknek lehetővé kell tenni, hogy a tanulók digitális
munkáiba való betekintést pl. bemutató órák, nyílt napok a szakmai munkaközösségek szervezésében.
Minden évben mérni és értékelni kell a tanulók, pedagógusok,
szülők véleményét az intézmény digitális helyzetéről.
Az intézményi képzési tervben a preferált célok között: a pedagógus továbbképzés sorában elsőbbséget kell biztosítani a digitális pedagógiával kapcsolatos képzéseknek.
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A Házirend módosítása kapcsán szabályozni kívánok a tanulók digitális eszközhasználatát, a 2016-os szabályozás áttekintése a
nevelők, a szülők és a tanulói szervezetek bevonásával. A szünetekben digitális eszközmentes sáv meghatározása javasolt
(tízórai, ebéd, udvari játék stb.).
 Biztosítva a digitális intézményi tevékenység, azon belül a futó
pályázatok disszeminációját az alábbi rendezvényeket szervezzük:
 félnapos interaktív rendezvény szervezése az intézmény
szélesebb társadalmi körének, bemutatva a digitális pedagógiai
eszköztárának fejlesztése érdekében tett tevékenységeket, eredményeket valamint a digitális pedagógia alkalmazásainak előnyeit,
 fórumokat szervezése az intézmény közvetlen használóinak
(szülőknek), ahol bemutatjuk az eddig elért eredményeinket,
 Partnerintézményeinket workshopokra várjuk, amelyre meghívjuk a
helyi médiumokat is.
Szervezeten belül, a vezetői munkában
A tanári közösséggel való kommunikációban a vezetőnek tekintettel
kell lenni a szervezeti hiearchiára, valamint arra, hogy a pedagógusok
különböző
munkaközösségekhez/csoportokhoz
is
tartoznak.
Vezetői feladatok delegálása
a szakmai munkaközösségek számára








pedagógiai tervezőmunka,
beszámolók, értékelések készítése,
mérési eredmények elemzése,
operatív feladatok szervezésében való közreműködés,
belső tudásmegosztás működtetése,
rendszeres, szervezett és hatékony információ-áramoltatásban való részvállalás,
 belső ellenőrzési feladatok elvégzése.
Emellett munkacsoportok működésére is számítok, akik egy-egy
specifikus feladat köré szerveződnek, támogatom munkájukat.
Az intézményben az alábbi munkacsoportokat kívánom működtetni:
 mérés-értékelési, kommunikációs, belső ellenőrzési, digitális,
egészségfejlesztési, öko, esélyteremtési, tehetséggondozási, közéleti,
vizuális stb.
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ösztönözni kívánom kollegáimat arra, hogy kezdeményezően
együttműködjenek egymással, a pedagógiai munkát segítő kollegákkal, külső szakemberekkel és a szülőkkel a tanítványaik érdekében.

A vezető jó, ha első kézből szerez információkat, akár úgy, hogy maga is
látogat órát, részt vesz a kiscsoportos egyeztetéseken, vagy olyan bizalmi
légkört teremt (beszélget a munkatársaival, gyakran közöttük dolgozik,
érdeklődő,
rendszeresen
megtalálható),
amelyben
kollégái
a
nehézségekről nyíltan beszélnek.


-

-

iskolai GoogleDrive vagy Microsoft OnDrive felület létrehozása,
-tanmenetek, módosításra kerülő szabályzatok, dokumentumok (a változások pirossal való kiemelése) feltöltése,
előnye:
-Mivel azonban az informatikai hálózat az adatokat és fájlokat az iskolai
szerveren tárolja, az azokhoz való hozzáférés csak abban az esetben
egyszerű, ha az informálódó személy az intézményben tartózkodik. Ezt a problémát lehet megoldani, feloldani vagy inkább
túllépni a legkorszerűbb felhőinformatikai eszközök használatával.
környezettudatos módon biztosítja az információkat a szervezet tagjai
számára (papírt, nyomtatást takarít meg),
az elektronikus levelezést nem terheli, nagyobb adatmennyiség külön
jelenik meg, elég emlékeztetőt küldeni az elérési útvonal megadásával,
külön mappákban, rendszerezetten jelennek meg a szakmai anyagok,
biztosítja a mobilitást: értekezleten vagy a munka során megnyitható
és követhető, korszerű módon: okoseszközök, tableten felhasználásával,
hozzáférés megadásával szerkeszthető,
megosztására, kérdések intézésére is lehetőséget kínál.
A nevelő-oktató munka korszerűsítése és hatékonyságának
növelése érdekében (pedagógus-tanítványok között):

-

a hagyományos és papíralapú eszközök mellett digitális
eszközök alkalmazása,
korszerű, gyors, ingyenes formában
a tanulói motiváltság növelésével,
személyre szabott tanulótámogatást biztosít,
osztályok zárt facebook csoportjának használata csak a napi feladatok,
operatív jellegű információk megosztására,
felhőinformatika alkalmazása az oktató munkában, a diákjainkkal történő közös digitális munkálkodásra,
(a Google Drive-ban, egy közös mappában a dokumentum alapját képező feladatleírás, prezentációs sablon vagy táblázat, stb. létrehozása,
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megosztása a felhőben tanítványainkkal ügyelve arra, olvasási vagy
szerkesztési jogot delegálására,
egy almappában a feladatleírások megjelenítése, mintafeladatok vagy
az órán feldolgozott feladatok, illetve a kijelölt házi feladatok, a tantárgyi követelmények is közzé tehetők,
személyes mappa létrehozásával a házi feladatok digitális
megjelenítése is lehetséges, a tanári értékelésre is módot nyújt.)
más lehetőségek: Google applikációk, Google Document, Google
Sheets( Excelhez hasonló), Google Forms( kérdőívek szerkesztése, bejövő adatok elemzése), Google Presentations( ppt alternatívája),
Google Drawings (Paint változat).
A tananyagokat folyamatosan elérhetővé kell tenni a tanulók számára
elektronikus formában is
(ez nagymértékben segíti a tanulókat
hiányzás esetén, valamint a kiemelt figyelmet igénylőket a folyamatos
felkészülésben is támogatja.
A házi feladatok digitális eszköz használattal való megoldására is lehetőséget kell adni. (Az alsó tagozat kivételével).
Az elektronikus tananyagok jellemzője a legyen az interaktivitás, a digitális anyagkeresés és gyűjtőmunka.
A tanórai és azon kívüli tanulói munkában a feladatmegoldás helyett a
problémamegoldásra kell helyezni a hangsúlyt.
E-KRÉTA
A KRÉTA elektronikus napló felülete egyre inkább alkalmassá
válik a szülőkkel és tanulókkal történő, naprakész digitális
kommunikációra,
A hozzáférés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell a
tanulók és szülőik számára.
a Feljegyzések és Faliújság jegyzések használata gyorsabb,
mint az ellenőrzőbe eszközölt beírások.
A tanulói adatok, a tanügyigazgatási dokumentumok:
törzskönyv, bizonyítvány, napló, ellenőrző - pontos, naprakész
vezetése.
A beszámolók készítésekor megkönnyíti a statisztikák elkészítését.

Belső tudásmegosztó fórumok, technikák és módszerek alkalmazása
az intézményi munkában
1.Legegyszerűbb forma szerint a képzésen részt vett pedagógusok
tájékoztatják kollégáikat a képzésről, a megszerzett tudásról, annak
hasznosíthatóságáról:
beszámolnak
tantestületi,
illetve
nevelési
értekezleten,
munkaközösségi
foglalkozáson; hatékonysága
a
tudásmegosztás szempontjából alacsony fokú, de tekinthető első lépésnek.
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Ezeken a fórumokon ugyanis mindenki képet kaphat arról, ki milyen
programon volt, így felkelthető a kollégák érdeklődése.
2.Hatékonyabb forma, ha a kollégák a tanultak felhasználásával bemutató
órákat; az ugyanazon a tanfolyamon végzett a kollégák egymásnál órát
látogatnak, felhasználva ezeket a helyzeteket tanulási fórumokként.
3. Pedagógiai alkotóműhely: Egy-egy új szakmai, pedagógiai, módszertani
képzés vagy program után a kurzuson részt vett kolléga felkínálja tudását, s
a szakmai fórumon beszélgetés, közös gondolkodás keretében osztja meg az
érdeklődő kollégákkal tapasztalatait, kiegészítve akár a tanultakat a
szakirodalomban olvasottakkal.
Erre tett eddigi kísérletek voltak a mesterprogramot megvalósító kollegák
részéről.
Korábbi intézményi tapasztalatok születtek a „Referencia-intézményi
szerepre való felkészülés”, Comenius 2000 minőségirányítási program bevezetésekor, a drogprevenciós pályázatok, jógyakorlatok kimunkálása
kapcsán.
4. Teljes testületet érintő képzés, tájékoztatás, érzékenyítés egy-egy bevezetésre kerülő projekt előtt. (Arizona program, drogprevenciós pályázatok-Életsuli jó gyakorlat, lemorzsolódás megelőzése- együttműködve a Zala
Megyei Szakszolgálattal).
Tervezem a jelenleg futó EFOP-3.2.3-17 pályázathoz kapcsolódva a
nevelőtestületi tájékoztatást, digitális eszközökkel és módszerekkel
támogatott órák látogatását, majd megbeszélését.
Előnyük véleményem szerint a szervezeten belüli partneri viszonyok
erősödése, a benne résztvevők nyíltan kommunikálnak, aktivizálja az addig
passzív pedagógusokat, növeli a
innovációk iránti érdeklődést,
együttműködést indukálnak, valamint növelik a pedagógusok szakmai
tudását, módszertani tájékozottságát, elkötelezettségét.
A pedagógusok szakmai kompetenciájának növelése, állandó
fejlesztése érdekében biztosítani kívánom a belső és külső
tudásmegosztás alkalmain (képzések, konferenciák stb) való részvételt. A nevelőtestületen belül fejleszteni kívánom az egymástól tanulás,
az egymással kooperálás képességét. Legfőbb célom, hogy a
nevelőtestület kiváló pedagógiai műhelyként dolgozzon. Továbbá
ösztönzöm kollegáimat a külső szakmai kapcsolatrendszerük építésére és abban való sikeres részvételükre.
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4.2.3.

A szülőkkel való együttműködés

Az oktatást, mint szolgáltatásként értelmezve fontos partnerként jelennek
meg az intézmény életében a szülők.
A partnerközpontú működési modellt 2001-ben vezettük be, amely azóta is
segíti az intézmény és partnerei közötti kölcsönös elkötelezettség alakulását.
A szülői igényeket a hatékonyan működő szülői munkaközösség közvetíti az
iskolavezetés számára.
További elképzeléseima szülőkkel való kapcsolat fejlesztésére:
 A szülői igények megismerésének jó gyakorlatát folytatni kívánom,
azokra vezetői és intézményi szinten reagálni fogok (szóban, írásban,
meghívás,
részvételi
lehetőség
biztosításával,
programok
szervezésébe való bevonással, felajánlások, önkéntes munka elfogadásával).
 A közvetlen iskolahasználók között működtetett kapcsolattartási
formák éltetése és további bővítése (SZM, illetve szülői értekezlet mellett) digitális formában (e-krétán, email-mailben) is megvalósítható a
gyors információközlés.
 Vezetőként ellátogatok az 1. és 5. osztályok év eleji szülői
értekezleteire, majd pedig a 8.osztályok pályaválasztási szülői
értekezleteire.
Célja: a közvetlen interakció erősíti a szülők bizalmát az iskolavezetés
és az intézmény felé, kérdéseikkel és esetleges panaszaikkal más
esetekben is megkeresik a vezetőt és a kollegákat, szakmailag megalapozott, gyors választ kapnak.
Az osztályközösséget érintő problémák esetén más évfolyamok
esetében is kérhető a vezető jelenléte és segítsége.
 Fontosnak tartom a szülők rendezvényeinken, a nyílt napon és órákon
való megjelenését, mivel így betekintést nyernek a mindennapok pedagógiai tevékenységébe, a kialakult hiteles kép pedig erősíti az iskola
iránti elkötelezettségüket, fokozza az elégedettségüket.
Miután az iskolánkba szép számmal járnak egykori petőfis
szülők gyermekei, sok esetben valamennyi testvér együtt, ez
utóbbi
kapcsolatápolást
tudatosan
kell
végeznünk.
Elmondhatjuk, hogy a Petőfi a Nemzedékek nevelője.
Mindez jelentősen hat az iskolaválasztási döntéseikre, iskolánkat
nyugodt szívvel ajánlják ismerőseiknek is.
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5.Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény a partnerközpontú működési modell bevezetése óta partnereit
azonosítja és rendszeresen áttekinti. Az SZMSZ 8.fejezetében foglaltak szerint működteti a külső partnerkapcsolatait17:






iskolaegészségügyi ellátást biztosítő szervezet: iskolaorvos,
védőnő, fogorvos,
Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Területi
Gyermekvédelmi Központ: esetmenedzserek, családgondozók, iskolai szociális segítő(munkás),
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Gyámügyi,
valamint Hatósági Osztály,
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya,
Zala Megyei Kórház Mentálhigiénés Központ: Drogambulancia.

A köznevelés országos és helyi szerveivel való naprakész, hatékony
kapcsolattartás is jellemzi az intézményt.
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó munkakapcsolatban kell állnia az alábbi közszolgálati és köznevelési feladatokat ellátó intézményekkel/szervezetekkel országos és helyi
szinten is:
 EMMI
 Zalaegerszegi Tankerületi Központ
 Szakképzési Centrum Zalaegerszeg,
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
 Oktatási Hivatal, Pedagógiai Oktatási Központ,
 Zala Megyei Kormányhivatal
 Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye, Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság
A városban működő nevelési-oktatási, valamint a közművelődési intézményekkel az operatív munkatervekben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében működünk együtt, köztük:








17

Zalaegerszeg város óvodái,
általános iskolái,
középiskolák és középiskolai kollégiumok,
Hevesi Sándor Színház
Griff Bábszínház
Göcseji Múzeum
Sportegyesületek (kiemelten ZTE)

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. 49-51.p., Pedagógiai Program 2016.43-44.p.
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Fejlesztési elképzeléseim:
 A partnerkapcsolatok esetében fontos feladatként értelmezem a
partneri igény-, és elégedettségmérést, melyet a külső partnerek vonatkozásában a külső pedagógiai-szakmai értékelés mellett a
korábbi intézményi minőségirányítási tapasztalatok felhasználásával a jövőben erősíteni szeretném.
 A jogszabályok által előírt forma mellett partnereink tájékoztatását
szolgálja: több partnerünket ösztönözi kívánom a rendezvényeinken, programjainkon való megjelenésre.
 Továbbiakban szeretném megerősíteni az intézmény részvételét a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában (Ifjúsági Kerekasztal, Pedagógusok Szakszervezete, Nemzeti Pedagógus Kar,
Magyar Drámapedagógiai Társaság, Kéttanítási Nyelvű Iskolák Egyesülete, Roma Önkormányzat stb.)
 A jelenleg futó projektekben való részvétel és együttműködés folytatása:
- TÁMOP 2.1.3 II/2. 2012-13 Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése -Kölcsey Ferenc Gimnázium (laborgyakorlatok szervezése),
- "Kalandozások a múltba" - EFOP 3.3.2-16-2016-00011 – Göcseji
Múzeum
(
múzeumpedagógiai
foglalkozások,
kirándulások).
 A közéletben, a városi rendezvényeken való részvételünket továbbra is magas színvonalon szeretnénk megvalósítani.

6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Az intézményi infrastruktúra és a képzési struktúra,
pedagógiai célok megfelelősége
Munkafeltételek biztosítása:
A PP program megvalósításához szükséges infrastruktúra áttekintéséért és a
hiányosságok esetén, a megfogalmazott intézményi igények ( HR és tárgyi
eszközök terén is)a Zalaegerszegi Tankerületi Központ felé való jelzéséért
felelősséget érzek. Ezt a feladatot éves szinten, az operatív dokumentumok
elkészítése kapcsán kívánom elvégezni, majd folyamatosan egyeztetek az
illetékes szakemberekkel.
Az állapot-, és igényfelmérés lehetőségei:





intézményi bejárás (vezetői, munkavédelmi és tűzvédelmi szervek),
karbantartási igény a pedagógusok részéről,
szülői kérések, jelzések és panaszok alapján,
pedagógiai innovációk, pályzati projektek előkészítéseként.
60








A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján a telephelyen
az épület közepes állagú.18
A Telephelyen folytak részleges felújítási munkálatok az elmúlt tíz évben.
Iskolaépületünk egyes részei nagyon elavultak. Az évek
folyamán képviselői és alapítványi segítségével, valamint a szülők és
pedagógusok lelkes munkájával igyekeztünk tanulóink számára
elfogadható környezetet biztosítani.19
A jövőben szükség lesz az intézményben a régi, elavult ablakok
cseréjére( 2. emelet és a tornatermi szárny, udvar felőli oldal
egyes szakaszai), valamint a korszerű, energia-megtakarítást segítő
külső hőszigetelés kiépítésére, hiszen mind balesetvédelmi okokból,
mind pedig gazdasági meggondolásból fontos lenne a beruházás.
2020-ra egy teljes körű energetikai felújításnak köszönhetően ez
a gond is megoldódik.
Az épületen belül korábban elkezdett világítás korszerűsítés folytatása.
A játszóudvar életveszélyessé vált, mielőbbi bontását el kell
kezdeni.

Folyamatban lévő fejlesztések:
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város – energetikai korszerűsítés, homlokzatszigetelés
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005
kódszámú
pályázat: 247 915 214 HUF összértékben.
 Zalaegerszegi Tankerületi Központ – digitális eszközfejlesztés EFOP3.2.3-17
 A külső források bevonását/ fenntartói, önkormányzati,
alapítványi-, pályázati, szponzori és egyéb keretben/tervezem.
Erre vonatkozó vezetői elképzeléseim:
 A Széchenyi +20 program esetén a TÁMOP, EFOP, GINOP pályázati
konstrukciók vonatkozásában intézményünk fogadókész újabb
partneri
együttműködésre
a
Zalaegerszegi
Tankerületi
Központtal és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
 Intézményünkben
működő
Kincskereső
Alapítvány,
mint
közhasznú szervezet pályázati lehetőségeinek felkutatását,
pályázatfigyelést-, írásban való közreműködést vállalom
(munkámat segíti a Studium Színház Alkotözösségében szerzett több,
mint három évtizedes tapasztalatom).
 Személyi változások miatt javaslatot teszek a kuratórium
megújítására.
18
19

OKM 2018 FIT jelentés-Telephelyi jelentés-Tanulási környezet
Tanév végi beszámoló 2015-16 16.p., 2016-17 11.p.
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 Az alapítvány önálló kezdeményezéseit szakmailag támogatom, munkájukban segítem.
 Az
alapítványt
a
további
időszakban
az
alábbi
célok
megvalósításába tervezem bevonni:
 kiemelt iskolai rendezvények anyagi támogatása (jubileumok, iskolanapok)
 tábori programok szervezése és támogatása,
 az intézményben folyó nevelő-oktató munka, valamint az iskolai innovációk tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése,
 hátrányos helyzetű tanulók támogatása az iskolai táborokon, szabadidős rendezvényeken való részvételük terén,
 Év Petőfis diákja és az Év Petőfis pedagógusa címet elnyerők anyagi
vagy tárgyi jutalmazása.
 Forrásbővítő vezetői magatartással innovatív helyzetbe hozható a
szervezet /új projektek kidolgozásával, szponzori támogatások
megszerzésével/.
NAPJAINKBAN A VERSENYKÉPES ISKOLA ZÁLOGA AZ EREDMÉNYES
ISKOLAMENEDZSMENT.
Szponzorálási lehetőségek az iskolai rendezvényekhez, programokhoz:

1. A városunkban működő vállalatok, vállalkozások esetében a szponzorálási stratégia megismerését követően, kommunikációs kapcsolataink
révén bemutatkozunk és ajánlatainkat a célcsoport jellemzésével, médiamegjelenések megjelölésével) bemutatjuk, a lehetséges szponzor
esetében a támogatandó cél image szempontú értékelését is csatoljuk
(megkönnyítve ezzel a döntését).
2. A szponzorszerzési gyakorlattal ellentétben nemcsak pénzben, hanem
például természetbeni juttatásban (termékek, ruha, szolgáltatás,
eszközökben, személyes-önkéntes munkában (tanterem,tornaterem,
udvar stb. felújítása) is érdemes gondolkodnunk.
3. A tárgyalást felkészülten, dinamikusan, az időtényezőt figyelve folytassuk le, alkalomhoz és önazonos módon jelenjünk meg.20

20

https://www.piacesprofit.hu/, wwww.erdosetikett.hu dr. Erdős Zsuzsanna:A szponzorkeresés ettikettje
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Szponzorálási terv:
Szponzorálásra
program:

váró Potenciális
szponzor Külső
part- Szponzorálás lehetséges
megnevezése:
nerünk-e ( már módja:
működő)?
Diáksport
Napja új:essd.eu/hu
igen
szakmai
támogatás,
Zalavíz Zrt.
(09.27.)
nyilvánosság
vízivó sarok/pontok
promóciós anyagok, poharak
Buborékmentes/ cu- Új:Pölöskei Szörp
nem
light szörpök,
kormentes nap/hét
Coca-Cola Magyarország
Naturaqua
Zöldség, gyümölcs-,
Balaton
Ker-Tész igen
Zöldségek,gyümölcsök,
tej kóstoló
Böhönye
( Iskolagyümölcs program)
Inno-Food Kft. Szalafő (
tej ( iskolatej program)
Őrségi Tej)
interaktív egészségfejl.- Zalaegerszegi
Járási nem
szakmai
ő programők
Egészségfejlesztési Iroda
anyagok,szórólapok,
ÁNTSZ
plakátok
Európai nyelvek napja Új:edl.ecm.at
nem
szakmai
támogatás,
(09.26.)
nyilvánosság
helyi nyelviskolák
promóciós anyagok
Öko nap ( ősszel)
Zalavíz Zrt.
igen
kiállítás,
bemutatkozó
E-on Zrt.
standok, eszközök, játékok
Városgazdálkodási Kft.
Zala Depo Kft.
Zalaerdő
Őrségi Nemzeti Park
nem
Fenntarthatósági pro- új:helyi
közlekedési
jekthét
cégek
(04.20.-24.
témái:
klímaváltozás,
környezetszennyezés,
újrahasznosítás, műa
nyagmentes világ
Pályaorientációs nap ( AQ Anton Kft., Autó igen
szakmai bemutatók
nov.)
Császár,Hotel Arany Bárány, Szent Rafael Kórház, Mentőszolgálat,
Járásbíróság,
Zalavíz
Zrt.,Magyar Honvédség,
Új: Rendőrség, MÁV
nem
Dramatikus
nevelés Hevesi Sándor Színház, igen
Tantermi deszka program
hete (2020.03.)
Griff Bábszínház
új: KÁVA Kulturális nem
színházi nevelési program
Műhely Budapest
Pénz7 (márc.2-6.)
új:
Pénziránytű nem
szakmai
támogatás,
Alapítvány
nyilvánosság
helyi bank
Digitális
témahét új: http://digitalistema- nem
szakmai
támogatás,
(03.23-27.)
het.hu/
nyilvánosság
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Angol nyelvű drama- új: Zalaegerszegi Öveges
fesztivál
József Ált.Iskola,
Keszthelyi
Csány- nem
Szendrey ÁMK
Vonyarcvashegyi Eötvös
Károly Ált.Iskola
Művészeti bemutató
Keresztury Dezső VMK- igen
Zsinagóga
VG Kft.
néphagyományok
a Kézművesek
háza, nem
napköziben
Népművészeti Egyesület
INTÉZMÉNYI KOMMU- ZTV, Egerszeg Rádió, igen
NIKÁCIÓ
Zalaegerszeg
újság,
Zalaegerszegi 7 nap
Print Gyorsnyomda

bemutatkozási lehetőség,
szakmai tanácsok

helyszín biztosítás,
dekoráció
szakmai
programok-,
támogatás
kiállítások
látogatási lehetőségei
megjelenési
lehetőség,
nyilvánosság
nyomdai szolgáltatások

Vizuális arculat- gyermekbarát iskolai környezet:
Kialakítása, fejlesztése valamennyi iskolai szereplő: szülői, diákszervezetek
és a nevelőtestület –bevonásával hatékonyan végezhető, így növelve elkötelezettségüket az esztétikus és biztonságos környezet fenntartására.
Terveim:
1.Aula:
-

-

iskolatej és gyümölcs tárolására higénés előírásoknak megfelelő hűtő
és polcrendszer beszerzése,
oszlopok balesetveszély forrás jellegének csökkentése, illetve az információs anyagok elhelyzésének céljából textil vagy parafaborítás készítése,
ülőhelyek
kialakítása
körpadokkal(felajánlások
felhasználásával),
mini iskolagaléria kialakítása a meglévő paravánok felújításával,
számuk növelése 2 db,
szelektív gyűjtőedények, valamint
táskatárolók elhelyezése (alapítványi támogatással).

2.Játékszigetek kialakítása az iskola folyosóin és udvarán:
holt terek kihasználása (I.em.12-13-as, 16-17-es termek közötti sarok,
II.em. korlátnál, a 23-as teremmel szemben, technikaterem előtt) kisebb
méretű ülőkék és asztalok elhelyzése ( belső eszközkészlet átcsoportosításával),
alsós folyósokon az ajzatra felragasztott, könnyen cserélhető formában
játékok ragasztása (önkéntes munkával)
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4. Udvar:
-a színpad fölé árnyékoló készítése,
-1 db szabadtéri ping-pong asztal elhelyezése,
- a streetball pálya felújítása,
- maxi sakktábla maxi bábukkal, ( pályázati és képviselői felajánlással)
-aszfalra, betonra festett játékok pl. ugrálóiskola stb.

5. Tantermek:
- a digitális kijelzővel ellátott termekben a krétás tábla cseréje,
- IKT táblák esetén a krétapor csökkentése okos téblafesték és krétafilc
használatával,
- Laptopok szekrényben való elhelyezésének felülvizsgálata ergonómiai
szempontból,
- Árnyékolás megoldása fontos a táblák láthatósága miatt,
- további termek digitalis felszerelése (12-e, 17-es,18-as termekben
számítógép vagy laptop projektorral is elegendő, a 22-es és a 14-es
esetében digitális kijelző vagy IKT tábla( az utóbbi ének-zene szaktanterem, a jelenlegi házimozi jellegő rendszer elavult),
- régi vagy megrongálódott padok folyamatos cseréje.
TIOP 1.1.1/07 projekt keretében megvalósult fejlesztés:

21

6. Konditerem: felszerelése modernebb eszközökkel (pályázati forrás),
21

Intézményi Digitális Fejlesztési Terv- Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17 15.p.
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7. Fejlesztő szoba kialakítása az egyik ig.helyettesi irodából a felső
tagozatosok számára, ez egyben a logopédiai és utazó gyógypedagógusok foglalkozásainak helyszínéül is szolgálhat. Szabad kapacitás
esetén felzárkóztatás, versenyfelkészítés is szervezhető benne.( belső
felszerelések átcsoportosításával)
8. Könyvtár lsd.3.6. pont
9. Vizes blokkok:
II.emeleti sürgős beavatkozást igényel, majd a kissé elavult udvari
szárny (informatika) következhet. Ezzel teljeskörű felújítás valósulhat
meg. Véleményem szerint a gyermekek iskolai jó közérzetét meghatározzák a korszerűbb, felújított környezetben és fokozott nevelői
felügyelet mellett végezhető tisztálkodási lehetőségek. (alapítványi,
fenntartói támogatással, Domestos mosdófelújítási kampányhoz
csatlakozás).

6.2. Humán erőforrással való gazdálkodás:
6.2.1. EEM vezetői feladatai az iskolában
A humán erőforrással való eredményes gazdálkodást már önmagában
is fontos szervezeti hatékonyságot növelő tényezőnek értékelem.
Feladataim:
1. munkaerő-tervezés:
minőségi
és
mennyiségi
szükségletek
előrejelzése,
2. munkakör elemzés: adott munkafolyamat – munkafeladat – munkakör-feladatok elemzése,
3. pályáztatás, kiválasztás: a legalkalmasabb emberek megtalálása a
szervezeten belül vagy kívül, belső erőforrások átcsoportosítása,
4. teljesítmény-értékelés, motiválás,
5. továbbképzés, önképzés: kutatás, publikáció,
6. bérezés, jutalmazás,
7. érdekegyeztetés vagy munkakapcsolatok: Külső és belső munkavállalói érdekképviseletekkel, illetve szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartás, együttműködés.
Az első és harmadik, hatodik feladatkör ellátása kapcsán a tankerületi
központ munkatársaival hatékony, naprakész együttműködést
kívánom megvalósítani.
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A többit önálló vezetői feladatként végzem, melyben humánszervező
egyetemi tanulmányaim, minőségirányítási és szakértői tapasztalataim
is támogatnak.
6.2.2. Fejlesztési elképzeléseim:
 A szervezeti átalakulás miatt szükségessé vált SZMSZ
módosítását, majd azt követően a munkaköri leírások áttekintését és szükséges korrekcióját elvégzem.
 5 éves, középtávú és évenkénti EE terv elkészítése az 1. és a 3.
feladathoz kapcsolódóan.
 A kiválasztásban való szakmailag megalapozott részvétel.
 A teljesítményértékelés megvalósítását a önértékelési rendszerrel, külső pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel(tanfelügyelet), pedagógusminősítéssel összehangoltan a belső és külső
ellenőrzési tervek, valamint az elfogadott iskolai értékelési szabályzat (pedagógusok számára) a kompetencia és teljesítményalapú
értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására alapján végzem.
 Közalkalmazotti tanács újraválasztását tartom szükségesnek
személyi változások miatt.
6.3. Egyéni karriertervezés intézményi lehetőségei:
A karrierfejlesztés az az emberi erőforrás-menedzselési eszköz, amely lehetővé
teszi, hogy az iskola hozzájusson a jövőbeni sikerét biztosító kompetenciákhoz. Ez
tekinthető akár a szervezet emberi erőforrásaihoz kapcsolódó „befektetésnek" is.
/…/A karrierfejlesztés alapú gondolkodás pedig egy nevelési-oktatási intézmény
számára számos előnnyel jár. Lehetőséget ad a pedagógusok képességeinek jobb
kihasználására, növeli a szervezeti elkötelezettséget, pozitív irányba befolyásolja az
intézmény jó hírnevét és az értékes munkatársak megtartásának képességét.22

Az alkalmazotti karrierigények és a szervezeti elvárások
egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbiakat tervezem:
o Bevezető beszélgetés: Vezetői megbízásomat követően a kollegák
egyéni helyzetének, terveinek megismerése céljából.
o Visszatérő beszélgetés/interjú: önértékelés, önfejlesztési tervek
alapján az egyéni karrier felvázolása (1 évenként, 5 évenként),
o Kollégáimtól tanév végén önreflexiót kívánok kérni (maximum egy
oldal terjedelemben), amelyben megfogalmazzák hogyan érezték magunkat az adott évben, a vállalt vagy kapott feladataikat hogyan teljesítették, mi okozott nehézséget, mi adott sikerélményt, milyen tárgyi
22

Tóth Béla: Humán erőforrás menedzselése Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző
Intézet, (2011)
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feltételek hiányoznak a jobb munkavégzéshez, milyenek a
munkaközösségen belüli kapcsolataik, a kollégákkal hogyan tudnak
együtt dolgozni.
o Értekezleti keretben a többeknél is megjelenő pontokra én is reflektálok, mindezt név nélkül, valamint a következő tanév munkatervében felhasználom a célok, feladatok kijelölésére.
A pedagógus életpálya vezetői menedzselését fontosnak tartom,
ösztönzés minősítési eljárásra való jelentkezésre,a
felkészülés
segítése tanácsadással, esetleg mentori támogatással. Az intézményben eddig önkéntesen végzett támogató tevékenységemet folytatni szeretném.
 Vezetői tevékenységem alatt biztosítani kívánom a vertikális és
horizontális karrierépítési utat (a pedagógusok számára: az elmélyült szakmai tudással rendelkező kollegák számára az adott funkción
belüli előrejutással(tanár-munkaközösség-vezető), az egyes megbízatások (az egyes munkacsoportok vezetői) közötti átjárással.
 A tavalyi évben szakmai műhelymunkában szerzett tapasztalataim megosztása a nevelőtestülettel, ezt kiegészítve egy
nevelőtestületi értekezlet szervezésével (meghívott előadó: Fábry
Zoltán és/vagy Pesti Tímea szakpszichológusok) az egyéni karrierúton
való “megrekedés” megakadályozása érdekében.


Néhány segítő szempontot adni a kiégés jelenségének kezeléséhez:
Ne feledjük: a változatosság felfrissít (nemcsak szórakoztat, bár annál nincs
jobb, mint amikor a munka egyben szórakozás is)!
Tegyük lehetővé, hogy változatos feladatokat végezhessenek a pedagógusok,
ne csak rutinból tartsanak foglalkozásokat!
Iskolákban váltogassuk a tanított évfolyamokat, a használt tankönyveket!
Kísérjük figyelemmel és értékeljük a pedagógusok munkáját! Időnként küldjük
őket továbbképzésre!
Érezze a pedagógus, hogy csapatban dolgozik, a többiek is odafigyelnek rá, ismerik munkáját!
Ne terheljünk túl senkit, hiszen többek között a magánélete is veszélybe
kerülhet a munka miatt, a családi problémák pedig visszahatnak a munkájára.
Törekedjünk arra, hogy lehetőség szerint ne legyenek anyagi gondjai a pedagógusnak, mert ez különösen hátráltatja a lelkiismeretes munkavégzést,
másod/harmad állást is el fog vállalni, ami az iskolai munka rovására mehet! 23


A kollégák ösztönzésében nagyon kevés lehetőség van az intézményvezető kezében, a pedagógusok számára adható Petőfi –plakett elsősorban ne életmű díj legyen, évente szeretném kiadni. Ez
az elismerés(emléklap formájában) a nevelőtestület és az SZM javaslata alapján adható legyen belső és külső partnereinknek, akik

23

Korszerű iskolavezetés L 5.3 Elééég! Pedagógus-burnout - Dr. Kocsis György Gábor. Tanári kézikönyv F 1.7 Amikor „nincs értelme" reggel felkelni, A kiégés - Schődl Lívia
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teljesítményükket, támogatásukkal hozzájárultak az eredményes intézményi működéshez.

6.4.Képzés, továbbképzési stratégia
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. (2)-(4) bekezdése, valamint a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről - szerint készíti el az intézményvezető
az 5 évre szóló továbbképzési programot az alábbi szempontok figyelembevételével:






A jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
A hétévenként előírt 120 órás továbbképzési kötelezettség biztosítása.
Az intézményi pedagógiai program és a továbbképzési program összhangja.
Az intézmény szakmai munkaközösségeinek állásfoglalása.
Az intézmény és a pedagógusok közös szakmai érdeke.

6.4.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
A 2013-2018-as időszakra tervezett 3 fő szakvizsgára való felkészülés eredményes volt, 2 fő közoktatási vezetői, 1 fő pedig mentortanári szakvizsgát
tett.
Hosszabb távon az alábbi
 szakirányú szakvizsgára való jelentkezést részesítem előnyben
az intézményi stratégiai célok tükrében:
- inkluzív nevelés,
- család- és gyermekvédelem,
- mentálhigiéniai prevenció (2 félév alatt Kodolányi János Egyetem)
- gyógypedagógus (4 féléves, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja,
- mérés-értékelés (4 féléves formában Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (meglévő szakvizsga 2 féléve beszámítható),
 1 fő földrajz szakos kollega esetében az angol nyelvtanári végzettség megszerzése.
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6.4.2.Továbbképzések alprogram
 Az intézményi innovációkhoz, valamint operatív feladatokhoz
kapcsolódó továbbképzések támogatása időtakarékos és költségtakarékos formában
- a modern mozgásformák tanításához szükséges módszertan,
tehetségazonosítás-, gondozás-, tanácsadás,
- digitális, valamint szociális kompetenciák fejlesztése prioritást élveznek,
 Korszerű, egyéni ütemezést segítő formák: blended és e-learning
képzéseken való egyre nagyobb arányú részvétel( a helyettesítések nem növelik így a kollegák terheit az amúgy is magas kötelező óraszámok mellett),
 Az OH és POK által szervezett ingyenes részvételi lehetőségek
kihasználása.
 Egyéni érdeklődés érvényesülésének segítése ( nagymértékben fokozza a pedagógus motivációját, gazdagítja az intézményi pedagógiai
kultúrát, pedagógus kompetenciákat).
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7.Összegzés
Nem kevés felelősséggel és kitartással járó feladat vállalására készülők,
melyet intézményvezető elődeim magas szinten megalapoztak.
Olyan időben vállalkozom erre, amikor a köznevelésnek a felnövekvő
nemzedékek egyéni, személyes fejlődésében, a munkavállalásra való felkészítésben,
a
leszakadás
megakadályozásában
betöltött
szerepefelértékelődött. A XXI.század kihívásaira: az egész életen át tartó tanulást
megalapozó kulcskompetenciák megalapozására, a hátrányos helyzetű
tanulók támogatására, a tanulási nehézségek kora felismerésére, személyre
szabott pedagógiai beavatkozásokra egy intézmény csak minőségi szolgáltatásokkal, magas színvonalon felkészült pedagógusokkal vállalkozhat.
Az intézmény vezetőjének és alkalmazottainak sokat kell tennie, hogy
sikeresen megfeleljen a törvényi és szakmapolitikai elvárásoknak, a folyamatosan bővülő tanulói és szülői igényeknek, az addigi sikeres hagyományok
fenntartásával, valamint a bevezetésre kerülő innovációk iránti keresettség
megteremtésével.
Az intézményünkben folyó tevékenység értékeinek megteremtése,
megőrzése mindannyiunk feladata, melyhez elkötelezettség, idő, kitartás és
eredményes együttműködés szükséges.
Vezetői programomat az intézmény belső és külső partnereinek
támogatásával kívánom megvalósítani, ehhez kérem a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ, valamint az Emberi Erőforrások miniszterének felhatalmazását.
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