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BEVEZETŐ GONDOLATOK
A 145 éve alapított „Petőfi”, mert így emlegetik városszerte, a legrégebbi
zalaegerszegi általános iskolaként diákok és pedagógusok generációinak nyújtott már
otthont, így a város oktatási és kulturális életének meghatározó pillére. Megtiszteltetésnek
érzem, hogy az elmúlt 23 évben ebben az inspiráló közegben dolgozhattam, az intézmény
jövőjét és sikerességét pedig mára már saját felelősségemnek érzem.
1996-ban, mint matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár kerültem ide, majd
pár év múlva az első emelt szintű matematika tantervű osztály osztályfőnöke lettem. Nem
csak az iskolavezetés bizalmát élveztem, hanem az idősebb, tapasztaltabb kollégákét is, ezt
az is bizonyítja, hogy érkezésem után azonnal matematika munkaközösség-vezetőnek
választottak. Bár korábbi iskolámban igazgatóhelyettesként, majd megbízott igazgatóként
dolgoztam, egy patinás iskola munkaközösségvezetői megbízását nagy megtiszteltetésnek
éreztem.
2002-ben kaptam intézményvezető-helyettesi megbízást, a jelenlegi tanévet pedig
megbízott intézményvezetőként kezdtem. Az intézmény korábbi igazgatói, Lukács Márton
és Makovecz Tamás mellett volt alkalmam értékes vezetői, szervezési, oktatásirányítási és
humánpolitikai tapasztalatokat szerezni az évek során.
A “petőfis” éveim kezdetétől sok minden változott az intézményben, én is rengeteg
tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam, azonban az iskoláért érzett tenni akarás és
motiváció az idő múlásával felerősödött bennem.
Az idei tanévtől kezdve az iskolánk önállóan működik tovább. Tisztában vagyok azzal,
hogy az előttünk álló időszak kihívásokkal teli lesz valamennyi kollégánk és tanulónk
számára. Intézményvezetőként a legfontosabb feladatomnak tartanám, hogy elősegítsem a
nálunk dolgozó és tanuló egyéniségek egységes közösséggé válását, hiszen csakis egy
egymásért működő közösség megvalósulásán keresztül hozhatjuk ki önmagunkból és
egymásból is a legtöbbet szakmai téren és emberi szempontból egyaránt.
Bízom benne, hogy motivációm, valamint szakmai és vezetői tapasztalataim kellő
alapot nyújtanak ahhoz, hogy a 2020-as évtől iskolánk intézményvezetőjeként folytathassam
a megkezdett munkát.
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1. HELYZETELEMZÉS
Iskolánk története 1874-től íródik, ekkor kezdte meg működését iskolánk jogelődje, a
Polgári Fiúiskola, amely a jelenlegi épület régi szárnyában 1937-ben kapott helyet. Az
1950/51-es tanévtől Petőfi Sándor Általános Iskola néven vált 8 évfolyamos általános
iskolává.
Zalaegerszeg város oktatási intézményrendszerének átalakítása keretében 2003
szeptemberétől – két belvárosi általános iskola - a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Dózsa
György Általános Iskola integrációjával létrejött a Belvárosi Általános Iskola. Az integrált
intézmény

keretében

a

Petőfi

iskola

székhelyintézményként,

a

Dózsa

iskola

tagintézményként működött tovább.
2009-ben intézményünk a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola nevet vette fel, mely egyben jelzi, hogy új tanítási
formával gazdagodtunk. A 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben két tanítási nyelven
folyik az oktatás. Intézményünk neve 2014-től Petőfi Sándor és Dózsa György MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett.
2019. szeptember 1-től a két feladatellátási hely újra két önálló intézményként
működik tovább, megtartva képzési sajátosságait.

1.1 Képzési struktúra
Az elmúlt évtizedek során formálódott, új elemekkel bővült az intézmény képzési
kínálata.
Az 1972/73-as tanévben indult az első testnevelés tagozatos osztály, amely az elmúlt
csaknem fél évszázad alatt fontos szerepet játszott a város sportéletében. Tehetségek
felkutatásával és felnevelésével számos válogatott sportolót adott a városnak és az
országnak. Ma már a labdarúgás, kosárlabda és atlétika mellett szerepel a tananyagban az
úszás- és korcsolyaoktatás, valamint olyan új mozgásművészeti elemek, mint a zenés
aerobik, a néptánc, a társastánc.
Az 1996/97-es tanévben kezdődött a matematika emelt szintű oktatása az akkori első
évfolyamon, felmenő rendszerben.
A 2008/2009-es tanévtől Zala megyében egyedülálló módon elindítottuk a magyarangol két tanítási nyelvű képzést. A tanulóink első osztálytól kezdve heti 5 angolóra mellett
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3 tantárgyat angol nyelven tanulnak. Ennek eredményeképpen 3., 5. és 7. osztályban a
Cambridge-i nyelvvizsga különböző fokozatait teljesítve 8. osztály végéig eljutnak az alap,
illetve a középfokú nyelvvizsga szintig.
Az angol és a német nyelv tanulására nem csak a két tanítási nyelvű, hanem a többi
osztályunkban is lehetőséget biztosítunk. 1-3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól pedig
heti 3 vagy 5 órában tanulhatnak idegen nyelvet diákjaink. A nyelvoktatásban kiemelt
szerepet kap a kommunikáció gyakorlása.

1.2 Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény vezetőségét az intézményvezető és a két intézményvezető-helyettes
alkotják. Az intézmény kibővített vezetőségének tagjai:


intézményvezető



intézményvezető-helyettesek



munkaközösségvezetők



a Közalkalmazotti Tanács elnöke
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Ez a kör a diákok, a szülők ill. a dolgozók nagyobb csoportját érintő kérdésekben
kibővül a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőjével, ill. a szakszervezet
képviselőjével.

1.3 Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Iskolánk több fázisban épült: az első ütemben, a múlt század 30-as éveiben elkészült,
a Kosztolányi és a Petőfi utca sarkán álló eredeti épület helyi védelem alá esik. Második
ütemben, az 1950-es években épült meg az első épülethez formavilágában és szerkezeteiben
igazodó Petőfi utcai épületszárny. Az 1972-es modernebb épületrészre emeletráépítés került
1991-ben. A bővítéssel a konyha és a szertárak, valamint a kis tornaterem fölé eső részen
további tantermeket hoztak létre.
Az épület utcafronti nyílászáróit a közelmúltban cserélték, és a lapostető
vízszigetelését felújították, de az épület és a lapostető hőszigetelése még nem történt meg.
A lefolyó csatornák elöregedtek, balesetveszélyesek, a fűtési rendszer is korszerűsítésre
szorul. Az épület akadálymentesen megközelíthető, de az épület maga nem akadálymentes.
A vizesblokkok több mint fele már megújult az elmúlt években, a 26-os teremmel
szemközti és a második emeleti WC-k felújításra szorulnak. A korszerűtlen világítás,
különösen a tantermek nem megfelelő világítása nagy gondot okoz, eddig az épületben
található lámpatestek kb. 20%-át cserélték modernebbre.
A szolgálati lakás megszűnésével iskolai büfé, tanári szoba és fejlesztő szoba került
kialakításra.
A TÁMOP-3.1.7 pályázat keretében – melynek pályázatírója, projektmenedzsere és
szakmai vezetője voltam – a referenciaintézményi szolgáltatások ellátására teljes bútorzattal
és informatikai eszközökkel felszerelt tárgyalóhelyiséget alakítottunk ki.
A tantermek falainak festését, valamint bútorzatának folyamatos megújulását, cseréjét
a fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ évről évre biztosítja.
Az ebédlőbe új asztalok és székek kerültek, a falak festése utáni dekorációt
pedagógusaink tervezték és festették.
Az aula, valamint a tanári szoba régóta szükséges árnyékolását szülői felajánlásból
oldottuk meg idén ősszel.
A nevelő-oktatómunkához 23 osztályterem, 8 szaktanterem és egy egyéni fejlesztő
szoba áll rendelkezésre.
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Bár megvan rá az önálló tantermünk, de a személyi feltételek elégtelensége miatt az
iskolai könyvtár évek óta csak formálisan működik, a tartós tankönyvön kívüli
könyvállomány nem éri el a 6000 kötetet. Selejtezésre várnak az elavult, fölöslegessé vált
könyvek és a kötészeti selejt. Internetelérés rendelkezésre áll, de a két számítógép régi,
cserére szorul, nyomtató nincs a könyvtárban.
A szakmai munkához az alapvető eszközök biztosítottak, de minden területen
szükséges lenne a fejlesztés.
A nevelő-oktatómunka informatikai feltételeit az alábbi táblázat foglalja össze:
Számítógépek
száma összesen

Internetkapcsolattal
rendelkező
számítógépek száma

Interaktív
táblával felszerelt
tantermek száma

Internet
kapcsolattal
rendelkező
termek száma

WIFI
eszközökkel
lefedett
osztálytermek

Okos
mobileszközök
száma

44

44

13

27

7

62

Nehézséget jelent még, hogy a 13 interaktív tábla, illetve a hozzájuk tartozó
projektorok és laptopok zöme legalább 8 éves, egyre gyakrabban hibásodnak meg.
Az okos mobileszközök száma az elmúlt tanévben bővült jelentős mértékben a
fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ két pályázatának köszönhetően. Az EFOP3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” ill. az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a
nevelésben” projektek keretében a tabletek mellett interaktív táblák és laptopok beszerzésére
is sor került.
Az ének-zene tanításához, az énekkar működéséhez, valamint az ünnepélyek
színvonalas lebonyolításához két új digitális zongora járul hozzá.
Iskolánkban a sportolási lehetőségek biztosítására kiemelt figyelmet fordítunk. Egy
nagyobb és egy kisebb tornaterem, valamint egy tükrös tornaszoba nyújt lehetőséget a
testnevelés és sportfoglalkozások tartására. Jó idő esetén az iskolaudvar jól használható, ahol
a rossz minőségű betonos sportpálya 2013-ban műfüves borítást kapott, valamint 2017-ben
5 millió forint ráfordítással elkészült a rekortános távolugrópálya. Az önkormányzat
támogatásával, pályázati forrás bevonásával került felújításra nagy tornatermünk (burkolatés lámpatestcsere, festés, sporteszközök beszerzése). „A Sport Legyen a Tied” program
keretében érkezett sportágspecifikus eszközcsomag segíti az testnevelés tanítását.
Az iskola udvarán kissé szűkösek a lehetőségek a tanulóink szabadidős és
sporttevékenységeihez. A 2009-ben épült játszóudvar fajátéka az idők során elhasználódott,
mára balesetveszélyessé vált. Egy 2017-es árajánlat alapján felújítása nem kifizetődő,
lebontását

szeptemberben

a

fenntartó

Zalaegerszegi

Tankerületi

Központnál

kezdeményeztük. 2014-ben az udvaron található színpad új burkolatot kapott, hozzájárulva
8
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az iskolai ünnepélyek és szabadidős programok méltó lebonyolításához. A Kincskereső
Alapítvány támogatásával 10 darab kültéri pad került az iskolaudvarra.

1.4 Személyi feltételek
1.4.1 A nevelőtestület
A 2019/20-as tanévben a nevelőtestület létszáma 55 fő. 4 fő tanító tartósan távol van
(3 kolléga van gyeden, egy kolléga betegség miatt hiányzik), helyettesítésüket határozott
időre alkalmazott tanítók látják el.
Egy kolléga él a 2011. évi CXC. törvény 65. § (7) bekezdése adta lehetőséggel, és
munkaidő kedvezményt vesz igénybe, őt a teljes munkaidő 75 %-ában foglalkoztatjuk.
1.4.1.1 A nevelőtestület összetétele pedagógiai képesítés és munkakör szerint
Intézményvezető

Intézményvezető-

Szakos
Tanító

tanítást
végző

helyettes

Gyógy-

Fejlesztő

pedagógus

pedagógus

Összesen

Középiskolai tanár

1

1

-

10

-

-

12

Általános iskolai tanár

-

-

-

16

-

1

17

Tanító

-

1

23

-

-

-

24

Gyógypedagógus

-

-

-

-

1

-

1

rendelkező

-

-

-

1

-

-

1

Összesen

1

2

23

27

1

1

55

Pedagógus képesítéssel nem

A nevelőtestületben 12 fő rendelkezik egyetemi/mesterfokozatú, 17 fő pedig
főiskolai/alapfokozatú tanári végzettséggel, 24 fő tanító, 1 fő gyógypedagógus. Egy
pályakezdő gyakornok nyelvvizsga hiányában még nem kapta meg az oklevelét, egy főt
pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (16) alapján pedagógus
végzettség nélkül alkalmazunk.
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1.4.1.2 Pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma az oktatott tantárgyak
szerint

Összesen

nő

idegen nyelven
oktató

Tanító

24

24

2

Magyar nyelvet és irodalmat tanító

8

8

0

Angol nyelvet tanító

6

5

0

Német nyelvet tanító

2

2

0

Matematikát tanító

7

6

0

Etikát tanító

3

3

0

Történelmet, társadalmi és állampolgári ismereteket tanító

5

3

2

Természetismeretet tanító

3

3

0

Fizikát tanító

2

2

0

Kémiát tanító

1

1

0

Biológiát -egészségtant tanító

3

3

0

Földrajzot tanító

1

1

0

Ének-zenét tanító

1

1

0

Drámát és táncot tanító

1

1

0

Vizuális kultúrát tanító

2

1

0

Informatikát tanító

4

4

0

Könyvtárhasználatot tanító

1

1

0

Testnevelést és sportot tanító

8

5

0

Összesen

83

75

2

A Petőfi és a Dózsa iskolák 16 éves integrációja alatt nem az volt a fő szempont, hogy
mindkét helyen teljes legyen a szakos ellátottság, rendszeresek voltak az „áttanítások” a két
feladatellátási hely között. A korábbi években megszokott kb. 10 főhöz képest az idén
mindössze 6 főnek kell a két iskola között „átjárnia”.
Mint a fenti táblázat is mutatja, iskolánkban nincsen technika szakos tanár, a tantárgy
oktatását a Dózsa iskola két pedagógusa látja el, és ugyanígy az ének-zene tanításába heti 5
órában kapcsolódik be egy kolléga.
A mi nevelőtestületünkből 3 főnek kell a Dózsában az angol nyelvű rajz, a biológia, a
földrajz, a matematika és a kémia tantárgyak tanításában részt vállalnia.
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A két tanítási nyelvű oktatásban a földrajzot angol nyelven a Zalaegerszegi Kölcsey
Ferenc Gimnázium tanára tanítja heti 3 órában, jelenleg azonban tartós betegsége miatt
helyettesítenünk kell.

1.4.1.3 A nevelőtestület összetétele pedagógus-fokozatok alapján
Fő munkaviszonyban alkalmazott
pedagógusok

Tartósan távol lévők helyettesítésére
alkalmazott pedagógusok

Alapfokozatú
végzettségű

Mesterfokozatú
végzettségű

Összesen

Alapfokozatú
végzettségű

Mesterfokozatú
végzettségű

Összesen

Mindösszesen

-

2

2

1

-

1

3

Pedagógus I.

24

5

29

1

1

30

Pedagógus II.

9

2

11

1

-

1

12

Mesterpedagógus

5

3

8

-

-

0

8

Nem rendelkezik besorolással
(pl. tartósan távol van)

5

-

5

1

-

1

6

Összesen

43

12

55

3

1

4

59

Gyakornok

A nevelőtestület 2 tagja tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőként, egy fő
pedig szaktanácsadóként is tevékenykedik. A szakvizsgázott pedagógusaink száma összesen
14.
A pályakezdő kollégák beilleszkedését jól segíti a mentorálás. Két pedagógusunk is
szerzett gyakorlatvezető mentortanári szakvizsgát, egyikük mesterprogramja is a hallgatók,
gyakornokok mentorálására épül.
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Ebből nő

2014/15

Ebből nő

2015/16

Ebből nő

2016/17

Ebből nő

2017/18

Ebből nő

2018/19

Ebből nő

2019/20

Ebből nő

-

-

-

-

-

2

1

1

-

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

2

3

2

3

2

5

3

30-34 éves

1

1

-

-

1

1

2

2

4

3

4

3

3

2

3

2

4

4

3

3

2

2

35-39 éves

6

6

6

6

5

5

3

3

4

4

2

2

1

1

3

3

5

4

4

3

5

4

40-44 éves

13

11 11

9

9

8

8

8

9

9

8

8

8

8

9

9

3

3

2

2

1

1

45-49 éves

10

9

14

13 15 13

16 13

15 12

13 11 10

8

11

9

10 10

9

9

6

6

50-54 éves

13

12

9

9

11 11

11 11

9

9

10

12 13

12 16 13

15 12

13 13

55-59 éves

3

2

7

5

6

4

6

4

9

7

11 10 10

10

9

9

9

9

12 12

14 12

60 év feletti

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

2

0

3

1

2

0

3

2

6

5

8

8

47

42

49

44

49

44

48

43

52

45

53

45

52

44

55

47

54

48

56

49

55

50

2013/14

Ebből nő

-

2

2012/13

Ebből nő

-

2

2011/12

-

1

Összesen

Ebből nő

-

1

2010/11

-

25-29 éves

2009/10

25 év alatti

Életkor

Ebből nő

1.4.1.4 A nevelőtestület életkor szerinti összetétele az elmúlt 10 évben
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Az elmúlt 10 évben a nevelőtestület átlagéletkora 45,6 évről 49,1 évre nőtt. Ez a 3,5
év növekedés a nyugdíjkorhatár emelkedésének tudható be.
Ha a korfát vizsgáljuk, a legnagyobb növekedés az 55-59 éves korosztályban van (3ról 14-re nőtt a létszám), illetve a 60 év feletti korosztályban (1-ről 8-ra). A legjelentősebb
csökkenés a 40-44 éveseknél figyelhető meg (13-ról 1-re). Ami viszont örvendetes, hogy a
10 évvel ezelőtti állapothoz képest jelentősen nőtt a 30 év alattiak száma (1-ről 6-ra), de ettől
még sajnos a tendencia nem változott, nőtt az átlagéletkor.
1.4.2 Nevelő-oktatómunkát segítő és egyéb munkakörben dolgozó alkalmazottak
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma
Összesen

Ebből pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező

Iskolatitkár

2

-

Pedagógiai asszisztens

1

-

Rendszergazda

1

1

Összesen

4

1

A nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak létszáma: 2 iskolatitkár, 1 pedagógiai
asszisztens, 1 rendszergazda. Az utóbbi időben megnőtt azoknak a feladatoknak a száma,
amelyek nem tartoznak szorosan a pedagógus munkakörbe, így a tanulókkal való pedagógiai
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tevékenység elől veszik el az időt, ezért is hasznos a pedagógiai asszisztens alkalmazása és
nélkülözhetetlen munkája.
Egyéb munkakörben dolgozók létszáma
Összesen

Ebből nő

Ügyintéző

1

-

Kisegítő dolgozó

9

6

Összesen

10

6

1.4.3 A tanulók létszámának alakulása
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Az elmúlt 10 évben a tanulólétszámmal korrelál az osztályok száma, illetve az első
évfolyamra beiratkozott tanulóink száma is. 2009-ben, a két tanítási nyelvű képzés
bevezetésével iskolánk népszerűsége megnőtt a beiskolázandó gyerekek és szüleik körében,
a tanulólétszámban növekedés kezdődött. Sikerült olyan új, vonzó programelemeket
elindítanunk, melyek markánsan új arculatot adtak az intézménynek. Az utóbbi 3 évben
azonban a növekedés megállt, sőt tanulólétszámunkban csökkenés figyelhető meg. A
tendencia megfordításához elengedhetetlen a beiskolázási programunk újragondolása.
Ennek részleteire a 2.4.1. fejezetben térek ki.

1.5 Az iskolánkban folyó nevelő-oktatómunka eredményessége
1.5.1 Az iskola tanulóinak eredményei az országos méréseken
1.5.1.1 DIFER-mérés
A

Diagnosztikus

Fejlődésvizsgáló

Rendszert

(DIFER)

a

4-8

évesek

képességvizsgálatára alkották meg. A mérés diagnosztikus képet ad a készségek
fejlettségéről, amelyet öt szinten határoznak meg: előkészítő – kezdő – haladó – befejező –
optimális.
2011 óta minden tanulót vizsgálunk. Az első mérést az első évfolyamon novemberben
végezzük DIFER teszttel. Az eredményeket értékeljük, elemezzük, meghatározzuk a további
fejlesztendő területeket, számba vesszük azokat a tanulókat, akik felzárkóztatást igényelnek.
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A teszt alapján számított általános képességmutatót összevetjük a majdani tanulmányi
eredménnyel és a kompetenciamérés eredményével.
A DIFER méréstől kezdve nyomon követjük, táblázatban rögzítjük 1-4. osztályban a
mérések eredményét.

Ahhoz, hogy bármit tudjunk mondani változásról (hozzáadott

értékről), az kell, hogy a mérés ne egyszeri alkalom legyen, az értékelési pontok
összekapcsolhatók legyenek, vagyis követnünk kell a teljesítményeket. Csak így lehetséges
tanulóink teljesítményét saját előző tudásukhoz, és nem csak az osztályátlaghoz vagy más
standardhoz képest értékelni. Így lehetséges a mérések során feltárt hiányosságok
korrigálása is. Arra törekszünk, hogy minden tanuló számára egyaránt biztosítsuk a
képességei fejlődéséhez szükséges maximális lehetőségeket.
1.5.1.2 Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek elemzése

Matematika – 6. évfolyam

2014
2015
2016
2017
2018

Petőfi

Országos

1458
1543
1460
1533
1514

1491
1497
1486
1497
1499

Megyeszékhelyi
iskolák







1518
1530
1521
1528
1526

Megyeszékhelyi
nagy iskolák







1529
1545
1537
1542
1541

17







Országos
átlagtól
való
eltérés

A tényleges
eredmény a
várhatóhoz képest

-33
46
-26
36
15

nem különbözik
magasabb
nem különbözik
nem különbözik
nincs adat
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Matematika – 8. évfolyam

2014
2015
2016
2017
2018

Petőfi

Országos

1663
1633
1553
1672
1582

1617
1618
1597
1612
1614

Megyeszékhelyi
iskolák







1636
1642
1624
1640
1638

Megyeszékhelyi
nagy iskolák







1652
1656
1640
1657
1656







Országos
átlagtól
való eltérés

A tényleges
eredmény a
várhatóhoz képest

46
15
-44
60
-32

nem
különbözik
nem
különbözik
nem
különbözik
magasabb
nem
különbözik







Szövegértés – 6. évfolyam

2014
2015
2016
2017
2018

Petőfi

Országos

1424
1527
1455
1512
1497

1481
1488
1494
1503
1492

Megyeszékhelyi
iskolák







1522
1528
1536
1542
1526

Megyeszékhelyi
nagy iskolák







1535
1544
1552
1556
1543

18







Országos
átlagtól
való eltérés

A tényleges
eredmény a
várhatóhoz képest

-57
39
-39
9
5

gyengébb
magasabb
gyengébb
nem különbözik
nem különbözik
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Szövegértés – 8. évfolyam

2014
2015
2016
2017
2018

Petőfi

Országos

1544
1601
1571
1592
1541

1557
1567
1568
1571
1602

Megyeszékhelyi
iskolák







1587
1598
1602
1599
1627

Megyeszékhelyi
nagy iskolák







1602
1612
1619
1613
1645







Országos
átlagtól
való eltérés

A tényleges
eredmény a
várhatóhoz képest

-13
34
3
21
-61

nem különbözik
nem különbözik
nem különbözik
nem különbözik
nem különbözik







Az országos kompetenciamérés iskolai szintű eredményei változatos képet mutatnak,
tendencia nem figyelhető meg az eredményekben. Az intézmény tényleges eredményét
összehasonlítva a tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális
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hátterét megjelenítő családiháttér-index alapján meghatározott várható eredményekkel,
megállapítható:


matematika esetén a tényleges eredmény mindkét évfolyamon egy-egy évben
magasabb a várhatónál, a többi évben a várhatótól nem különbözik;



szövegértés esetén a tényleges eredmény a 6. évfolyamon egy évben
magasabb, két évben alacsonyabb a várhatónál, a többi évben a várhatótól nem
különbözik.

Nevelési értekezleten minden évben elemezzük, meghatározzuk a munkaközösségi
munkatervekbe építendő feladatokat. Az egyes mérések évfolyamokra, osztályokra lebontott
eredményeit a humán és a reál munkaközösségek elemzik, az elemzést a munkaközösségi
beszámolók tartalmazzák.
1.5.1.3 Idegen nyelvi mérések eredményeinek elemzése

Az idegen nyelvi mérés értékelésénél azok kapnak megfelelt minősítést, akik a
maximális pontszám legalább 60%-át megszerzik. A legutóbbi tanév mérési eredményeit
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy hatodikos tanulóinknak 85 %-a teljesítette a
kerettanterv által előírt A1-es szintet, vagyis megértik a családjukra és közvetlen
környezetükre vonatkozó egyszerű mondatokat, meg tudnak írni pl. egy rövid bemutatkozó
szöveget, vagy ki tudnak tölteni pl. egy szállodai bejelentkező nyomtatványt. Több olyan
tanulónk volt a hatodik évfolyamon, akinek mindössze egy pont hiányzott a megfelelt
minősítéshez.
A nyolcadik év végére A2-es szintű nyelvtudással kellene rendelkezniük a tanulóknak.
Nyolcadikosaink 83%-a elérte ezt a szintet, ők el tudnak olvasni egy egyszerű szöveget, meg
20
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tudnak írni egy a korosztályuknak, érdeklődési körüknek megfelelő magánlevelet.
Örvendetes, hogy ezen az évfolyamon javulás figyelhető meg a saját két évvel korábbi
eredményeikhez képest, pedig nyolcadik osztály végén nehéz őket az ilyen jellegű mérésekre
motiválni.
1.5.1.4 A fizikai fittségi mérés
A legutóbbi tanév iskolai eredményei közül a tanulók fittségi állapotát tekintve a két
talán legfontosabbat emelném ki:
A TESTÖMEG INDEX (BMI)
Az országos átlaghoz képest minimális eltérést mutatnak tanulóink eredményei
negatív irányban, 4%-kal kevesebb diákunk tartozik az egészséges zónába, a fokozottan
fejlesztésre szoruló gyerekek száma az országos átlaggal megegyező.
INGAFUTÁS
Ebben a tesztben sikerült jóval jobban teljesítenünk, mint az országos átlag. Csupán a
tanulóink 11% a tartozik a fokozottan fejlesztésre szoruló gyerekek közé (országos átlag
24%), és az egészséges zónába iskolánk 76%-a tartozik. (országos átlag csupán 54%).
A többi mérési eredményünk nem mutat jelentős eltérést az országos átlaghoz képest.

1.5.2 A két tanítási nyelvű képzés eredményessége
A 10 éve bevezetett két tanítási nyelvű képzés sikertörténet iskolánk életében. Hosszú
előkészítő munka után, személyes tapasztalatszerzést követően, az iskolavezetés és a
tantestület alapos felkészülése után a Zala megyei általános iskolák körében egyedülálló
módon indult útjára az általános iskolai magyar-angol két tanítási nyelvű képzés. A 2008/09es tanév második felében kezdhettük meg a képzésre a városi beiskolázást fél-fél osztállyal
a Petőfiben és a Dózsa Tagiskolában. A 2013/14-es tanévtől már mindkét feladatellátási
helyen egy osztály beiskolázására volt lehetőségünk, jelenleg a 8 évfolyamon összesen 173
tanulónk vesz részt a két tanítási nyelvű képzésben.
A két tanítási nyelvű képzésünkben részt vevő gyerekek alsó tagozaton heti 5 órában
tanulják az angol nyelvet, ebből 4-et tart szaktanár, 1-et anyanyelvi lektor. Emellett a
készségtárgyakat – rajz (heti 2 óra), technika (heti 1 óra) és testnevelés (heti 3 óra) – tanulják
a célnyelven; így heti 11 órában találkoznak az angol nyelvvel. Felső tagozaton az angol
órák száma 5 (4 szaktanár, 1 lektor), de a jogszabályi előírásoknak megfelelően fokozatosan
közismereti tárgy váltja fel a készségtárgyakat a célnyelven tanult tárgyak sorában. Ötödik21
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hatodik évfolyamon a rajzóra mellett a történelem (heti 3 óra) és a célnyelvi civilizáció (heti
1 óra) tanulása során gyakorolhatják a tanulók a már megszerzett nyelvtudásukat. A hetediknyolcadik évfolyamon pedig a rajzot felváltja a földrajz, így összesen heti 10-11 órában
használják tanulóink az angol nyelvet.
A két tanítási nyelvű képzéshez kapcsolódva Iskolánk Kincskereső Alapítványa 2014.
novemberében együttműködési megállapodást írt alá az Euroexam Nyelvvizsga Központtal,
majd 2015. tavaszán benyújtottuk pályázatunkat hivatalos nyelvvizsgahely akkreditációra,
amit el is nyertünk. Így 2015. májusa óta az Euroexam Nyelvvizsga Központ Zala megyei
nyelvvizsgahelye vagyunk. Az elmúlt két év során számos angol és német vizsgát
bonyolítottunk le, B1, B2 és C1-es szinteken. Vizsgázóink száma folyamatosan növekszik,
eddig mintegy 800-an vizsgáztak iskolánkban. Egy kollégánk szóbeli vizsgáztatóként is
részt vesz a munkában.
A vizsgázóink sikeréhez nagyban hozzájárult az is, hogy a nyelv minél mélyebb
ismerete mellett nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő vizsgatechnika elsajátítására is.
Emellett diákjaink próbavizsgát is tesznek, melynek során részletes visszajelzést kapnak
teljesítményükről, nyelvi szintjükről, a fejlesztendő területekről.
2014-től az Oktatási Hivatal feltételt szab a két tanítási nyelvű iskoláknak a képzés
folytatásához: az OH által szervezett célnyelvi mérésen a két tanítási nyelvű nevelésoktatásban részt vevő tanulók legalább hatvan százaléka érje el a hatodik évfolyamon a
Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintnek, és a nyolcadik évfolyamon a
KER szerinti B1 szintnek megfelelő nyelvtudást.
Ezeken a célnyelvi méréseken tanulóink szép eredményeket érnek el:
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Diákjaink már a hetedik osztály végén teljesítik a képzés végére előírt B1-es szint
elvárásait, az utolsó évben már tudatosan készülnek az Európai Referenciakeret által
meghatározott B2, azaz az akkreditált középfokú nyelvvizsgára. Tanulóink közül többen már
8. osztályban megpróbálkoznak a B2-es szintű nyelvvizsgával, ezek az eredmények is e
képzés sikerét mutatják:

2017
2018
2019

Két tanítási
nyelvű
képzésben
végzett
tanulók száma

Legalább B2
szintű vizsgára
jelentkezett
száma

Sikeres
komplex
vizsgát tett

Sikeres szóbeli
vizsgát tett

13

13

11

1

15

8*

7*

20

12

10

33

28

Összesen
48
*Ebből 1 fő C1 szintű

Sikertelen
vizsgát tett

Sikeres
vizsgázók a
vizsgára
jelentkezők
százalékában

Sikeres
vizsgázók a
képzésben
végzettek
százalékában

1

84,6%

84,6%

1

87,5%

46,7%

1

1

83,3%

50,0%

2

3

84,8%

58,3%

A két tanítási nyelvű képzés eddigi 3 végzős évfolyamának tanulói közül 27 tanulónk
szerzett komplex B2 szintű nyelvvizsgát, 1 tanulónk pedig C1 szintűt.
Tanév végén rendszerint gyermeknyelvvizsgákat szervezünk. A STARTERS vizsgát
harmadik évfolyamon írják a két tanítási képzésben részt vevő tanulók, a MOVERS-t
negyedikben, míg a FLYERS vizsga az ötödik évfolyam követelményeit méri. A
gyermeknyelvvizsgák eredményei az elmúlt három tanévben:
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Ebben a korban a tanulók bátran beszélnek, még nem alakulnak ki gátlások, az idegen
nyelven való megszólalás teljesen természetes számukra, ezt hűen tükrözik a beszédkészség
eredmények. Ezek az eredmények azért is nagyszerűek, mivel a tanulók a vizsgaszituációban
idegen tanárral beszélgetnek, a számukra idegen kommunikációs közegben is helyt tudnak
állni.
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1.5.1 Továbbtanulási mutatók

Az elmúlt 5 tanév adatait tekintve megállapíthatjuk, hogy nyolcadikosaink zömmel
olyan középiskolákban folytatják tanulmányaikat, ahonnan nagyobb eséllyel juthatnak be a
felsőoktatásba.
1.5.2 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal végzett pedagógiai munka
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembevétele, a differenciálás.
Munkánk során kiemelten kezeljük a következő tanulókat:
- a kiemelten tehetséges
- a sajátos nevelési igényű

25

Intézményvezetői pályázat 2019.

Kovács Éva

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
1.5.2.1 Tehetséggondozás, versenyeredmények
A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak. A
tehetséggondozás szervezeti keretei iskolánkban:


emelt szintű matematikaoktatás;



emelt szintű idegennyelv-oktatás;



emelt szintű testnevelés-oktatás;



két tanítási nyelvű képzés;



tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, művészeti foglalkozások);



tanulmányi versenyek, tantárgyi levelezős versenyek;



sportversenyek;



nyelvvizsgafelkészítés.

A tehetséggondozás leírt programja, a szervezeti keretek önmagukban még nem
lennének elegendők a sikerhez, alapvető feltétel, hogy olyan kollégák is részt vegyenek
ebben a munkában, akik nem csak észreveszik a tehetséget, hanem a szervezett órakereteken
túl sokszor szabadidejükben is feladatokat gyártanak, felkészítenek és versenyekre kísérnek
tanulókat.
A pedagógusok és a tanulók közös munkájának sikerét mutatják az elmúlt 5 tanév
tanulmányi és sportversenyeinek eredményei:

1.5.2.2 A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulókkal végzett pedagógiai munka
Sajátos nevelési igényű tanulóink száma az elmúlt 5 évben viszonylagos állandóságot
mutat, a BTMN-es tanulóink száma jobban ingadozik.

26

Intézményvezetői pályázat 2019.

Kovács Éva

A saját gyógypedagógusunk mellett 4 utazó gyógypedagógus segíti a rehabilitációs
tevékenységet.
A tevékenység célja az írás-olvasás, matematikai készségek-képességek fejlesztése, a
tananyag gyakorlása. A javulást bizonyíthatják az idén felülvizsgált SNI tanulók
szakvéleményében megfogalmazott pozitív megállapítások.
Jelentős változás az elmúlt években a magatartás-figyelemzavar tünetegyüttes
túlsúlyának megjelenése a diagnózisokban. Ezért is figyelünk arra, hogy a gyógypedagógiai
tevékenységben egyre fontosabb szerepet kapjon a személyiségfejlesztés, indulatkezelés,
problémamegoldás, az énkép építése, relaxációs tevékenység.
1.5.2.3 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
2013. szeptember 1-től a hátrányos helyzet fogalma megváltozott, azt a köznevelési
törvény helyett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szabályozza. A létszámadatokat ezért az átmeneti évet követő évtől, 2014-től
célszerű összehasonlítani. Megállapíthatjuk, hogy ez idő óta nincs jelentős változás a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink létszámában, 4-6% között mozog
arányuk a tanulólétszámhoz képest. (A 2014. évi kiemelkedő adat annak köszönhető, hogy
ettől az évtől 3 éven keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi
Gyermekotthonának lakói átmenetileg intézményünkben teljesítették tanulói jogviszonyukat
magántanulóként.)
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Hátrányos helyzetű tanulók száma (HH)

26

14

8

12

18

21

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma (HHH)

23

18

24

9

12

11

HH és HHH együtt

49

32

32

21

30

32

HH és HHH aránya a tanulólétszámhoz

8%

6%

5%

4%

6%

6%

A gyermek- és ifjúságvédelem területén alapvető feladatunknak tekintjük a
megelőzést, a tanulók problémáinak felismerését, a problémák okainak megkeresését,
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segítségnyújtást a problémák megoldásához, együttműködést a helyi gyermekjóléti szolgálat
szakembereivel.
Az ifjúságvédelmi feladatokat egy pedagógus kolléga koordinálja, aki a nevelésseloktatással lekötött munkaidején felül végzi e feladatot. Mindennapi tevékenységét érezzük,
hiszen tanulóink egy része meglehetősen nagy figyelmet követel az iskola részéről. A múlt
tanévtől fontos szerepet tölt be a prevencióban az iskolai szociális munkás is. Tevékenysége
során szülői konzultációt tart, részt vesz esetmegbeszéléseken, ill. helyzetfeltáró
beszélgetéseket folytat a kollégák által hozzá irányított gyermekekkel.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában minden pedagógusnak, különösen
az osztályfőnököknek kiemelkedő szerepe van. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
bevonásával

közreműködnek

a

tanulók

fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Osztályfőnöki órákon kiemelt szerepet kapnak a legfontosabb, korosztályt érintő
társadalmi és egészségvédelmi témák. Ebbe a munkába szükség esetén bevonjuk a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait, olykor pedig az iskolaorvos, védőnő vagy az
iskolarendőr segítségét vesszük igénybe.
1.5.2.4 A lemorzsolódás megelőzését célzó tevékenységek
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Az elmúlt tanévben célul tűztük ki a lemorzsolódási mutatók javítását.
A

Zala

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Zalaegerszegi

Tagintézménye

gyógypedagógusainak előadásai is segítettek szakmai tudásunk bővítésében a részképességzavar, hiperaktivitás, pályaválasztás területén.
Ugyancsak a Zalaegerszegi Tagintézmény támogató programja is javította a
lemorzsolódással leginkább érintett tanulóink tanulmányi eredményét, akik a tanévben nyolc
alkalommal vehettek részt hátránykompenzáló foglalkozásokon.
Széles körű intézkedéseinknek, a következetes vezetői elvárások érvényesítésének
köszönhetően a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a tanév végére az előző évi
15,8 %-ról 10 %-ra csökkent.
A tanulási esélyegyenlőség biztosítása érdekében az osztályfőnökök és a szaktanárok
rendszeresen

figyelik

a

tanulók

haladását,

és

konzultálnak

a

fejlesztő

és

gyógypedagógusokkal. A félév és a tanév zárása előtt 6-8 héttel a gyenge tanulmányi
eredményű tanulók szüleit írásban is tájékoztatjuk gyermekük tanulmányi helyzetéről,
szükség esetén személyes konzultációt is kezdeményezünk.
A szakmai munkaközösségek a pótvizsgára kötelezett tanulók számára a
vizsgafelkészülést segítő tantárgyspecifikus gyakorló anyagokat (feladatsorokat, szóbeli
témajegyzéket) állítanak össze.
A lemorzsolódás ellen hat az az intézményi gyakorlatunk is, hogy a szülő által kért
magántanulói státuszt – több iskola gyakorlatától eltérően – csak különösen indokolt esetben
támogatjuk. Hisszük, hogy a társadalmi felelősségvállalásból ki kell vennünk a részünket, és
a különböző tanulási, magatartási problémák kezelésének nem lehet ez a megfelelő eszköze.
A legutóbbi 3 tanévben csupán 2 tanulónk kapott magántanulói státuszt, az előző
tanévben nem volt magántanuló iskolánkban. Az idei tanévtől a köznevelési törvény
változása miatt a magántanulói státuszt felváltó egyéni munkarendről már az Oktatási
Hivatal fog dönteni, ez a tény azonban nem jelent nagy változást eddigi gyakorlatunkhoz
képest.
A lemorzsolódási mutatók javulásával együtt jelentősen csökkent az elégtelen
osztályzatok száma is, különösen felső tagozaton. Ezt az örvendetes folyamatot szemléltetik
az alábbi grafikonok:
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1.5.3 Pályázatok
Az elmúlt években pedagógusaink több pályázat megírását és megvalósítását is
vállalták. Olykor partnerintézményeink által a diákjaink számára szervezett programok –
táborok, kulturális események – lebonyolításában vettünk részt. Ezek a lehetőségek a
pedagógiai tevékenységeinket színesítették. Néhány projekt ezek közül:
2013-ban zárult iskolánkban a TÁMOP-3.1.7 pályázat, melynek keretében
intézményünk felkészült a referencia-intézménnyé válásra, hogy tehetséggondozó
programmal

dolgozó

intézmény/"tehetségpont"

valamint

új

típusú

felsőoktatási

gyakorlóhely, partnerintézmény lehessünk. Célunk volt továbbá, hogy pedagógusaink a
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tanfolyamok során felkészültté váljanak nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására,
elterjesztésére, megismertetésére.
A fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ tavaly indult két pályázatának
keretében (EFOP-3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” ill. az EFOP-3.2.3-17
„Digitális környezet a nevelésben”) lehetőségünk van pedagógusaink digitális tudásának,
módszertani kultúrájának növelésére, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT
használat erősítésére, elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb
fejlesztése érdekében. A programok keretében okostáblák, táblagépek, laptopok
beszerzésére került sor, valamint a pályázatban részt vevő pedagógusaink akkreditált
továbbképzésen vettek részt. A jelentkezők vállalták a digitális pedagógiai módszertani
fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag használatára való felkészülést, és a
tanórákon történő alkalmazást, valamint intézményi digitális tartalom fejlesztését (digitális
óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), és a
tartalom megosztását a Nemzeti Köznevelési Portál (a továbbiakban: NKP) felületén. A
tevékenységek között szerepel még szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák,
tantestületi tréningek szervezése, online tanári közösségek kialakítása, a programba bevont
intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök,
programok vonatkozásában) megvalósítása, az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi
jogérvényesítést elősegítő programok szervezése is.
A 2011-2013-as időszakra iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be egy törökországi
iskolával (Gelişim Elementary School) közösen. A fent említett célok megvalósítását a
Tempus Közalapítvány 13000 eurós támogatása segítette. A projekt eredménye egy
háromnyelvű (magyar-angol-török) szótár létrehozása a két ország őshonos és népszerű
növényeinek rövid ismertetésével. A program keretében egy-egy tanulócsoport látogatást
tett egymás intézményeiben, így az idegen nyelvet új környezetben, érdeklődésüknek
megfelelően használták tanulóink.
Intézményünk az először 2010-ben benyújtott sikeres Ökoiskolai pályázata után 2018ban az Örökös Ökoiskola címet nyerte el.
A 2018/19-es tanévben először vettünk részt a „Határtalanul!” pályázatban hetedik
osztályos tanulóinkkal. A jól sikerült tanulmányi kirándulás során 36 tanuló csodálhatta meg
a felvidéki magyar emlékeket, négy napot tölthettek el Szlovákia magyarlakta településein,
miközben életre szóló élményekkel gazdagodtak.
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Az elmúlt években több alkalommal is kihasználtuk az Útravaló ösztöndíjprogram „Út
a középiskolába” alprogramja által kínált lehetőségeket hátrányos helyzetű tanulóink
esélyeinek javítására. Az idei tanévben 2 tanulót regisztráltunk a programba, akiket
osztályfőnökeik mentorálnak.
Intézményünk az elmúlt időszakban együttműködött olyan szervezetekkel,
egyesületekkel is, akik pályázatukkal segítették a nevelési - oktatási feladatok még
magasabb színvonalú végrehajtását:
A Kölcsey Ferenc Gimnáziummal kötött megállapodás keretében az elmúlt években a
hetedik és nyolcadik osztályos tanulók sikeres laborfoglalkozásokon és órákon vettek részt
a TÁMOP-2.1.3. „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának
fejlesztése” című pályázat keretében.

Az idei tanévben is folytatódik a Göcseji Múzeum "Kalandozások a múltba" című
programja, melynek keretében kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, kirándulások
részesei lehetnek tanulóink.
A pályázati lehetőségek felkutatása és eredményes kihasználása plusz anyagi
forráshoz, szakmai lehetőséghez juttathatja iskolánkat. Ez a tevékenység a jövőben is nagy
figyelmet igényel.
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2. INTÉZMÉNYVEZETŐI PROGRAM
2.1 Általános célkitűzés
Legfőbb célunk, hogy tanulóink a tanítási-tanulási folyamatban modern, használható
tudást és kompetenciákat sajátítsanak el, emellett megtanulják az alapvető erkölcsi,
magatartási normákat.
Tanulóink számára úgy nyújthatunk használható tudást, ha minden tanuló esetében
megszilárdítjuk az alapkészségeket, ezen felül pedig az igények figyelembe vételével
kialakított

széles

képzési

kínálatunkkal,

modern

tanulásszervezési,

módszertani

eszközeinkkel hozzájárulunk az egyéni képességek mind teljesebb kibontakoztatásához.
Ahhoz, hogy az alapvető célokat elérjük, az intézményvezetői programomat az alábbi
pillérekre építem:

Ha ezeket a programelemeket sikeresen végrehajtjuk, akkor az alapvető céljaink elérése
mellett

sikerül

megvalósítanunk

a

pedagógiai

programunkban

megfogalmazott

szándékunkat is: „Iskolánk legyen mindenkor olyan oktatási intézmény, melyben gyermek,
33

Intézményvezetői pályázat 2019.

Kovács Éva

szülő, pedagógus egyetértésben, egymás jogos igényeit figyelembe véve, nyugodt légkörben
dolgozhat.”
A következő fejezetekben részletesen kifejtem a fenti programelemek tartalmát.

2.2 A nevelő-oktatómunka személyi feltételeinek biztosítása
Ha a pedagógusok korfáját megvizsgáljuk (lásd 1.4.1.4. pont), egyértelműen látszik,
hogy az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása. 8
kolléga 60 éven felüli, 14 kolléga pedig az 55-59 éves korosztályhoz tartozik, ezért a nők 40
éves munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíját is figyelembe véve előrevetíthetjük, hogy
az elkövetkező 5 évben a nevelőtestület csaknem 40 százaléka kicserélődik.
Törekednünk kell a teljes szakos ellátottság biztosítására. Szem előtt kell tartanunk a
jelenlegi hiányszak (technika) ellátását is. Lehetőség szerint az iskolák közötti átjárást
minimálisra kell csökkentenünk, mivel a munkaszervezési nehézségek mellett az egyéb
pedagógiai feladatok ellátását is megnehezítik (pl. osztályfőnöki megbízatások).
A földrajz angol nyelven tanításának megoldásánál fel kell kutatnunk az egyetemeken
esetlegesen végző hallgatókat, illetve a beiskolázási lehetőségeket is meg kell vizsgálnunk,
mivel az angol nyelv-földrajz szakpárral a városban sem rendelkezik elegendő számú
pedagógus.
Az idei tanévben nyugdíjba vonuló gyógypedagógusunk feladatának további ellátását
iskolánk két gyógypedagógus végzettségű tanítójával képzelem el.
A két tanítási nyelvű oktatás, ill. a két tanítási nyelvű oktatás színvonalának emelése
érdekében ösztönözni kell a kollégákat, hogy bővítsék tanítói képesítésüket az angol
műveltségterülettel, ill. végezzék el az angol nyelvtanár szakot. A két tanítási nyelvű oktatás
színvonalát az is emeli, ha minél több kolléga tesz közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgát, így
több lehetősége van bármilyen módon bekapcsolódni a képzésbe.
Az intézményünkben folyó hatékony nevelő-oktató tevékenység színvonalának
feltétele a pedagógus kompetenciáknak való teljes megfelelés, azaz a pedagógusok magas
szintű szakmai és módszertani kultúrája, amit a megfelelő szakmai képzettség biztosít. Az
öt éves továbbképzési programot, valamint a ráépülő egy éves beiskolázási tervünket úgy
állítottuk össze, hogy a jogszabályokban megfogalmazott feladatainkkal, valamint a
pedagógiai programunkkal összhangban lévő ismereteket nyújtó tanfolyamokon,
továbbképzéseken való részvételre adjon lehetőséget. Kiemelt terület a két tanítási nyelvű
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képzés, a tehetséggondozás valamint a tanulásban lemaradó diákjaink felzárkóztatásához
kapcsolódó képzések.

2.3 Tárgyi, infrastrukturális feltételek javítása
2.3.1 Az épület teljes energetikai felújítása
A helyzetelemzésben felsorolt infrastrukturális problémákra megoldást Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázata jelent, amellyel iskolánk korszerűsítésére, minőségi fejlesztésére pályázott. A
projekt célja, hogy a határoló szerkezetek hőmegtartó képességének fokozásával,
(hőszigeteléssel, nyílászáró cserével), továbbá a fűtési rendszer korszerűsítésével, megújuló
energia alkalmazásával az épületegyüttes energiaigénye csökkenjen. A tervezett műszaki
fejlesztések:


teljes homlokzatfelújítás (homlokzati hőszigetelés, a régi elavult homlokzati
nyílászáróinak cseréje);



az épület hőellátásának megújítása, napelemes rendszer kiépítése;



a fűtési rendszer korszerűsítése;



a kopolit üvegfal cseréje;



akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, akadálymentes zuhanyzóWC kialakítása.

A munkálatok ütemezése még pontosan nem ismert, de a tervezett fejlesztések egy
része (kazánfelújítás, akadálymentes WC és zuhanyzó kialakítása) az elmúlt hetekben már
megvalósult. Várhatóan e projekt keretében kerül sor a tantermek régóta várt
világításkorszerűsítésére is.
A projekttel a legégetőbb problémák megoldódni látszanak, így ezek után a megvalósítandó
fejlesztések sorrendjében első helyre a vizesblokkok felújításának befejezése lép.
2.3.2 Az iskolai könyvtár feltételeinek javítása
A könyvtárszobában lévő bútorzat fejlesztésre szorul, könyvtartó polcok beszerzése
szükséges. A helyiségben található asztalok, ülőhelyek (10 tanuló asztalnál tud dolgozni,
további 10 leültethető) lehetőséget nyújtanak könyvtári foglalkozások, többkönyves órák,
könyvtárhasználatra épülő szakórák tartására.
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Az elavult számítógépek helyett újak beszerzése szükséges ahhoz, hogy a tanulók
számára modern információs bázissá válhasson az iskolai könyvtár.
A gyermekirodalom, az ifjúsági könyvek és az ismeretterjesztő állomány megújítására,
gazdagítására keresnünk kell a forrásokat. A kézikönyvtárból is hiányoznak alapművek,
nincs új helyesírási szabályzat, a sokat használt szótárakat nem lehet selejtezni, mert nincs
helyette új.
2.3.3 Az iskolai udvar fejlesztése
Az iskolai udvar fejlesztésére az épület energetikai korszerűsítése után kerülhet sor.
Az önkormányzat műszaki osztályával történt egyeztetés szerint a felújítás során elbontják
a balesetveszélyessé vált nagy játszóelemet. Ezután következhet az iskolaudvar kialakítása.
Ehhez meg kell találnunk a forrásokat, és az optimális elképzelés kialakításához célszerű
kikérnünk a pedagógusok és a tanulók véleményét is. Ki kell használnunk a kevés anyagi
forrást igénylő lehetőségeket is (ugróiskola festése, növények ültetése).
Az iskola felújításának idejére – akár azon túl is – jobban ki kell használnunk a közeli
Béke-liget nyújtotta lehetőségeket a tanulóink szabadban történő foglalkoztatására.
2.3.4 Tanulóbarát környezet kialakítása
Az elmúlt időszakban a fenntartó támogatásával folyamatosan újult meg egy-egy
tanterem bútorzata, ezt a folyamatot tovább kell folytani. A felújított részek állagmegóvására
is figyelmet kell fordítanunk, ez fontos nevelési célunk kell, hogy legyen.
A környezet erősen hat a tanulók motivációjára, a kopár osztályterem nem támogatja,
inkább rombolja a tanulási kedvet. Olyan környezetet kell kialakítanunk, amely a tanulói
motivációt erősíti. Például a falak díszítéséhez a közös és egyéni munka folyamatában
készülő vagy elkészült, a tanulást segítő, inspiráló tanulói munkákat használhatunk. Egy
ilyen terem erőteljesen hat a tanulási motivációra, felkelti és fenntartja az érdeklődést, a
kreatív gondolatokat, továbbá ösztönzi az együttműködést, az együttgondolkodást is.
Célunk kell, hogy legyen egy ilyen esztétikus környezet kialakítása, amelyhez fel kell
kutatnunk kevés anyagi forrást igénylő kreatív megoldásokat is (pl. tanulási segédletek
dekorációként való használata, mint az okoslépcső vagy éppen a helyiségek egységes
feliratozása is).
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2.3.5 A szakmai munkához szükséges tárgyi eszközök
Személyes tapasztalataim mellett a szakmai munkaközösségekkel folytatott
konzultáción is megpróbáltam feltérképezni az egyes tantárgyak oktatásához szükséges
eszközöket. Ezek alapján körvonalazódott a kép: az alapvető tárgyi feltételekkel
rendelkezünk, de folyamatosan szükséges a tönkrement eszközök pótlása, új eszközök
vásárlása. Például a természettudományos tantárgyak tanítását nagyban segítené egy
mikroszkóp és egy csontváz beszerzése.
A legnagyobb anyagi forrásigényű problémát várhatóan a jelenleg rendelkezésünkre
álló nagy számú informatikai eszköz (számítógép, monitor, projektor) javítása, pótlása fogja
jelenteni.
A 21. század követelményeinek megfelelő digitális pedagógiában egyre több tartalom
érhető el a pedagógusok számára, többek között a pályázati lehetőségeknek köszönhetően
is. Ahhoz, hogy a kollégák és a tanulók igényét is ki tudjuk elégíteni, több interaktív vagy
okos táblára volna szükség.
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2.4 Szakmai fejlesztések, tervek, innováció
2.4.1 A beiskolázási program újragondolása és hatékony megvalósítása
A beiskolázási programunk hatékony megvalósítása alapvető feltétele a sikeres oktatónevelőmunkának. Hogy ezt megvalósíthassuk, először elemeznünk kell az elmúlt évek
beiskolázásának adatait.

Ha megvizsgáljuk, hogy az iskolánkba beiratkozó gyerekek mely óvodákból érkeztek,
megállapíthatjuk, hogy beiskolázási programunk elsődleges célcsoportja a Zalaegerszegi
Belvárosi II. sz. Integrált Óvodába járó gyermekek és szüleik, de a két tanítási nyelvű és az
emelt szintű testnevelés képzéseink tekintetében a város többi óvodáját is be kell vonnunk.
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A beiskolázási programunk hatékonyságát az egyes években egzaktan meg tudjuk
határozni, ha nem csupán az első évfolyamos tanulólétszámot vizsgáljuk, hanem az első
évfolyamra felvett tanulók számát a város illetve a körzetünket leginkább lefedő II. sz.
Belvárosi Óvoda tanköteleseinek számához viszonyítjuk.

Városi összehasonlításban a „körzetes” óvodából beiskolázottak aránya valószínűleg
elmarad több iskola hasonló adataitól, viszont sajátos helyzetünk ezt indokolhatja. Ugyanis
közelünkben ill. a belvárosban 3 további alapfokú intézmény működik. Ebből két iskola (a
Mindszenty és az Ady) városi beiskolázású, a Dózsa profilja pedig részben átfedést mutat a
miénkkel.
Az elmúlt három év beiskolázási adatai visszaesést mutatnak az előző növekedési
ciklushoz viszonyítva. Emiatt erősítenünk kell az érintett óvodákban a jelenétet, ismertebbé
kell tennünk pedagógiai programunk kínálatát, még inkább tudatosítani a szülőkkel, hogy
miért érdemes minket, a Petőfit választani.
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Az eddig bevált – óvodásoknak és szüleiknek szóló – programjainkat meg kell
tartanunk, de bővítenünk is kell a körüket, és az eddig megszokott 3-4 hónapról 6-7 hónapra
kell nyújtanunk azt az időszakot, amíg ezeket a programokat megvalósítjuk.
Ezért is tervezem, hogy a novembertől májusig tartó időszakban havi 1-2 alkalommal
szervezünk olyan foglalkozásokat, amelyeken keresztül az óvodások ismerkedhetnek
iskolánkkal, miközben a szülők is bepillantást nyerhetnek az intézményünkben folyó
pedagógiai munkába.
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A felvett tanulók lakóhelyi megoszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 5 évben
folyamatosan nőtt a körzeten kívüli tanulók aránya. Ebből következően a beiskolázási
programunkat a körzetes óvodánkban erősítenünk kell.
A grafikonról is leolvasható, hogy városunkban az elmúlt 5 évben nőtt az óvodások
száma, ez a pozitív trend sajnos nem, vagy legalábbis késleltetve figyelhető meg a Belvárosi
II. sz. Integrált Óvoda létszámadataiban.
A tankötelesek számában nem ennyire pozitív a változás, de remélhetőleg a jövő
tanévtől már itt is magasabb számokat láthatunk. Sajnos a tankötelesek számának becslésére
nem mertek vállalkozni a megkeresett óvodavezetők, mivel a köznevelési törvény
tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályainak megváltozása miatt (2011. évi CXC.
törvény 45.§ (2) ) az idei nevelési évben a tankötelesség alóli felmentés tekintetében még
jelenleg is nagy a bizonytalanság.
Remélhetőleg az óvodáskorúak, majd ezzel együtt a tankötelesek létszámnövekedése
tovább fog folytatódni az állami szintű családtámogatási programok következtében. Ebből
iskolánk csak akkor profitálhat, ha beiskolázási programunkat az eddiginél hatékonyabban,
célirányosabban, a szülők felé vonzóbb ajánlatokkal valósítjuk meg. A siker további
feltétele, hogy meg tudjuk nyerni programjainknak az óvodapedagógus kollégákat is.
2.4.2 A nevelő-oktatómunka eredményességének javítása
A beiskolázási programok csak eredményes oktató-nevelőmunka mellett lehetnek
sikeresek. Törekednünk kell az objektíven mérhető eredmények javítására, mint pl. az
országos mérések eredményei, a versenyeredmények, a lemorzsolódási arányszámok,
középiskolai központi felvételi eredmények, mert ezek a mutatóink nyilvánosak, könnyen
összehasonlíthatók

más

intézmények

eredményeivel,

és

ha

ezek

kedvezőek,

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy iskolánk még vonzóbb legyen a beiskolázás idején.
A mutatók javulásához az alábbi területek erősítése járulhat leginkább hozzá.
2.4.2.1 Az alapkészségek megszilárdítása
A Magyarország Kormánya által megalkotott „Az egész életen át tartó tanulás
szakpolitikájának keretstratégiájával” összhangban a legfontosabbnak tartjuk az alapvető
kompetenciák megerősítését az írástudás, a matematikát, a természettudományok és a
digitális jártasság területén.
A szabadon választott órakeretünket éppen erre a 4 területre használtuk fel, így ez a
törekvésünk az adott tantárgyak óraszámaiban is tükröződik:
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A magyar nyelv és irodalmat átlagosan évi 27%-kal, a matematikát pedig átlagosan
évi 24%-kal magasabb óraszámban tanulják tanulóink a kerettantervi ajánlásokhoz képest.
Az így nyert többletóraszámokat kompetenciafejlesztésre, tanulásmódszertani ismeretek
átadására fordítjuk.
A természetismeret óraszámát 6. évfolyamon 1-gyel növeltük, így a fizika hangsúlyosabb
szerepet kaphat, valamint az informatikát egy évvel korábban, már 5. évfolyamon kezdik
tanulni tanulóink. Ezek mellett az alsó tagozaton az informatika, a felső tagozaton a
matematika a választható órakeretünkből is részesül.
Az élethosszig tartó tanulás keretstratégiájának másik alappillére a transzverzális
készségek és kulcskompetenciák fejlesztésének megerősítése, különösen a digitális, a
vállalkozói és a nyelvi kompetenciákat illetően. Ezzel a törekvéssel összhangban pénzügyi
ismeretek tanulására van lehetőségük nyolcadikosainknak tanórai keretben (választható
tantárgyként), az anyanyelv mellett pedig az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését is
fontos feladatunknak tartjuk, erről tanúskodik a kommunikáció szerepének hangsúlyozása a
helyi tantervünkben, ill. a két tanítási nyelvű képzésen kívül az idegen nyelvek (angol,
német) emelt szintű oktatása is.
Hangsúlyosnak tartom a tanulói együttműködést igénylő tevékenységformák
szerepének további erősítését a tanórai gyakorlatban és a tanórán kívüli munkában egyaránt.
Az országos kompetenciamérés eredményeit vezetőségi, majd nevelőtestületi szinten
értékeljük, az eredményekből adódó feladatokat pedig a munkatervben határozzuk meg.
Kiemelt feladatomnak tekintem a kompetenciamérésre való felkészülést, amelyből az
érintett humán, matematika, idegen nyelvi
munkaközösségnek is ki kell vennie a részét.
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Munkánk tervezésénél építenünk kell a középiskolák visszajelzéseire a végzett
tanulóink eredményeivel kapcsolatban, hiszen ezek az információk megmutatják, hogy mely
területeket kell erősítenünk a jövőben.
Az alapkompetenciák megerősítését segítheti az alsó tagozaton bevezetett belső mérési
rendszerünk, amely egy kollégánk mesterprogramjára épül, és általa 1-4. évfolyamon
évenként mérjük a tanulók szövegértési és matematikai gondolkodási képességeit. Ennek a
diagnosztikus mérésnek a célja, hogy feltárja a tanulócsoport hiányosságait, és
eredményesebbé tegye a pedagógiai folyamatot.
Intézkedéseinknek a kompetenciamérési eredményeinkben is tükröződniük kell.
2.4.2.2 Tehetséggondozást segítő tevékenység
Az egyéni képességek kibontakoztatásához iskolánk pedagógiai programjában,
képzési rendszerében a tanulói és szülői igényeket kielégítő széleskörű kínálat található.
Az emelt szintű oktatás 4 területen jelenik meg: testnevelés, matematika és idegen
nyelvek (angol, német). Emellett a két tanítási nyelvű képzés is vonzó lehetőséget kínál.
A tanórai lehetőségek mellett a tanórán kívüli foglalkozások keretét is igénybe
vesszük, valamint a különböző tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon való
részvételt is ösztönzöm. Emellett ki kell alakítanunk a kiemelkedő eredményt elért tanulóink
elismerésének rendszerét is.
Iskolánk tehetségsegítő munkájának folytatásához megerősítést adhatna, ha
Tehetségponttá válnánk. Ezért rövid távú célul tűzöm ki a Tehetségpont akkreditáció
megszerzését.

Amellett,

hogy

intézményünk

presztízse

nő,

az

akkreditációval

megismerhetjük a tehetségponti hálózat intézményeinek jó gyakorlatait, valamint pályázati
lehetőségekhez juthatunk. A megszerzett új szakmai és emberi kapcsolatok által javíthatjuk
a már meglévő tehetségsegítő munkánk színvonalát.
2.4.2.3 Az idegennyelv-oktatás eredményessége
A helyzetelemzésben felsorolt célnyelvi mérési és nyelvvizsgaeredmények,
partnereink – elsősorban a szülők – a képzés iránt megnyilvánuló érdeklődése, a javuló
beiskolázási mutatóink is alátámasztják a két tanítási nyelvű képzés létjogosultságát. Az
eredmények elsősorban tanulóinkat dicsérik, azonban a képzés sikeréhez nagyban hozzájárul
az intézménynek évről-évre bizalmat szavazó szülők támogatása, akik gyakran a kisebb
testvér számára is ezt a típusú képzést választják. A siker másik kulcsa a nevelőkben rejlik,
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akik alapos, sokszor erőn felüli munkát végeznek a tanulókkal, sajátíttatják el velük az angol
nyelvet.
A képzésre való beiskolázáskor nem fogalmazunk meg bemeneti feltételeket, nincs
felvételi sem, túljelentkezés esetén az SZMSZ szerint eljárva, sorsolással döntünk a
jelentkező tanulókról. (Sorsolásra legutóbb akkor volt példa, amikor még fél osztálynyi
tanulót iskoláztunk be.)
Egyes szülőkben kétségek ébrednek gyermekükkel kapcsolatban, megállja-e a helyét,
nem lesz-e túlterhelt. Ezért érdemes volna megfontolnunk, hogy korábbi gyakorlatunkhoz,
ill. más két tanítási nyelvű iskolák gyakorlatához hasonlóan újra bevezessük a két tanítási
nyelvű osztályba való beiskolázás során a képességvizsgálatot. Ennek során nem a
gyermekek előzetes ismereteit, vagy angoltudását mérnénk fel, hanem azt vizsgálnánk, hogy
a gyerekek különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő fejlettségi
szintet. A vizsgálatot a szülőkkel egyeztetett időpontban, a gyermekek számára játékos
formában, az iskolában végeznénk el. A képességvizsgálat során használt feladatokat a
tanítókból, gyógypedagógusból, fejlesztő pedagógusból álló team állítaná össze. A szülő a
vizsgálat eredményéről tájékoztatást kaphat, ezáltal megkönnyíthetnénk az iskolaválasztás
előtt álló szülők döntését, megelőzve ezzel több kudarcélményt vagy éppenséggel
megerősítve egy helyes döntést.
Diákjaink minél sikeresebb nyelvvizsgafelkészítésében szükséges, hogy kiválóan
képzett, az aktuális nyelvvizsga követelményeket jól ismerő nyelvtanáraink legyenek.
Jelenleg egy kollégánk már ellát vizsgáztatói feladatokat, 4 kolléga pedig rendszeresen részt
vesz az akkreditált nyelvvizsgákon teremfelügyelőként. Szeretném, ha angol szakos
kollégáim közül minél többen bekapcsolódnának a nyelvvizsgahely munkájába. Mivel a
sikeres

felkészítéshez

feltétlenül

szükséges

a

vizsgarendszer

feladattípusainak,

követelmény- és értékelésrendszerének, és nem utolsósorban az ehhez szükséges
kommunikatív módszertannak az ismerete, ösztönzöm a kollégáimat arra, hogy a
lehetőségekhez mérten minél többen végezzék el az Euroexam Tanártovábbképző
Tanfolyamot.
A két tanítási képzés mellett továbbra is fontos terület az angol és német nyelvek
tanítása (legyen szó akár 3 órás alap, akár 5 órás emelt szintű képzésről), és ezzel együtt
nagy figyelmet fordítunk az idegennyelvi mérések eredményeire is.
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2.4.2.4 A mindennapos testnevelés hatása a tanulók fizikai fittségi adataira
Az egészséges életmódra nevelés mindig központi helyet kapott oktatónevelőmunkánk rendszerében. A mindennapos testnevelés gondos megszervezése, a
különféle sportolási lehetőségek biztosítása, úszás- és korcsolyatanítás, sporttáborok,
sítáborok mellett ezt a célt szolgálja a tanulók meghatározott előírások alapján végzett
egészségügyi szűrése is, illetve a rendszeres védőnői jelenlét az iskolában.
Az emelt szintű testnevelés ezeken túlmenően a sportági utánpótlás nevelését is célul
tűzi ki.
Mivel ez a terület erősségeink közé tartozik, elvárásként kell megfogalmaznunk
magunk felé, hogy a mérési eredmények alaposabb kiértékelésével és felhasználásával meg
tudjuk határozni azokat a területeket, amelyeken további fejlődésre van szükség. Elvárható,
hogy a mérési eredményeink az országos átlagot meghaladják.
Ehhez a mérési rendszer rendelkezésünkre áll, a Magyar Diáksport Szövetség és az
amerikai Cooper Intézet közös tudományos kutatása keretében 2013-ban elindított
NETFIT® rendszer megteremti a lehetőséget a diákok, a szülők, de legfőképpen a testnevelő
tanárok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket online környezetben, az összes mérési
eredmény figyelembevételével kezelni, ill felhasználni tudják, tájékozódni tudjanak a
tanulók fejlődéséről. Így a pedagógusok számára lehetővé válik a diákjaik és osztályaik
együttes kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk nyomon követése, és ezek
felhasználása az osztály- és egyénspecifikus fittségi program kidolgozásakor.
2.4.2.5 Lemorzsolódást megelőző, hátránykompenzációs tevékenység
Kiemelt figyelmet fordítunk iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulókra. A
mulasztások, ezen belül is különösen az igazolatlan mulasztások visszaszorításának
elengedhetetlen feltétele az osztályfőnökök, szülők, ifjúságvédelmi felelős és az
intézményvezetés közti kapcsolattartás, információáramlás erősítése.
A sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók szakszerű ellátása érdekében továbbra is támaszkodunk a gyógypedagógiai, fejlesztő
pedagógiai végzettséggel rendelkező kollégáink munkájára.
A szociális hátrányok enyhítésére a jövőben is igényt szeretnénk tartani a Kincskereső
Alapítvány támogatására.
A tanulók lemorzsolódásának megelőzésére kialakított sikeres intézményi gyakorlatot
a jövőben is folytatjuk.
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Továbbra is igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó támogató programját, mely az
alapkészségek fejlesztésére épül. A képzés 15 felső tagozatos tanulónk számára biztosít
lehetőséget kooperatív technikák alkalmazására és a kommunikációs képességek
fejlesztésére.
2.4.3 Az iskolai könyvtár tényleges információs bázissá alakítása
Az elmúlt időszakban az iskolai könyvtár működése csak formális volt. Két könyvtár
szakos kollégával ugyan rendelkeztünk eddig is, de mivel másik szaktárgyukat teljes
óraszámban tanították, így kevés óra jutott az iskolai könyvtári munkára. Ettől a tanévtől egy
tapasztalt magyar-könyvtár-drámapedagógia szakos iskolai könyvtáros vette át ezt a munkát
az iskolánkban – félállásban. Komoly tervekkel és nagy lelkesedéssel látott neki az iskolai
könyvtár megújításának. Megkezdte a könyvtár állományának átrendezését, selejtezését.
Konkrét és hosszabb távú tervei vannak az állomány fejlesztésére (lehetséges pályázatok az
állománybővítésre; szervezett akciók az ünnepi gyermekkönyvhéthez, az ünnepi
könyvhéthez kapcsolódva; az alapítvány, a szülők és a tanulók támogató segítségének
felhasználása; kapcsolattartás más könyvtárakkal – elsősorban a megyei könyvtárral).
Azt szeretném, hogy az iskolai könyvtárunk legyen információs bázis a tanulók
számára, az iskolai oktató-nevelő munka alapvető segítője, lehetőség a csendes és elmélyült
kutatómunkára, a szabadidő hasznos eltöltésére, a házi feladat, gyűjtőmunka elkészítésére,
de akár egy baráti beszélgetésre is. Az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése, a
könyv- és könyvtárhasználat megtanulása, a tanulás segítése iskolai könyvtár nélkül nehezen
lehetséges.
Az olvasási nehézségek, az olvasási kedv csökkenése, a szövegértési problémák
előtérbe kerülése, a funkcionális analfabéták számának növekedése feladatot ad a
könyvtáraknak is. Az iskolai könyvtáraknak a maguk eszközeivel részt kell venniük e
problémák kezelésében. A könyvtár mással nem pótolható, az általa kínált lehetőségeket a
pedagógusoknak és a tanulóknak ki kell használniuk.
Ezt elavult, nem fejlesztett állománnyal nem könnyű kezelni, fontos a könyvtári
állomány bővítése a tanulókat megragadó könyvekkel, ehhez pedig nélkülözhetetlen az
anyagi ráfordítás. Ehhez kell igazítani az iskolai könyvtárnak a tanulók életritmusához és
érdeklődéséhez igazodó szolgáltatásait, nyitvatartási idejét.
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2.4.4 Az intézmény kommunikációs rendszerének megújítása
Egy intézmény munkáját gyakran csak informálisan terjedő hírek, álhírek nehezítik. A
döntéshozatal és az információáramlás megkönnyítését szolgálná a legalább havi
rendszerességű kibővített vezetőségi ülés, amelynek gyakorlatát az idei évtől meg kívánom
valósítani. Az ott elhangzottakat ismertetik a munkaközösségvezetők a munkaközösség
tagjaival (ennek rendszerét a munkaközösségek maguk dolgozzák ki), ezzel is
megakadályozva a téves, nem pontos információk terjedését. Mindez korrekt, pontos
tájékoztatást tesz lehetővé a lényeges döntésekkel kapcsolatban.
Ezen kívül természetesen továbbra is értesítjük a kollégákat az egész kollektívát érintő
kérdésekről az iskolai levelezés útján (email), mivel az információátadásban a hangsúly
egyre inkább az elektronikus csatornák felé tevődik át.
Tavalyi évben kezdeményeztem iskolánk facebook oldalának indítását, ennek
működtetését a honlap mellett a jövőben is nagyon fontosnak tartom.
Az oktatási-nevelési intézmények szolgáltató szerepének fontos része, hogy növeljék
a partnerközpontú hatékonyságot. Az iskolai honlap folyamatos frissítésének célja az
intézményi partnerek tájékoztatása, a felhasználóbarát jelleg erősítése. Mindezek eléréshez
a következő feladatokat kell végrehajtanunk:


tájékoztatás a tanév rendjéről, az iskolai programokról, eseményekről, (meghívók,
időpontok, megvalósítás)



versenyeredmények folyamatos publikálása



beiskolázási tájékoztató, plakátok, jelentkezési lapok feltöltése



partneri vélemények felmérése szavazási modul biztosításával



menüpontok tartalmának felülvizsgálata, esetleges bővítése



pályázatok, KRÉTA-modul megjelenítése egy linken keresztül



arculatelemek, szakmai innováció, címek, tanúsítványok megjelenítése.
A nevelőtestület tagjai közti kommunikációt, a csapatmunkát segítheti a felhőalapú

szolgáltatások hatékonyabb kihasználása is.
Bár az elektronikus kapcsolattartási módokat bővíteni szeretném, de hangsúlyoznom
kell a személyes kapcsolattartás fontosságát is, mivel azt nem válthatja ki az elektronikus
kapcsolattartás egyetlen formája sem.
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2.4.5 Feladataink a nevelés terén
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges
életmódra nevelésében. Minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanulók egészséges
testi, lelki és szociális fejlődését. Fel kell készítenünk a tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt
életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében életkoruknak
megfelelő szinten foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
kérdésekkel, ismeretekkel.
A modern kor azt a követelményt is támasztja az iskola felé, hogy fejlessze a tanulók
elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránt.
Partnerintézményeink által szervezett ilyen jellegű programokon való részvételt
biztosítanunk kell.
Büszkék vagyunk a 2018-ban elnyert Örökös Ökoiskola oklevélre, sokat tettünk ezért
az elismerésért, gondoljunk csak programjainkra és a városi szintű rendezvényünkre, a
Belvárosi Ökonapra. Azt szeretném, hogy a jövőben is bizonyítsuk, hogy méltók vagyunk a
címre. A környezetvédelmi akciók mellett az iskola mindennapi életében is még jobban jelen
kell, hogy legyen a környezettudatosság. Minden tanulónk saját tapasztalatain,
tevékenységén keresztül tanulhatja meg, hogy ő maga is tehet a környezetéért. Ebben nagy
szerepe van a pedagógusok és az iskolavezetés személyes példamutatásának. Meg kell
keresnünk a további lehetőségeket: pl. nyomtatás minimalizálása (levelek, dokumentumok,
tanmenetek csupán elektronikus formában való tárolása, információs monitor elhelyezése az
aulában); ésszerűbb hulladékgazdálkodás.
A környezettudatosság fontos eleme a tudatos fogyasztói nevelésnek is. A többi fejlett
országhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kap a fenntartható
fogyasztással kapcsolatos ismeretek és gyakorlat elsajátítása. Ezért is írt ki a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium egy pályázatot a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” cím
elnyerése. Célom, hogy iskolánkban is dolgozzuk ki a Fogyasztói tudatosságra nevelő
programot, nyújtsuk be a pályázatot, és nyerjük el a címet. A programunk sikeres
megvalósításával tanulóink megfelelő ismeretekhez jutnak a jelenlegi vásárlási szokásokról
és a fogyasztási szerkezet társadalmi, környezeti hatásairól is, amely alapján már
felkészülten dönthetnek arról, hogy hogyan változtassák meg fogyasztói magatartásukat, és
jó példával szolgálhatnak a felnőtteknek is. E témába vág a nálunk is gyakran tapasztalt
probléma, a tanulóink helytelen internet és közösségi média használata. Kiemelt figyelmet
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kell fordítanunk a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának
kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányába való elmozdulását.
Ennek érdekében e témakörhöz kapcsolódóan előadásokat kell tartanunk, tájékoztató
anyagokkal kell ellátnunk tanulóinkat.
Továbbra is ösztönzöm az iskola regisztrációját az OH témaheteinek programjába. A
PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét, a Digitális Témahét, és a Fenntarthatósági Témahét
is a fő célunkat szolgálja: az ismeretközpontú oktatás helyett a cselekvésközpontú
oktatást, a mindennapokban használható tudás megszerzését helyezik előtérbe. A
témahetek általános célja a mindennapi ismeretek élményszerű átadása, mely során a
pedagógusoknak lehetőségük van új pedagógiai módszerek kipróbálására, külső
szakemberek meghívására - nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.
A pályaorientációs tevékenységet jól segíti, hogy az elmúlt években tanítás nélküli
munkanap keretében szereznek közvetlen élményt tanulóink üzemlátogatások során
különböző szakmákkal vagy tájékoztató fórumokon középiskolákkal. Az osztályfőnöki
munkaközösség által szervezett magas színvonalú, értékes programok hozzájárulnak
tanulóink tudatos pályaválasztásához már alsóbb évfolyamokon is. A pályaorientációs
nap segíti tanulóinkat, hogy bármely korban és életük bármely szakaszában
felismerhessék

képességeiket

és

kompetenciáikat,

valamint

segíti

őket

a

pályaválasztással kapcsolatos döntéseikben.
Az iskolagyűlések jó nevelési alkalmat kínálnak ahhoz, hogy a tanulóink által elért
eredményeket az iskolaközösséggel ismertessük, ezáltal elismerjük, vagy akár a fegyelmi
problémákat a tanulóközösséggel megtárgyaljuk. Ezek összehívását rendszeresebbé kell
tennünk.
A nevelés színterei közül a tanórai keretek mellett jobban ki kell használnunk az
intézményünkben népszerű délutáni foglalkozások (napközi, tanulószoba) kínálta
lehetőségeket is.

2.5 Minőségbiztosítás
A 20/2012. EMMI rendelet előírásainak megfelelően a 2015/16-os tanévben
kidolgoztuk az 5 éves Önértékelési Programot, amely az Intézményi Minőségirányítási
Program helyébe lépett. Megalakult a belső ellenőrzési csoport, a pedagógusok, a vezetők
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és az intézmény tekintetében kidolgoztuk a belső elvárásokat és az éves Önértékelési
Tervünknek megfelelően elindítottuk a nevelőtestület tagjainak önértékelési folyamatát.
Az önértékelési folyamat során, a pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra
épülő nyolc területen, a vezető esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt
területen vizsgáljuk az elvárások teljesülését. Az intézmény önértékelése hét területen
meghatározott elvárások alapján, a pedagógusokra és a vezetőre vonatkozó eredmények
figyelembe vételével történik. Az azóta eltelt 4 évben 30 kolléga önértékelését végeztük el,
valamint megtörtént a vezetői és intézményi önértékelés is a tanfelügyeleti látogatásokhoz
kapcsolódóan. Az idei tanévben az éves önértékelési tervünk összeállításánál figyelembe
vesszük, hogy az önértékelésre vonatkozóan az 5 éves ciklus utolsó tanévéhez értünk, ez
alapján jelöljük ki az önértékelésre a kollégákat. A folyamat végén tapasztalatainkat
beépítjük a következő 5 éves programunkba.
A vezetői ellenőrzés az iskolai élet valamennyi területét érinti. Az önértékelési és
minősítési eljárások miatt a szakmai tevékenység került előtérbe, így az ellenőrzések is
főként erre a területre fókuszálnak. A tartalmi munka mellett rendszeres ellenőrzésre került
sor az ügyeletek, valamint az adminisztráció terén.
A szakmai munka ellenőrzése elsősorban az óralátogatások alkalmával történik, de ezt a
célt szolgálja az Oktatási Hivatal által szervezett minősítési eljárásokban résztvevő kollégák
portfólióinak részletes elemzése is.
Az adminisztráció ellenőrzését megkönnyíti ugyan a KRÉTA-rendszerre való áttérés,
azonban a KRÉTA-adminisztrátorokra - akik elsősorban az iskolavezetés tagjai, illetve
adminisztratív munkakörben dolgozók - aránytalanul nagy terhet ró a rendszer adatainak
feltöltése, kezelése, a kollégák segítése. Különösen igaz ez a tanévkezdés időszakára. Ezért
folyamatosan tanulnunk kell, és figyelnünk a rendszer új funkcióit, hogy a lehetőségeinek
minél jobb kihasználásával hatékonyabbá tegyük az adminisztrációt és időt nyerhessünk
más, hasznos tevékenységhez.
2015-től a belső ellenőrzések mellett megjelentek az Oktatási Hivatal által szervezett
külső ellenőrzések is, amelyek 3 típusba sorolhatók: pedagógus, vezető, intézmény.
Az elmúlt 4 évben 8 pedagógusnál került sor tanfelügyeleti látogatásra, valamint
vezetői és intézményi tanfelügyelet is lezajlott iskolánkban. Az ellenőrzések kivétel nélkül
nagyon pozitív eredménnyel zárultak, a pedagógusok esetében az elért eredmény átlaga:
100%.
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Az Oktatási Hivatal által 2018-ban szervezett intézményellenőrzés során a
tanfelügyelők 7 területen fogalmaztak meg kiemelkedő és fejleszthető területeket. Az általuk
kiemelkedőnek ítélt területek – a teljesség igénye nélkül:


Az intézmény stratégiai dokumentumaiban megtalálható célok és a hozzájuk
rendelt feladatrendszer koherenciát mutat.



Az intézmény szakmai-pedagógiai tevékenységrendszere gondosan és
körültekintően tervezett, ennek alapján tudatosan szervezett folyamatokra és
eljárásrendekre épül.



A pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési
rendjének kialakítása a nevelőtestület közös munkája.



Az intézmény képzési struktúrája, az általános iskolai angol két tannyelvű
oktatás és képzés városi szinten egyedülálló.



Az iskolában a tehetséggondozás és felzárkóztatás komplex módon,
eredményesen valósul meg.



Az intézmény sokrétű közösségépítő programot szervez, amelybe gyakran
bevonja a szülőket is.



Széleskörű tanórán kívüli lehetőség biztosításával az iskola hozzájárul a
tanulók sokoldalú fejlesztéséhez (sport, zene, szabadidős tevékenységek… )



Az iskolavezetés és a nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való jó
kapcsolattartásra. A tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái hatékonyan
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.



Tehetséggondozás – versenyeredmények.



Továbbtanulási mutatók, elismerések, neveltségi mutatók.



A tanulásban lemaradt diákjaink felzárkóztatása, kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése.



A lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
nyomon követésére kidolgozott eljárás.



Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtő, támogató vezetőség.



A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos
megújulásra képes, innovatív munkaközösségek.



Nyitott és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer.
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Az intézmény részvétele kiemelkedő különböző társadalmi, szakmai
szervezetek munkájában és a helyi közéletben.



A pedagógusok és a tanulók részvétele helyi/regionális rendezvényeken



Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül.



Az intézményvezetés törekszik a pedagógusok munkaterheinek egyenletes
elosztására.



A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv) jól követhetők a pedagógiai
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök.



A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató tankönyvek,
segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.

Mindezek mellett mindössze 3 területen fogalmaztak meg fejlesztendő területet:


Iskolai honlap frissítése: elért eredmények, kitüntetések aktualizálása.



Intézményi információs és kommunikációs szabályzat kidolgozása.



Lehetőség szerint a tárgyi infrastruktúra még szélesebb körű fejlesztése.

Az intézményellenőrzés után a tanfelügyelők megállapításainak megfelelő fejlesztési
terveket készítettünk. Az ezekben foglaltakhoz tartom magam, vezetői programomba
beépítettem.
Fontos visszajelzést jelent a pedagógus minősítések eredményeinek értékelése is. Az
eddig lezajlott 20 gyakornoki minősítő vizsga, ill. minősítési eljárás mindegyike sikeres volt,
és szép eredményeket mondhatnak magukénak kollégáink. A gyakornoki minősítő vizsgákat
és a mesterpedagógusi minősítési eljárásokat is figyelembe véve az eredmények átlaga 94%,
ami igencsak elismerésre méltó!
Az eddigi gyakorlatomhoz hasonlóan ösztönzöm a kollégákat, és segítem őket a
pedagógus életpálya magasabb fokozatának elérésében.
A 14 szakvizsgázott pedagógus közül 3 szakértői, szaktanácsadói feladatot is ellát, 6an pedig a mesterprogramjukat valósítják meg. A mesterprogramok témái a nevelőoktatómunka széles spektrumát fedik le:


a matematikai és szövegértés kompetencia fejlesztése alsó tagozaton;



tantervi koncentráció lehetőségeinek kihasználása;



matematikai tehetséggondozás;



SNI és BTMN tanulók fejlesztését segítő program;
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Mivel a mesterprogramok emelik az iskolánkban folyó munka színvonalát, és az azokat
végrehajtó kollégák közül többen nyugdíjba készülnek, ösztönözni kell a szakvizsgával
rendelkező pedagógusainkat, hogy hasonló programmal vagy akár egész más elképzeléssel
lépjenek a helyükbe. Célszerű lenne a fenti kört a digitális pedagógiával és a fogyasztói
tudatossággal bővíteni, mert ezek a témák jó lehetőséget adnak mesterpedagógusjelölt
kollégáink programjához, és nagyszerűen illeszkednek az intézményi célokhoz.

2.6 Petőfis hagyományok ápolása
Iskolánk kialakult hagyományokkal rendelkezik, amelyek jó alapot nyújtanak ahhoz,
hogy tanulóinkban erősítsék az összetartozás érzését. Az évenként visszatérő események,
rendezvények, ünnepek kiemelt színterei a személyiségfejlesztésnek és közösségformáló
erejükkel segítik nevelőmunkánkat. Ápoljuk tanulóinkban a nemzeti öntudatot,
történelmünk nagy alakjainak, valamint ünnepeinknek és szokásainknak a tiszteletét.
Rendezvényeink hozzájárulnak tanulóink iskolánkhoz való kötődésének erősítéséhez. Az
iskolánkra jellemző hagyományrendszer megőrzése, fejlesztése nagyon fontos feladatunk.
Iskolánk életében kitüntetett szerepet kap március 15-e, mert nem csak a nemzeti
ünnepünkre emlékezünk ilyenkor, hanem intézményünk névadójára is, akinek tiszteletére
minden évben rangos programsorozatot szervezünk. A Petőfi iskolanapok hagyományos
eseményei: az iskolai ünnepély, a Petőfi-szobor megkoszorúzása, Petőfi szavalóverseny,
„Együtt, okosabban” városi matematikai csapatverseny, „Smarter Together” városi angol
csapatverseny, „Petőfi kupa” (atlétika, kosárlabda, labdarúgás), irodalmi, képzőművészeti
pályázat, nyílt tanítási nap a szülők számára.
A néhány éve elhunyt, mindenki által szeretett kollégánk, Bán István emlékét
próbáljuk méltóképpen megőrizni azzal, hogy az iskola falára helyezett emléktáblát avattunk
tiszteletére, az iskola műfüves pályáját róla neveztük el, és évente közreműködünk a
labdarúgó emléktorna rendezésében.
Mindig méltó ünnepséget szervezünk az iskolánk gazdag történelméhez kapcsolódó
nevezetes évfordulók alkalmából. Az elmúlt tanévben a Göcseji Múzeum munkatársaival
együttműködve szerveztünk iskolatörténeti kiállítást iskolánk fennállásának 145.
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évfordulója alkalmából. A következő 5 évben két nagyszabású ünnepséget tervezünk: 50
éves lesz a testnevelés tagozat és 150 éves iskolánk!

2.7 Az intézmény közösségei
2.7.1 Nevelőtestület, munkaközösségek
Minden

nevelőnkben

tudatosítanunk

kell

a

Pedagógiai

Programunkban

megfogalmazott célt: „Tantestületünk fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket
közvetítő nevelői közösséget alkosson.” Ahhoz, hogy ez ne csak egy leírt elv legyen,
szükséges a következetesség intézményi szinten és a szervezeti egységeken belül is.
Az integráció elmúlt 15 éve alatt az iskola szerteágazó feladatrendszere, tevékenysége
miatt a működő munkaközösségek alacsony száma sokszor okozott nehézséget az egyenletes
munkamegosztásban. Az idei tanévtől iskolánk önállóvá válásával 8 munkaközösség
működésére kaptunk engedélyt a fenntartótól. Ezáltal újra létrejöhetett az iskola profiljának
és több évtizedes hagyományának (két tanítási nyelvű képzés, emelt szintű idegen nyelvi és
matematikaoktatás, testnevelés- és sporttagozat) megfelelő szervezeti háttér, amely súlyának
megfelelően megteremti a magas színvonalú szakmai munka, a kollégák közti szorosabb
együttműködés lehetőségét. Ezért az intézmény vezetése során az eddigieknél jobban
szeretnék támaszkodni a döntéselőkészítő munkában a kibővített vezetőség tagjainak
szakmai tudására, hatékonyabban kívánom felhasználni azt a kohéziós erőt, ami a közös
munkában rejlik.
Az egymástól való tanulást nevelőtestületi szinten is szeretném erősíteni. Az elmúlt
években a nevelőtestület minden tagja részt vett továbbképzéseken. Nagy tudás halmozódott
fel a kollégáknál. Minden területen vannak magas szakmai felkészültséggel rendelkező
szakembereink (tehetséggondozás, fejlesztő pedagógia, gyógypedagógia, informatika,
módszertan stb.) A jövőben nagyobb szerepet szánok a nevelőtestületben az egymástól való
tanulásnak, a belső továbbképzéseknek, a tudásmegosztásnak. Ennek fórumai lehetnek a
bemutató órák, előadások, beszámolók, tájékoztatók.
A feladatok elosztásánál figyelembe kell vennünk a kollégák kvalitásait, egyéniségét,
érdeklődését, hogy az egyenlő terhelést megpróbáljuk elérni. Fontos vezetői feladat a
pedagógusok erkölcsi megbecsülését biztosítani, és az anyagi megbecsülés lehetőségeit
keresni.
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2.7.2 Diákönkormányzat, szülői szervezet, alapítvány
Intézményünkben a diákélet mozgatórugója a 2 segítő pedagógus útmutatásával
működő Petőfis Diákok Köre. A PDK tagjai részt vesznek a diákprogramok előkészítésében
és lebonyolításában, képviselik diáktársaikat adott fórumokon, élnek a Házirendben
megfogalmazott jogaikkal. Biztosítottuk a diákönkormányzatok demokratikus működését.
Támogattuk kezdeményezéseiket, és az őket érintő témákban kikértük javaslataikat. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelően szorgalmazom az iskolai diákparlament évenkénti
összehívását a tanulók közéleti szerepvállalásának erősítésére.
Iskolánkban nagyon aktív a szülői szervezet vezetősége. A szervezet az
intézményvezetéssel szoros együttműködésben végezte munkáját, a jogszabályban
meghatározott esetekben élhetett véleményezési és javaslattételi jogával.
A szülői szervezetekkel való kapcsolattartás fontossága megkérdőjelezhetetlen, hisz e
szervezetek vállalnak közvetítői szerepet az intézmény és a szülők között. A jól működő,
konstruktív szülői munkaközösség nagymértékben hozzájárult a pedagógiai munka
sikeréhez. Iskolánkban e szervezetekkel való együttműködés példaértékű volt, és remélem,
hogy ez a jövőben is így lesz. A pedagógus-szülő együttműködés eredménye az évenként
megrendezett Szülők – Nevelők bálja, amelynek bevételével a nevelő-oktatómunka tárgyi
feltételeit javítjuk.
Iskolánk alapítványa, a Kincskereső Alapítvány, minden évben 1 millió Ft-ot
meghaladó összeggel járul hozzá az oktató nevelő munka színvonalának javításához. A
szülők által felajánlott éves SZJA 1 %-ának mértéke 500.000 Ft volt.
2.7.3 Érdekképviseletek
2009-ben, majd 2013-ban megtörtént a Közalkalmazotti Tanács tisztújítása. Az
intézményátszervezés és személyi változások miatt a KÖTA jelenleg nem működik.
Intézményünkben a dolgozói érdekképviseletet ellátó reprezentatív szakszervezeti
alapszervezet működik. Az intézményvezetés és a szakszervezet közt jó volt a kapcsolat,
biztosított volt az alapszervezetek törvényes működése. A jogszabályi előírásokon túl is
kikértük véleményüket minden, az intézmény életében fontos döntés meghozatala előtt, és
ezt ezután is meg kívánom tenni.
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2.8 Intézményi kapcsolatok
2.8.1 Külső kapcsolatrendszer
Az intézmény széles körű partneri kapcsolatokkal rendelkezik. A kapcsolatrendszer
jól működik, a bevált kapcsolattartási formákat meg kell tartanunk. Emellett nyitottak
vagyunk a partnereinktől érkező megkeresésekre, különböző együttműködési formákra.


A tankerületi pedagógiai szakszolgálatokkal való folyamatos kapcsolattartást,
valamint

gyógypedagógus,

fejlesztő

pedagógus,

gyógytornász

szakember

alkalmazását törvényi kötelezettség szabályozza. E szakemberek feladatkörébe
tartozik a Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgálattal való szakmai
kapcsolatok ápolása is, mely a tanév során magas szinten és maradéktalanul
megvalósult.


A szakmai szolgáltató intézmények közül továbbra is folyamatos kapcsolatot
tartottunk a Zala Megyei Pedagógiai Intézettel (POK).



A katolikus és református egyház lelkészeit, hitoktatóit is nyitottan fogadtuk, őket a
tantestület tagjainak tekintjük.



Az intézmény beiskolázási körzetébe tartozó I. és II. számú Belvárosi óvodával való
rendszeres kapcsolattartás ugyancsak jól működött. Tantestületünk sokat tett az
óvodákkal való jó kapcsolatok ápolása terén. Feltétlenül szükség van az óvodákkal
való szakmai együttműködés programjának folytatására, mely az intézmények
közötti rendszeres, egész éven át tartó szakmai együttműködés kereteit, ill. annak
tartalmát határozza meg.



A gyermek nyelvvizsgáztatás bevezetésével szoros kapcsolatot alakítottunk ki a
BRITISH COUNCIL-lal. Ennek eredményeképp intézményünk a British Council
Partnerintézménye, a Dunántúl jelentős nyelvvizsga központja lett, vizsgáinkra a
régió más városaiból is érkeznek gyerekek.



A British Council mellett fontos partnerünk az OXFORD UNIVERSITY PRESS. A
velük való kapcsolatnak köszönhetjük, hogy minden tanévben kétszer rendezhetünk
szakmai napot, ahol vagy az iskola tanárai, vagy jeles, országos szinten elismert
nyelvtanárok tartanak bemutató órát a mi diákjainkkal.



Minden novemberben az egész angol nyelvi munkaközösség részt vesz az éves
szakmai napon, amelyet a Városligeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervez.

57

Intézményvezetői pályázat 2019.


Kovács Éva

Felsőoktatási külső gyakorló helyként jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetemmel
állunk kapcsolatban.



Korunk iskolája csak akkor életképes, ha kapcsolatrendszere megfelelően kiépített.
Ennek szellemében próbált az intézményvezetés kapcsolatot tartani a fenntartóval, a
székhelyintézmény és a tagintézmény körzetében működő önkormányzati
képviselőkkel, a CKÖ-vel, a dolgozói érdekvédelmi szervezetekkel, a szülői
szervezetekkel, a diákönkormányzatokkal, az alapítványokkal, a támogatókkal, a
kulturális intézményekkel, a szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal, az
egyházakkal és a beiskolázási körzethez tartozó óvodákkal, a médiával, valamint a
Zalaegerszeg város tulajdonában lévő cégekkel.



Együttműködő és szoros kapcsolatot ápoltunk az intézmény körzetében működő
önkormányzati képviselőkkel. Tőlük elsősorban az intézmények hatékony
érdekképviseletében,

fejlesztések

előkészítésében,

eszközbeszerzések

támogatásában kaptunk segítséget.


Jó kapcsolatot ápoltunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Iskolánkban
maximálisan érvényesült az esélyegyenlőség elve.



Az intézmény támogatóival való kapcsolatok ápolása és további elmélyítése szintén
stratégiai kérdés volt. Erre a jövőben is hangsúlyt kell helyezni. Keresni kell az
együttműködés további lehetőségeit. A jövőben is feladat lesz további támogatók
megnyerése akár anyagi-, dologi-, akár munkaerő felajánlás tekintetében.



A kulturális intézményekkel való kapcsolattartás terén – közelségük és profiljuk
miatt elsősorban a Göcsej Múzeummal, a József Attila Megyei Könyvtárral; az Art
Mozival; a Hevesi Sándor Színházzal törekedtünk szorosabb kapcsolatokra. Városi
szinten a Keresztury VMK-val és tagintézményeivel való szakmai kapcsolatok
érdemelnek említést. A város és a városkörnyék iskoláival való kapcsolattartás
lehetőségeit ugyancsak kihasználtuk, és velük kétoldalú előnyökön alapuló
együttműködést folytattunk.



A különböző médiumokkal való kapcsolattartás fontosságát az elmúlt évek igazolták.
A már működő kapcsolatrendszer az idén is támogatta az iskolát abban, hogy
szakmai munkájával, színes szabadidős tevékenységével, kulturális rendezvényeivel
megjelenhessen a város nyilvánossága előtt.



Együttműködő kapcsolatra törekedtünk a városi tulajdonban lévő szolgáltató
vállalatokkal. Elsősorban a Zalavíz Zrt., Városgazdálkodási Kft., a LÉSZ Kft, a
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ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Kft. és a Kontakt Humán
Kht. jött szóba. Ezek a cégek az udvari és egyéb eszközök beszerzésében,
karbantartásában, a szelektív hulladékgyűjtésben, vagy hiányzó szakember
alkalmazásában nyújtottak segítséget.
Mindezeken túl, további célunk, hogy messzemenőkig megragadunk minden alkalmat
újabb kapcsolatok létesítése, valamint a meglévő partnerekkel fennálló kapcsolatok
tartalmának elmélyítésére, ha azok a legcsekélyebb mértékben is az intézmény tanulóinak és
dolgozóinak érdekeit szolgálják és segítik az intézmény működését.
A korábbi évek sikeres közös projektje után újra meg kell keresnünk a külföldi
testvériskolai kapcsolat létesítésének lehetőségét, ahol a közös tevékenységek munkanyelve
az angol. Ez a nyelvgyakorláson túl segíti a tanulók szociális kompetenciáinak fejlődését,
valamint tanulóinkat megismerteti más országok kultúrájával.
2.8.2 Egységes iskolai arculat kialakítása
Fontos feladatunk, hogy partnereinkben egy olyan egységes képet alakítsunk ki
iskolánkról, amely találkozik az önmagunkkal szemben támasztott elvárásokkal. Ez egy
hosszú, kitartó munka eredménye, amely tevékenységek széles körét foglalja magában, mint
például:


intézményi logó, címer, imázsfilm létrehozása;



iskolai honlap és közösségi oldal naprakész működtetése;



széleskörű partnerkapcsolatok ápolása.

A folyamat már elindult. Közös tervezőfolyamat eredményeképpen elkészült az újra
önállóvá vált Petőfi iskola új címere és logója. A tervezéshez pályázatot írtunk ki, a
pályázatba bárki – legyen gyerek vagy felnőtt – bekapcsolódhatott. A közös munkának,
együttgondolkodásnak közösségformáló ereje is volt. További feladat az új arculati elemek
széles körben való megismertetése: a partnereinkkel való kommunikáció során, a honlapon,
közösségi oldalunkon.
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ZÁRÓ GONDOLATOK
Vezetői programomat elsősorban azokra az ismeretekre alapoztam, amit az
intézményben eltöltött elmúlt 23 évben a szervezetről, az iskola közösségeinek működéséről
szereztem. Az intézményi dokumentumok, statisztikai adatok elemzése mellett
felhasználtam azokat a tapasztalatokat is, amelyeket szakértői tevékenységem során más
intézményeknél szereztem, és hasznosítani tudom a vezetői munkában.
Köszönöm azokat a véleményeket, építő jellegű kritikákat, ötleteket, helyzetfeltáró
gondolatokat, jobbító szándékot, amelyeket kollégáimtól kaptam a különböző szintű
konzultációk és informális beszélgetések során, és amelyeket igyekeztem beépíteni vezetői
pályázatomba. Eddigi gyakorlatomnak megfelelően továbbra is ösztönzöm és támogatni
kívánom a kollégák kezdeményezéseit.
Vezetői munkámban a többszintű együttműködésre próbálok építeni. Nagyon
fontosnak és szükségesnek tartom a kollégákkal, a szülőkkel, az iskola külső partnereivel,
és nem utolsó sorban a fenntartóval való jó munkakapcsolatot, amelyre a jövőben is
törekedni fogok.
Vezetőként kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az oktatásügy állandó átalakulása
közben is úgy szervezzem az oktató-nevelő munkát, hogy az zökkenőmentesen, az előírások
és jogszabályok betartásával, magas színvonalon folyjon, az oktatás minden szereplője
elvárásainak megfelelően.
Úgy érzem, hogy az intézményvezetői beosztás felelős betöltéséhez megfelelő
szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezem, ismerem a szervezet működését,
tisztában vagyok erősségeivel és a fejlesztendő területekkel. Úgy gondolom, hogy az
intézmény dolgozói közössége, a nevelőtestület, a vezetőtársak és a fenntartó támogatásával
meg tudok felelni a beosztással járó elvárásoknak.
Felelősségünk nagy, hiszen „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
(Szent-Györgyi Albert)
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Kovács Éva

FORRÁSOK
A Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
dokumentumai:
 Pedagógiai Program;
 Szervezeti és Működési Szabályzat;
 Az elmúlt évek tanév végi beszámolói;
 Az intézmény KIR-STAT adatai az elmúlt évekből
A „Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Petőfi Sándor Székhelyiskola korszerűsítése” (TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat) kiviteli terve
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája - Cselekvési terv 20142020 Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság
A Magyar Diáksport Szövetség NETFIT mérési rendszerének tájékoztatója
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