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Pályázati nyilatkozat  

 

 

Alulírott, Maglódiné Horváth Ildikó pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere 

által kiírt, a https://kozigallas.gov.hu honlapon a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján - a pályázati adatbázisban TK/014/00671-1/2021. azono-

sító számon - meghirdetett Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Kiss 

György Grund-und Musikschule intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

Az alábbi nyilatkozatot teszem:  

− Kijelentem, hogy a 2011. évi CXC. törvényben a magasabb vezetői beosztás betöltésére elő-

írt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek és ennek igazolásait mel-

lékelem.  

 

− Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagomnak, az eredetivel teljesen 

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

zat tartalmának harmadik személlyel közöléséhez.  

 

 

 

Szászvár, 2021. október 10.                                                Maglódiné Horváth Ildikó 

                                                                                                               pályázó 
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írt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek és ennek igazolásait mel-

lékelem.  

 

− Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüg-

gésben történő kezeléséhez, továbbításához.  

 

 

 

 

Szászvár, 2021. október 10.                                                Maglódiné Horváth Ildikó 

                                                                                                               pályázó 
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− Tudomásul veszem, hogy - sikeres pályázat esetén - a megbízási jogkör gyakorlója által elekt-

ronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkál-

tató általi kézbesítése elektronikus úton történik részemre, és ehhez rendelkezek a biztonságos 

kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval). 

 

 

 

 

Szászvár, 2021. október 10.                                                Maglódiné Horváth Ildikó 

                                                                                                               pályázó 
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                                         „Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik,  

                                          nem módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.” 

                                                                                                                         Sidney Hook  

 

 

Személyes indíttatás 

 

 

Közel négy évtizede vagyok a pedagógusi pályán. A szászvári Kiss György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolába jártam diákként, itt kezdtem el tanítani - akkor még Mázaszász-

vári Általános Iskolának hívták -, ez az első munkahelyem, s remélem ez lesz az utolsó is. Itt 

értek az első nevelői örömök és kudarcok. Senki sem lehet próféta a saját hazájában. - tartja a 

bibliai eredetű közmondás -, én mégis megpróbáltam ezt, s jóérzéssel tölt el, hogy ma már fel-

nőttként beszélgethetek volt tanítványaimmal, akik szívesen beszélnek az iskolánkban eltöltött 

évekről; s örülök, hogy gyermekeiket nevelhetem-taníthatom. 

28 éve vagyok az intézmény igazgatóhelyettese, s bár az elmúlt évtizedekben már sok újítást 

véghezvittünk kollégáimmal, úgy érzem még bőven akad tennivalónk, még vannak ötletek a 

tarsolyomban, ezek megvalósításához elég energiát érzek magamban, s terveim valóra váltásá-

hoz egy innovatív, támogató nevelőtestületet tudhatok magam mellett.  

Fontos számomra a személyes mintaadás, mert vallom, hogy csak az tud értékeket, követelmé-

nyeket és normákat közvetíteni, aki hiteles a tanulók, a szülők és munkatársai szemében; az tud 

másokat lángra gyújtani, aki maga is lobog. Munkámat mindig becsületesen, legjobb szakmai 

tudásom szerint, tanítványaimmal és munkatársaimmal együttműködve, őket segítve végeztem. 

Ez az iskola többet jelent számomra, mint csupán egy munkahely; a tanári pályát nem foglal-

kozásnak, hanem hivatásnak tekintem; szívvel-lélekkel dolgozom itt.  

Az elmúlt években felgyorsult az iskolák környezetében végbemenő gazdasági, technikai, tár-

sadalmi változás, s ezek új kihívások elé állították az oktatást. Munkámmal, a pedagógusként, 

igazgatóhelyettesként és köznevelési szakértőként megszerzett tapasztalataimmal szeretnék 

hozzájárulni ahhoz, hogy a szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola megfeleljen az új követelményeknek, fejlődjön és megerősödjön a kistérségben. 
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Szakmai önéletrajz 

 

1. Személyi adatok  

Név: Maglódiné Horváth Ildikó  

Legmagasabb iskolai végzettség: tanárképző főiskola, magyar-történelem szakos tanár  

Munkahely: Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Kiss György Grund-

und Musikschule                  

                    7349 Szászvár, Szent István utca 25. 

Beosztás: intézményvezető-helyettes 2021. augusztus 31-ig, 2021. szeptember 1-től SZMSZ 

szerinti helyettesítés alapján intézményvezető  

 

2. Szakmai képesítések 

2014 – mesterpedagógus - köznevelési szakértő 

            Oktatási Hivatal 

 

1996 – Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

            Budapesti Műszaki Egyetem 
 

3. Továbbképzések 

Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia kezelése (2021) 

Pécsi Tudományegyetem 
 

A tanulás jövője MOOC 2021 (2021) 

Tempus Közalapítvány 
 

A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata 

a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű továbbképzés (2021) 

Socios Publishing Services Kft. 
 

A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata 

a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 - Alapozó továbbképzés (2019) 

Klebelsberg Központ 
 

Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus mo-

duljaihoz (2018) 

ELMS Informatikai Zrt.  
 

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok ellátására (2017) 

Oktatási Hivatal 
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Neptun KRÉTA - Adminisztrációs feladatok: Előzetes tantárgyfelosztás (2016) 

SDA Informatika Zrt. 
 

Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés (2014) 

Oktatási Hivatal 
 

Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – blended továbbképzés 

(2014) 

Oktatási Hivatal 
 

Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása a tanulás folyamatában, a kulcskompetenciák 

fejlesztésében (2014) 

Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 
 

TÁMASZPONT – Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közokta-

tás-fejlesztési projektjeiben (2014) 

Tinta Tanácsadó Kft. 
 

Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés (2014) 

Fürkész Holding Kft. 
 

„Mindenből lehet valami” Az alkotás és az újrahasznosítás jelentősége a tanulás folyamatában 

és környezettudatos szemléletformálásban az óvodában és általános iskolában (2014) 

Nyelvtanoda Kft. 

 

Európai pályázatíró és projektmenedzser továbbképzés (2005) 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 
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                                                           „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

                                                             hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 

                                                             munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és meg-  

                                                             találja a munkát, amit szeretni fog.” 
                                                                                                                   Szent-Györgyi Albert 

 

Szakmai életút 

 

Pedagógiai hitvallásom röviden a fenti mottóval, Szent-Györgyi Albert szavaival foglalható 

össze: Ezen idézet szellemében töltöttem el az elmúlt 37 évet a pedagógusi pályán. 

Pedagógus diplomámat 1984-ben szereztem magyar - történelem szakon a pécsi Janus Panno-

nius Tudományegyetem tanárképző karán. Az utolsó évet levelező tagozaton végeztem el, mert 

tanítani kezdtem a Mázaszászvári Általános Iskolában. Munkahelyem nem, csak az intézmény 

neve és a betöltött munkakörök változtak az évek során. Iskolám neve Kiss György Általános 

és Zeneiskola, majd Kiss György ÁMK lett, jelenleg Kiss György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola.  

Kezdetben csak a szaktárgyaimat tanítottam, majd 1986-tól osztályfőnöki teendőket is elláttam, 

amit nagyon szerettem, mert így közvetlenebb volt a viszonyom a diákokkal, közelebb kerültem 

szüleikhez is. 1989-től iskolai könyvtárosi feladatokkal is megbíztak.  

1993-ban lettem az iskola intézményvezető-helyettese, s azóta megszakítás nélkül látom el e 

munkakört. Bár számomra nem volt kötelező - hogy munkámat jobban végezzem -, 1996-ban 

elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett közoktatási vezető szakosító képzést.  

Az ÁMK fennállása alatt (1996-2013) általános intézményvezető-helyettesként dolgoztam: az 

általános iskola mellett az óvodai és zeneiskolai intézményegységgel is foglalkoztam; én koor-

dináltam a közművelődési tevékenységeket, szerveztem az iskolai rendezvényeken kívül a köz-

ségi eseményeket. Sajnos intézményvezető-helyettesi kinevezésem óta szakpáromból csak a 

történelmet tanítom. 

Az elmúlt 37 évben sok továbbképzésen vettem részt, mert szükségét éreztem annak, hogy mind 

módszertanban, mind szaktárgyi tudásomban megújuljak; s az intézményvezető-helyettesi 

megbízás is új ismereteket követelt. A már említett közoktatás vezetői szak elvégzése (1996) 

az intézményvezető-helyettesi teendők jobb ellátásához nyújtott nagy segítséget (stratégiai ter-

vezés, az iskola gazdálkodása … ), ugyanúgy, mint a tanügyigazgatási auditorképzés (2007), 

ahol az iskolai dokumentumok álltak a középpontban. A Minőségbiztosítás az iskolában (2000) 

című tanfolyamot szintén vezetői feladataimnál tudtam hasznosítani, elsősorban az elégedett-

ségi méréseknél. Intézményvezető-helyettesként egyre több pályázatot írtam, s hogy e téren 

eredményesebb legyek, elvégeztem az EuróPa pályázatíró és projektmenedzser tréninget 

(2005).  

Ma már intézményvezető-helyettesi és szaktanári munkám egyaránt elképzelhetetlen lenne a 

számítógép használata és a digitális tananyagok nélkül. A mai kor gyermeke a képi világban, a 

technika újabb és újabb vívmányai között nő fel, ezért nevelésében és oktatásában egyaránt 
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elengedhetetlen a digitális eszközök használata. A DOS-WINDOWS-WORD (1996) tanfolya-

mon ismerkedtem meg a számítógép használatával, majd a Számítógép és Internet alapismere-

tek továbbképzésen (1999) bővítettem tudásomat. Elvégeztem a KRÉTA rendszer használatá-

hoz kapcsolódó e-learning képzéseket is, pl. a Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanul-

mányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz (2018) és a Neptun KRÉTA - Admi-

nisztrációs feladatok: Előzetes tantárgyfelosztás (2016) címűt.  

Szaktanárként is igyekeztem alkalmazkodni a modern kor elvárásaihoz, a XXI. századi iskola 

követelményeihez, a digitális „bennszülöttek” igényeihez, ezért végeztem el A pedagógusok 

digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-taní-

tási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű továbbképzést és A tanulás jövője 

MOOC 2021 címűt (2021), A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszkö-

zök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 - Alapozó to-

vábbképzést (2019) és az Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása a tanulás folyamatá-

ban, a kulcskompetenciák fejlesztésében (2014) című képzést. Hogy óráimat színesítsem, a ta-

nulókat motiváljam és érdeklődésüket fenntartsam autodidakta módon vagy belső továbbkép-

zésen sajátítottam el a KAHOOT!, Alf, LearningApps, Genially feladatkészítő programokat, a 

Google Meet használatát. 

Szaktárgyi tudásomat állandóan bővítem az internetes lehetőségek kihasználásával, rendszere-

sen felkeresem a következő oldalakat: www.arcanum.hu, www.natarch.hu/archivnet, www.his-

toria.hu, www.mult-kor.hu, www.rubicon.hu, www.sulinet.hu, www.szemtanu.hu, ill. figye-

lemmel kísérem a Történelemtanárok Egyletének oldalát (www.tte.hu); ezeken a helyeken ta-

nulmányokat, történeti szakirodalmat és forrásokat, játékokat, multimédiás tananyagokat és 

újabb hasznos internet-címeket találok, tanítványaimmal is megismertetem ezeket az informá-

ciószerzési lehetőségeket. Figyelemmel kísérem a nyomtatásban megjelenő segédanyagokat, 

pl. a kompetenciafejlesztő feladatokat, a képességfejlesztő feladatgyűjteményeket. Az ily mó-

don megszerzett új ismereteket, módszereket igyekszem beépíteni óráimba. A tantervi előírások 

szem előtt tartásával változatos oktatási módszerek alkalmazására törekszem (pl. kooperatív 

technikák, IKT használata… stb.).  

Szeretek tanítani. Bár már 37 éve dolgozom ezen a pályán, még nem volt 2 egyforma tanórám. 

A felkészülés során nagy hangsúlyt fektetek a tanulókat motiváló feladatok kiválasztására, sok-

szor dolgoznak csoport- vagy páros munkában a diákjaim. Óráimon törekszem a jó légkör ki-

alakítására, figyelembe veszem, hogy milyen típusú feladatokat kedvelnek a tanulók: általában 

játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek ráhangolás vagy ismétlésként, sokszor versenyez-

nek egymással, minden órán sok a munkáltató feladat. Igyekszem nyugodt, biztonságos légkört 

kialakítani, ahol bárki megszólalhat, elmondhatja a véleményét, biztatom a bátortalanokat, fo-

lyamatosan értékelem a megnyilvánulásokat, építőjellegűek a visszajelzéseim. Szakítottam a 

hagyományos tantermi elrendezéssel, mert az nem alkalmas a csoportmunkára. 

A tanulók személyiségét megismerve, szükségleteiket felmérve - tanórán és tanórán kívül - 

egyaránt keresem azokat a lehetőségeket, melyekkel segítséget tudok nyújtani diákjaim fejlő-

déséhez. A BTM-es és SNI-s tanulók esetében először megismerem a szakértői véleményt, 

majd átgondolom, hogy az abban javasolt fejlesztési területeken hogyan, milyen módszerekkel 

tudom a történelem tantárgy keretében elősegíteni a diákok felzárkóztatását. Az Útravaló ösz-

töndíj program indulása óta (2006) részt vettem a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában, 

http://www.arcanum.hu/
http://www.natarch.hu/archivnet
http://www.historia.hu/
http://www.historia.hu/
http://www.mult-kor.hu/
http://www.rubicon.hu/
http://www.sulinet.hu/
http://www.szemtanu.hu/
http://www.tte.hu/
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eddig 15 diákot segítettem 1-2 éves fejlesztési tervük kidolgozásával és megvalósításával. Kü-

lönleges bánásmódot igényelnek a tehetséges tanulók is, pályafutásom során nagy hangsúlyt 

fektettem az ö fejlesztésükre is. Tehetséggondozásra használtam a tanórán kívüli lehetőségeket 

is: Vezettem irodalom, helytörténeti szakkört, múzeum- és kiállítás látogatásokat szerveztem a 

diákoknak, versenyekre készítettem föl és jelenleg is készítem föl a tehetséges tanulókat, illetve 

vetélkedőket szerveztem, hogy összemérhessék tudásukat más iskolák diákjaival. 

1993-ig voltam osztályfőnök, s e tevékenységem részeként szociometriai felméréssel térképez-

tem fel a rám bízott tanulók közötti viszonyt, majd kitűztem a közösségépítés céljait. Gyakran 

szerveztem osztálykirándulásokat, teadélutánokat, hogy közelebb kerüljek tanítványaimhoz, s 

ők is egymáshoz. Óráimon diákjaimat egymás elfogadására, a másik véleményének tiszteletben 

tartására, empátiára nevelem. Intézményvezető-helyettesként gyakran kezdeményezek és veze-

tek le megbeszéléseket a konfliktusba került diákok, diákok-szülők és diákok-nevelők között. 

Közoktatás vezetői végzettségem megszerzésekor diplomámat a konfliktuskezelésből írtam, 

így tájékozott vagyok e területen. Iskolánk tanulóközösségének kb. 16 %-a tartozik a cigány 

kisebbséghez, munkám során igyekszem felszámolni a velük szemben a társadalomban kiala-

kult előítéleteket, segítem őket a beilleszkedésben. 

1993 óta vagyok iskolám intézményvezető-helyettese, így az intézmény minden tagjával - a 

tanulóktól kezdve a pedagógusokon keresztül a technikai dolgozókon át - napi kapcsolatban 

állok. Vezetőként mindenről megvan a saját elképzelésem, de ezeket egyeztetem a témában 

érintettekkel, meghallgatom az ő véleményüket, ötleteiket is, bár ezek elfogadásában lehetnék 

kicsit rugalmasabb is. Beosztásomból adódóan kezdeményező vagyok az értekezleteken, hiszen 

az intézményvezetővel közösen szerveztem és vezettem le azokat. A munkaközösség-vezetők-

kel a tanév elején közösen, az iskolai munkatervben megjelölt célok és feladatok alapján be-

széljük meg a foglalkozások témáit. Jó a kapcsolatom a kollégáimmal, velük együtt szervezem 

és bonyolítom le az iskolai ünnepségeket, a témanapokat, tanulmányi kirándulásokat, illetve 

közösen írjuk és valósítjuk meg a pályázatokat. 5 éve a pedagógusoknak szóló papíralapú kö-

rözvényt kiváltottam a „Szászi Tanarak” elnevezésű facebookos zárt csoport létrehozásával, 

mert így sokkal gyorsabb az információk átadása.  

Jó a kapcsolatom az iskola partnereivel: munkám során együttműködök a tankerület, a nevelési 

tanácsadó, a szakértői bizottság, a gyermekjóléti, az egészségügyi szolgálat munkatársaival, 

hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki. A beiskolázási körzetünkbe tartozó települések pol-

gármestereivel, óvodáival, a szászvári civil szervezetekkel szintén jó viszonyt ápolok. 

Én tartom a kapcsolatot a szülői munkaközösséggel, közösen készítjük elő a rendezvényeket. 

Szinte napi kommunikációt folytatok a szülőkkel, mert hozzám fordulnak kéréseikkel, engem 

keresnek meg a problémáikkal vagy én keresem őket a tanulók ügyeivel kapcsolatban; igyek-

szem nekik mindenben segíteni, a legoptimálisabb megoldást megkeresni. Ezenkívül fogadó-

órákon vagy iskolai rendezvényeken is gyakran beszélgetek a szülőkkel, akik bármikor felke-

reshetnek irodámban is. A kommunikáció leggyakrabban személyesen vagy telefonon történik, 

de gyakran írok levelet vagy e-mailt.  

37 éves tanítási gyakorlatom során mindig arra törekedtem, hogy megfeleljek a munkaköri el-

várásoknak mint osztályfőnök, mint szaktanár, mint intézményvezető-helyettes. Rendszeresen 

tájékozódom szaktárgyam és az oktatási kutatások legújabb eredményeiről, a jó gyakorlatokat 

beépítem napi munkámba. Gyakran keresem fel az Oktatási Hivatal és az OFI honlapját, fel-

iratkoztam az itt található hírlevelekre, hogy első kézből szerezzek információkat. Figyelem a 
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történelemmel és e tantárgy tanításával kapcsolatos internetoldalakat, a digitális tananyagokat, 

hogy fel tudjam használni ezeket óráimon. Évek óta - eredményesen - írok iskolai pályázatokat, 

ezek közül csak néhányat emelek ki: Útravaló ösztöndíj pályázat, a HATÁRTALANUL! (Ed-

dig 11 nyertes pályázatot írtam e témában.), projektmenedzsere voltam a 60 milliós Innovatív 

iskola pályázatnak, részt vettem a DDOP-3.1.2/A-14 Esély a községi iskolának – a minőségi 

oktatás feltételeinek megteremtése a szászvári iskolában (2014) 215 milliós és a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett, Iskolaépület felújítása - 2020 című (2021) 35 milliós pályá-

zatok anyagának összeállításában. 

2014-ben végeztem el az Oktatási Hivatal szervezésében a köznevelési szakértői képzéseket, 

így 2015-től tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőként is dolgozom. Ez a terület is 

érdekel, mert nagyon sok tapasztalatra teszek szert a látogatások során, sok jó gyakorlatot, öt-

letet ismerek meg, melyek közül néhányat iskolámban is meg tudok valósítani - a helyi sajátos-

ságokra adaptálva és kollégáim véleményét figyelembe véve -; ilyen volt pl. az „okoslépcső”, 

melyet a Sásdi Általános Iskolában láttam először, s még abban a tanévben a nevelőtestület 

szellemi munkájával (Ők írták össze, hogy milyen képletek, évszámok… stb. kerüljenek a lép-

csőkre) és a szülői munkaközösség anyagi támogatásával a mi intézményünkben is elkészült.  

Nem kívánom részletesen felsorolni, hogy intézményvezető-helyettesként milyen feladatokkal 

foglalkozom - ezt tartalmazza a munkaköri leírásom -, de fontosnak tartom megemlíteni, hogy 

1993 óta ugyanazzal az intézményvezetővel vezettük az iskolát, s a kezdetek óta kialakult köz-

tünk egy munkamegosztás: igazgató úr elsősorban az intézmény költségvetésével és működte-

tésével kapcsolatos feladatokat látta el, figyelte a jogszabályi változásokat, ő foglalkozott a ze-

neiskolával; míg én a nevelés-oktatás területéért, az általános iskoláért, az intézményi rendez-

vényekért, a kapcsolattartásokért, a dokumentumok elkészítéséért és felülvizsgálatáért, a pályá-

zatok figyeléséért és megírásáért voltam felelős. Az értekezleteket együtt készítettük elő és ve-

zettük le, s mindig tájékoztattuk egymást a saját területünkön történt eseményekről, változások-

ról; minden döntést közösen készítettünk elő. Ezért úgy érzem, hogy 28 éves intézményvezető-

helyettesi múlttal rálátásom van az intézmény életének minden területére, elegendő tapasztalat-

tal rendelkezek az intézményvezetői feladatok ellátására.   

Mindezek figyelembevételével kérem az Emberi Erőforrások Miniszterének és a Pécsi Tanke-

rületi Központ igazgatójának bizalmát, támogatását, intézményvezetői pályázatom pozitív el-

bírálását.  

 

 

 

Szászvár, 2021. október 10.                                              Maglódiné Horváth Ildikó 

                                                                                                             pályázó 
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                                                           „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember,  

                                                           mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe  

                                                           vetett hit optimizmusa.”  

                                                                                                                 Karácsony Sándor 

 

1. Helyzetelemzés, értékelés 

Nagyon fontosnak tartom, hogy vezetői programomban olyan célokat vázoljak, melyek meg-

valósíthatók, kivitelezhetők; ehhez elengedhetetlen a reális, hiteles helyzetelemzés. Csak egy 

pontos helyzetértékelés alapozhatja meg a feladatok, célok kitűzését, az elhatározások megva-

lósítását. A jövőkép megfogalmazásához nemcsak a pillanatnyi állapotot, hanem az elmúlt öt 

év változásait is elemezni fogom, megvizsgálom, hogy az előző ciklus kiemelt feladataiból mi 

teljesült és mi az, amit tovább kell vinni. 

A fent kifejtett álláspontom miatt ez a fejezet egyrészt a Kiss György Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola (A továbbiakban röviden az iskola vagy intézmény megnevezést fogom 

használni a teljes név helyett.) jelenlegi helyzetére legjellemzőbb információkat foglalja össze, 

másrészt trendvizsgálat is az elmúlt 5 évre vonatkoztatva.  

Az intézmény tevékenységét az elmúlt közel 30 évben intézményvezető-helyettesi kompeten-

ciáim keretei között magam is befolyásolhattam, ezért az iskola munkájának áttekintése egyben 

a szakmai munkám értékelése is.  

1.1. Történeti áttekintés  

A mai intézmény elődjének 1. tanéve 1946-ban indult, azóta nagy változáson ment keresztül az 

oktatás-nevelés területe, így a mi iskolánk is, mert a korábban csak települési feladatokat ellátó 

intézmény mikrotérségi központtá nőtte ki magát. A 8 évfolyamos általános iskola mellett 

1993-ban elindult a zeneoktatás is. A 90-es évek közepétől országosan egy feladatokat és tele-

püléseket integráló folyamat ment végbe, s ez nem került el minket sem: 1996-ban megszűnt 

településünkön a Művelődési Ház, s a közművelődési feladatokat az iskola kapta meg. Az ok-

tatási-nevelési intézmények mikrotérségi átszervezése miatt 2004-ben tagiskolaként csatlako-

zott hozzánk a magyaregregyi, majd 2005-ben a szalatnaki általános iskola, s ebben az évben a 

helyi önkormányzat határozata értelmében önálló intézményegységünk lett a Hársvirág Óvoda. 

A fentiek miatt 2004 augusztusától intézményünk neve Kiss György ÁMK-ra változott.  2007 

szeptemberétől a megszűnt mázai általános iskola jogutódja is intézményünk lett, az ottani 

óvoda a Hársvirág Óvoda telephelyeként működött tovább, a mázai művelődési ház a Kiss 

György ÁMK közművelődési feladatokat ellátó intézményegységének része lett. 2008 szep-

temberétől Magyaregregyen, 2009 szeptemberében Szalatnakon megszűnt az óvoda, s az ön-

kormányzatok beléptek a szászvári Kiss György ÁMK Hársvirág Óvoda intézményegységének 

fenntartói közé. Így a magyaregregyi gyerekek a szászvári Kiss György ÁMK Hársvirág Óvoda 

intézményegységébe, a szalatnaki és a köblényi óvodások ezen intézményegység mázai tagin-

tézményébe jártak. Az oktatáspolitikában bekövetkezett változások miatt a korábbi Kiss 

György ÁMK 2013. január 1-jétől az iskolafenntartó társulástól - gesztorönkormányzat Szász-

vár Nagyközség Önkormányzat volt - állami fenntartásba került, ÁMK feladatköre megszűnt, 

s neve is megváltozott: Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára. 
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A rövid visszatekintésből kiolvasható, hogy korábban a térségben 4 általános iskola is műkö-

dött, mely a csökkenő gyereklétszám miatt mára 1 oktatási intézménybe, a szászvári székhelyű 

Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába olvadt össze, melynek telephe-

lye más községben ma már nincsen.  Intézményünk az általános iskolai oktatás mellett továbbra 

is biztosítja az alapfokú művészetoktatást is zenei területen. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntar-

tásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. §-a értelmében iskolánk 2013. január 

elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KLIK) történő beolvadással állami 

fenntartásúvá vált. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján 

a köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jogutódjai a tankerületi központok lettek, 

így ettől kezdve fenntartónk a Pécsi Tankerületi Központ.   

A kötelező felvételt biztosító körzet települései azonosak a korábbi intézményfenntartó társulás 

tagjaival: Szászvár, Máza, Vékény, Kárász, Magyaregregy, Szalatnak és Köblény; de körzeten 

kívülről is vannak tanulóink Tófű és Egyházaskozár községekből. A mikrotérség egyetlen ne-

velési-oktatási intézményében jelenleg biztosítva van a beiskolázási körzet általános iskolás 

korú gyermekeinek elhelyezése, az iskolai férőhelyek száma meghaladja az iskolába beíratott 

gyermekek számát. A szakmai alapdokumentum szerint intézményünk általános iskolai kapa-

citása 280 férőhely, jelenleg 87,50 %-os a fizikai kihasználtság, a zeneiskolában 100 fő a ma-

ximálisan felvehető tanulói létszám, itt 53 %-os a kihasználtság. 

 

1.2. Szakmai alapdokumentum, az iskola belső szervezetei  

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges valamennyi szakmai dokumentummal. 

Ezeket a dokumentumokat a nevelőtestület készítette és fogadta el a szülői munkaközösség és 

a Diákönkormányzat véleményének figyelembevételével. Az intézményi dokumentumok nyil-

vánosak: mindenki számára hozzáférhetőek az iskola honlapján, az iskolatitkári irodában és az 

intézmény könyvtárában.  

Az iskola fenntartója a Pécsi Tankerületi Központ (a továbbiakban: fenntartó, tankerületi köz-

pont). Az intézmény működését a tankerületi központ biztosítja.  

Szakmai alapdokumentumunk az alábbi intézményi köznevelési alapfeladatokat tartalmazza:  

a) nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyam (alsó tagozat, felső tagozat) 

b) a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ne-

velése-oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogya-

tékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)  

c) integrációs felkészítés 

d) alapfokú művészetoktatás  
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e) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (nyelvoktató nemzetségi nevelés-

oktatás - német)  

f) egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba  

g) iskolai könyvtár –nyilvános könyvtári feladatokat is ellátó 

h) mindennapos testnevelés biztosításnak módja: saját tornaterem 

i) a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, megálla-

podás alapján (sportlétesítménnyel megállapodás alapján) 

A feladatellátási hely maximális felvehető tanulói létszáma: 280 tanuló és 100 zeneiskolai nö-

vendék.  

Az iskola belső szervezetei:  

                                                          intézményvezető 

  

 

                     intézményvezető-helyettes                  

                                  

                

 

SZMK (Csak kapcsolattartás.)                                                    DÖK (Csak kapcsolattartás.)    

                                                                                                     KT (Csak kapcsolattartás.) 

                             munkaközösség-vezetők       

                                                        nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak                                   

                                                                                       technikai dolgozók                                                           

                                   nevelőtestület    

 

A rövidítések magyarázat: KT= közalkalmazotti tanács 

                                           DÖK= diákönkormányzat 

                                           SZMK= szülői munkaközösség 

- nevelőtestület: szaktanárok, zenetanárok, tanítók  

- nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: iskolatitkár, pedagógiai asszisztens  

- munkaközösségek: alsós, osztályfőnöki, nyelvi, művészeti munkaközösség  

- diákönkormányzat: pedagógus vezetésével működő diák-érdekképviselet  

- szülői szervezet: szülői munkaközösség  
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1.3. Nevelő-oktató munka 

Az alapelvekhez kapcsolódó célokat, feladatokat iskolánk Pedagógiai Programja és annak ré-

szeként a Helyi Tanterv tartalmazza. Iskolánk alapfeladata az 1-8. osztályos korosztály és a 

zeneiskolai növendékek oktatása-nevelése. 

Tantestületünk célja a tanulók tudásának megalapozása, a széles körű ismeretszerzés és a gya-

korlatban történő felhasználás. A tanulók személyiségét komplex módon szeretnénk fejleszteni, 

olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik a haza felelős polgáraivá válnak, reális önismerettel és 

szilárd erkölcsi ítélőképességgel rendelkeznek, megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és 

tágabb közösségekben, valamint a munka világában; képesek lesznek felelősen dönteni a ma-

guk és közösségük tagjainak sorsát illetően, képessé válnak az önálló tájékozódásra, vélemény-

formálásra és cselekvésre; fontosnak tartják az egészséges életmódot és a környezetvédelmet, 

eligazodnak a digitális világban. 

Kulcskompetenciák  

Kiemelt oktatási célunk az alapvető kulcskompetenciák átadása, ennek középpontjában az esz-

köztudás elsajátítása áll, mert így lesznek képesek a tanulók az újabb tudás megszerzésére és a 

problémák megoldására. Nagy hangsúlyt helyezünk a szövegértésre, a kommunikációra, az 

írásra, a problémamegoldó gondolkodás és a matematikai ismeretek - korosztálynak megfelelő 

szintű - elsajátítására. Fontosnak tartjuk tanulóink általános erkölcsi normák szerinti nevelését. 

Német nemzetiségi oktatás  

Az iskola speciális programja a német nemzetiségi nyelvoktató oktatás. A program feladata a 

német nyelv megtanítása, illetve nemzetiségi népismeretórákon a magyarországi német nemze-

tiségi népcsoport hagyományainak, történelmének és kultúrájának megismertetése. Iskolánk 

2016 szeptemberétől a Sprachdiplom német nyelvi nyelvvizsga elismert vizsgahelye, így 8. 

osztályos tanulóink ingyenesen és helyben teljesíthetik a DSD nyelvvizsgát. 

Angol idegen nyelvi oktatás  

Intézményünkben angol nyelvet is tanulhatnak a diákok, ennek módja a 2020/21-es tanév vé-

géig a következő volt:  

- aki 1. osztályban nem választotta a német nemzetiségi nyelvet, annak 4.-től az angol lett a 

kötelező idegen nyelv 

- aki 1. osztályban a német nemzetiségi nyelvet választotta, az 1-6. évfolyamon szakköri keret-

ben ismerkedhetett az angol nyelvvel  

- 7. évfolyamtól 2. idegen nyelvként választható volt azoknak, akik első osztály óta tanulták a 

nemzetiségi német nyelvet. - Ez a lehetőség a NAT 2020-as változásainak felmenő rendszerben 

történő bevezetésével fokozatosan megszűnik. 

A 2021/22-es tanévtől az 1. osztályba lépőknek 2 nyelv tanulásának lehetőségét biztosítjuk, 

ugyanis választhatnak, hogy órarendi keretek között a német nemzetiségi nyelvet vagy az angolt 

tanulják, s a másik nyelvet szakköri keretben sajátíthatják el.  

Mindkét nyelv oktatásánál általános célunk, hogy a tanulók merjenek beszélni és a hétköznapi 

helyzetekben tudják használni az adott nyelvet. 
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Etika/Hit- és erkölcstan oktatás  

Iskolánk a köznevelési törvény 35. §-a alapján biztosítja az etika/hit- és erkölcstan oktatást. A 

szülő az 1. osztályos tanuló beíratásakor írásban nyilatkozik, hogy a két lehetőség közül melyi-

ket választja gyermeke számára.  

A hitoktatáshoz az egyházak biztosítják az oktatókat. Iskolánkban jelenleg katolikus és evan-

gélikus hit- és erkölcstan oktatás folyik. Intézményünk az iskola épületében biztosítja az e tan-

tárgy oktatásához szükséges helyiségeket, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges 

feltételeket. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

E területen célunk, hogy nevelő-oktató munkánk során a szülőhely és a haza múltjának és jele-

nének megismertetésével; a nemzeti, megyei és helyi értékek, hagyományok felelevenítésével 

erősítsük a tanulókban a magyarsághoz való kötödést.  

A fenti célt tanórákon kívüli tevékenységek is szolgálják: Minden tanévben iskolai szintű ta-

nulmányi kirándulásokat szervezünk Baranya területén a következő, 3 éves rendszer szerint: 5. 

évfolyam – Pécs, 6. évfolyam – Középkori élménybirtok (Bikal), 8. évfolyam – Népi kismes-

terségek nyomában (Mecseknádasd, Bóly) Ezek a kirándulások mindenkinek ingyenesek, az 

útiköltséget és a belépőjegyeket az iskolai alapítvány pénzéből biztosítjuk, így minden tanuló - 

a hátrányos helyzetűek is - részt tudnak venni ezeken a programokon; a diákok 3 év alatt meg-

ismerik Baranya megye értékeit, nevezetességeit, történelmi emlékeit.  

A mindenkori 7. évfolyamos tanulók a HATÁRTALANUL! program keretében évek óta Er-

délybe mennek tanulmányi kirándulásra, hogy felkeressék a terület történelmi vagy kulturális 

nevezetességeit, megismerkedjenek a határon túli magyarlakta területeken élők hagyományai-

val. 

A Nemzeti Összetartozás Napján nem csak ünnepélyt tartunk, hanem egész napos projektet 

szervezünk Trianon és a határon túli magyarok témában. 

Mindennapos testnevelés  

Tanulóink lelki és testi egészségét egyaránt fontosnak tekintjük. Intézményünkben adottak a 

feltételek a mindennapos testneveléshez: szakképzett pedagógusaink tartják a testnevelésórákat 

és a délutáni sportfoglalkozásokat, közülük ketten gyógytestnevelői végzettséggel is rendelkez-

nek. Az intézmény infrastruktúrája megfelelő a mindennapos testneveléshez: nagyméretű, 2 

elkülönült térre osztható a tornaterem, mellette rendelkezünk egy gyógytestnevelő-fejlesztő te-

remmel is, így egyszerre akár 3 osztálynak is tudunk órát tartani. Az udvaron műfüves pálya is 

található, melyet jó időben használnak a tanulók. A szertárak jól felszereltek. 

Intézményünkben működik az ISK, melynek iskolánk minden tanulója tagja lehet. A sportkör 

keretén belül a diákok kirándulásokon, futball- és kézilabdaedzéseken, versenyeken vehetnek 

részt. Iskolánkban - saját nevelővel - működik a Rátgéber Kosárlabda Akadémia. 

A mindenkori 3. évfolyamos tanulóink az órakeret terhére úszásoktatásban részesülnek. Cé-

lunk, hogy minden 3. osztályos tanuljon meg úszni, így minden jelentkezőt fogadunk erre a 

foglalkozásra. Az oktatás a bonyhádi uszodában történik. Úszásra járhatnak a felső tagozatos 

tanulók (a mindennapos testnevelés keretében), illetve a gyógytestnevelést igénylő diákok is. 
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Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés  

Mindegyik nevelési-oktatási területen közös cél a felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehető-

ségeinek kihasználása, beépítése a napi tanítási gyakorlatba; erre szervezett keretet elsősorban 

a tanórai differenciálás, a korrepetálás, a napközi és a tanulószoba biztosít. A differenciált ké-

pességfejlesztés érdekében a felső tagozaton képesség szerinti csoportbontást alkalmazunk ma-

gyar és matematika tantárgyakból.  

A tanulásban lemaradó diákok számára fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat, közismert né-

ven korrepetálásokat szervezünk. A BTMN-es és  SNI-s tanulóknak helyben tart fejlesztő fog-

lalkozást gyógypedagógus, logopédia szakiránnyal rendelkező kollégánk. Az SNI-s tanulók kö-

zül az F70-es kóddal rendelkezőket utazó gyógypedagógusok fejlesztik. 

A tehetséges tanulók részére szakköri lehetőségeket biztosítunk, felvételi előkészítőket tartunk, 

versenyeket szervezünk számukra vagy felkészítjük ezekre őket. 

Egészségnevelés és fejlesztés 

A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet 

gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később 

kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 

Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt lé-

tezik egy nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy 

ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az 

iskolai mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok mi-

nősége egyaránt tükröződik.  

Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola - a családi környezet mellett - a szocializációnak 

azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatar-

tásmintáinak kialakítására és begyakorlására. A fent leírtak figyelembevételével iskolánk alap-

vetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének javítása. Ezt az irányelvet alkalmazva dol-

goztuk ki iskolánk egészség fejlesztési programját, amelyben kulcsterületekként tekintünk a 

következő feladatokra:  

1. a dohányzás visszaszorítása, illetve korlátok közé szorítása 

2. alkohol- és a drogprevenció 

3. egészséges táplálkozás  

4. aktív testmozgás és a mozgásszervi betegségek csökkentése 

5. a mentális betegségek megelőzése  

 

Fontosnak tartjuk az emberi szervezet működésével és a betegségek kialakulásával kapcsolatos 

ismeretek bővítését, az anatómiai és élettani ismeretek elmélyítését, saját szervezetünk megis-

merését és a fiziológiai folyamatok megértését. Ezen ismeretek használata és beépülése az aktív 

tudatba elősegíti a prevenciós munkát.  

1995-ben tartottunk első alkalommal egészségnevelési napot, azóta minden évben megszervez-

tük a felnőttek és iskolások számára egyaránt hasznos programokat kínáló rendezvényt. Néhány 

példa a nap lehetőségei közül: véradás felnőtteknek, tízórai egészséges ételekkel és tejjel (Min-

den tanuló fogyaszthat a különböző ízesítésű gabonapelyhekből, müzlikből, gyümölcssalátá-

ból.), reggeli torna, előadások: az egészséges életmódról, az egészséges táplálkozásról, a helyes 
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fogápolásról; akadálypálya teljesítése a tornateremben, reformételek készítése (pl. palacsinta 

sütése teljes kiőrlésű lisztből) … 

A fenti alapelvek figyelembevételével összeállított egészségfejlesztési programot pedagógiai 

programunk 1. számú melléklete tartalmazza. 

Környezeti nevelés  

Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi 

környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az em-

ber felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét 

e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel kapcsolatos ma-

gatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyisége-

ivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsajá-

títhassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi 

hozzáállást, elkötelezettséget. 

Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül jutunk el a gyermekekben a jövő 

iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Célunk olyan emberek nevelése, akik a természetes és a 

társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, a természettel harmoniku-

san tudnak együtt élni.  

A problémák egyedül nem oldhatók meg, ezért a környezeti nevelésnél fontosnak tartjuk az 

együttműködésre nevelést, az egymásra odafigyelést, az egymás iránti szeretet kialakítását, a 

társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztését. 

A jövő problémái sok esetben még előre nem láthatatóak, ezért fontos feladata a környezeti 

nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás 

képességének kialakítása, fejlesztése; ehhez kihasználjuk a tananyagok által kínált lehetősége-

ket, pl. történelemórán a globalizáció témáján belül beszélünk a globális felmelegedés okairól 

és hatásáról, rajzórán plakátot készítünk a környezetszennyezéssel kapcsolatban, de projekt ke-

retében megtartjuk a Föld és a Víz világnapját, részt veszünk a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért mozgalomban is. 

Napközis foglalkozások és tanulószoba 

A napközi az alsós tanulók 16 óráig tartó felügyeletének egyik formája, ahol biztosítjuk az ét-

kezést (tízórai és ebéd), a házi feladat elkészítését és a másnapi tanórákra történő felkészülést, 

a szabadidős foglalkozások igénybevételét. Iskolánkban minden, az előző tanév végén jelent-

kező alsós tanulónak biztosítani tudjuk a napközis ellátást. A csoportok száma és összetétele 

mindig a jelentkezők számától függ, de csoportszervező elv, hogy az egy évfolyamra járó tanu-

lók lehetőleg önálló csoportot alkossanak (kislétszám esetén kiegészítve más évfolyammal).  

A tanulószoba a felsős tanulók 16 óráig tartó felügyeletének formája, ahol a tanulók szaktaná-

rok felügyeletével készítik el a házi feladatokat, készülnek a másnapi tanórákra. A tanulószobát 

választók is részt vehetnek a szabadidős foglalkozásokon.  

E két szolgáltatással az iskola segítséget nyújt az eredményes tanuláshoz azoknak a tanulóknak, 

akiknek a szülei nem tudják megoldani a gyerekek napközbeni felügyeletét. 
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Közösségfejlesztés terén végzett munka  

A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakítása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése 

nem valósítható meg kizárólagosan tanórai keretben. Szükséges olyan együttlétek kialakítása, 

amelyek mentesek a tanórai kötöttségektől, az ismeretek számonkérésének feszültségétől. Az 

ilyen foglalkozások összekovácsolják a közösségeket, hozzájárulnak a tanulók személyiségé-

nek a fejlesztéséhez is. Intézményi közösségeink fejlődését segítik elő az iskolai vagy osztály-

kirándulások, a HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás vagy az ausztriai nyelvi tábor, a 

zeneiskolai fellépések, a LEP program keretében történő színházlátogatások, az osztálykeretben 

szervezett filmnézések, az egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó kiállításlátogatások, az osztályok 

által a jeles napokra összeállított műsorok, az iskola hagyományos rendezvényei: pl. a farsangi 

jelmezes felvonulás vagy a tánciskolát záró koszorúcska; melyekre osztály vagy évfolyam szin-

ten készülnek a tanulók. A csapatversenyekre történő felkészülés, a szakköri munka, a közös 

koncertek mind a közösségépítés színterei, ahol a gyerekek megtanulják az együttműködést, az 

alkalmazkodást, a csoportban végzett tevékenység szabályait, melyre nagy szükségük lesz a 

munka világában. 

Diákjaink a Házirendben meghatározott módon, a diákönkormányzati képviselőkön keresztül 

véleményükkel, javaslataikkal beleszólhatnak az intézmény életét meghatározó döntésekbe. A 

szülőkkel is igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, őket is bevonjuk a közösségi programok 

szervezésébe.  

Zenei nevelés 

A zeneiskolában a növendékeknek az igényes zene értő hallgatására, befogadására, művészi 

visszaadására nevelése a fő célunk. A népzenén keresztül a nemzeti értékek, hagyományok is-

meretét, megbecsülését és tiszteletét kívánjuk átadni nekik. Célunk, hogy megalapozzuk a nö-

vendékek zenei műveltségét, fejlesszük zenei ízlésüket. 

A zenei pályára készülő tanulókat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra, nagy örömünkre 

szolgál, hogy az elmúlt 5 évben 2 növendékünk is bejutott a Pécsi Művészeti Gimnázium, 

Szakgimnázium és Technikum zeneművészeti szakára, s tanulmányikat a Pécsi Tudomány-

egyetem Művészeti Karán folytatták. 

A növendékeket kamarazenekari és fúvószenekari foglalkozásokon ösztönözzük az aktív társas 

muzsikálásra, koncertek tartásával fellépési lehetőséget biztosítunk számukra. 

Növendékeinknek hangversenybérletet - alapítványi pénzből - vásárolunk a komlói Színház- és 

hangversenyterem előadásaira, ily módon is elősegítjük, hogy zeneértő felnőttekké váljanak. 

 

1.4. A tanulók létszámának alakulása 

Iskolánkban 2021. október 1-jén az aktív általános iskolai tanulók száma 245 fő volt, 6 fő tanu-

lói jogviszonya szünetel, egyéni tanrend szerint tanuló diákunk nincs; a zeneiskolai növendékek 

száma 53 fő volt. A nevelő-oktató munka az általános iskolában 14 osztályban folyik. A diákok 

49%-a bejáró. 

A zeneiskolában az egyéni hangszeres órák mellett 5 szolfézscsoportban folyik az oktatás, il-

letve 4 év után a fúvószenekar munkájába is bekapcsolódhatnak a növendékek, s így teljesítik 

a kötelező óraszámukat. 
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Tanulóink többsége átlagos, vagy annál rosszabb szociális körülmények közül kerül az isko-

lába, ez a családi háttér nagyban meghatározza a tanuláshoz, kultúrához való viszonyukat.  

Az alábbi táblázat az utolsó tíz tanév tanulói létszámadatait tartalmazza az október 1-jei statisz-

tikák alapján:  

 

A grafikonból leolvasható, hogy az elmúlt 10 évben az általános iskolai tanulók száma 282 és 

245 fő között mozgott, s 2020-ig csökkenés figyelhető meg. E jelenségnek több oka is van: 

egyrészt csökkent a beiskolázási körzetünkben született gyerekek száma, másrészt többen vá-

lasztják az alacsonyabb követelmények és a kisebb osztálylétszámok miatt a Györei Templom 

Általános Iskolát vagy a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskolát, harmadrészt a szülők néhány tanulót a bonyhádi, városi általános iskolákba irat-

nak, mert a településen dolgoznak vagy az ottani intézmények többféle szolgáltatást kínálnak. 

2020. október 1.-hez képest 2021-ben nőtt a létszám, de még mindig magas a más intézménybe 

íratott elsős körzetesek száma és aránya: 2020-ban 13 fő - 26,66 %, 2021-ben 15 fő - 33,33 % 

volt.  

A zeneiskolát választó növendékek száma 61 és 53 fő között mozgott a vizsgált időszakban, itt 

is megfigyelhető a létszám csökkenése, majd 2017-től némi növekedés.  

Az elmúlt években a tanulói létszám növelése érdekében erősítettük a PR tevékenységünket: az 

iskolát bemutató szórólapok terjesztése mellett igyekeztünk személyes kapcsolatot létesíteni a 

szülőkkel, ezért látogatásra hívtuk a leendő elsősöket és szüleiket, hogy a gyerekek ízelítőt kap-

hassanak az iskolai életből, a felnőttek jobban megismerhessék az intézményünk nyújtotta le-

hetőségeket, feltehessék kérdéseiket, megismerhessék a leendő tanító néniket. Májusban isko-

lára hangoló foglalkozásokat szerveztünk az 1. évfolyamra beiratkozottaknak, hogy könnyebb 

legyen az óvoda-iskola átmenet, hogy megismerjék a tanító néniket, az iskola épületét, hogy be 

tudjuk mutatni a zeneiskolában választható hangszereket. A tavaszi időszakban a leendő osz-

tálytanítók részt vettek a nagycsoportosok bemutatófoglalkozásain, a nevelési év végén tartott 

óvodai ballagáson és szülői értekezleten. Sajnos a személyes jelenlétet igénylő programok 

2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt elmaradtak. 
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Az iskola jelenlegi 245 tanulója közül 165 diák vesz részt a német nemzetiségi oktatásban. Ez 

a létszám az iskola tanulóinak 67,35%-át teszi ki. A német nemzetiségi nyelvet nyelvoktató 

formában tanulók létszámának alakulását az elmúlt 5 évben a következő grafikon mutatja: 

 

Az ábrából látható, hogy csökkent a nemzetiségi német nyelvet választók aránya. A jelenségnek 

több oka is van: „2015 és 2019 között nőtt a csak az angol nyelvi mérésben, és csökkent a csak 

a német nyelvi mérésben és a mindkét nyelvi mérésben érintett iskolák aránya, azaz elmozdulás 

tapasztalható az angol nyelv irányába. Az elmozdulás az angol nyelv irányába minden telepü-

léstípus iskoláinál tapasztalható. (Az országos nyelvi méréssel kapcsolatos megállapítások for-

rása: az OH által összeállított és közzétett EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mé-

rés, 2019 című kiadvány.) Tehát országos jelenség, hogy a német nyelv veszít a népszerűségé-

ből, s egyre többen az angolt, mint világnyelvet választják első idegen nyelvnek. A másik ok, 

hogy a német nemzetiségi program 5 nyelvi és 1 népismereti órája nagy terhelést jelent a gye-

rekeknek, s ezért a szülők kiíratják a tanulókat németről.  
 

A 4. évfolyamtól angolt 1. vagy 2. idegen nyelvként választók arányának alakulása az összlét-

számhoz viszonyítva az elmúlt 5 évben: 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

19,90% 20,83% 25,53% 29,00% 36,73% 
 

A %-okból jól látható, hogy folyamatosan emelkedik az angolt választók aránya, s ebben nin-

csenek benne azok a tanulók, akik a német mellett szakköri keretben tanulják ezt a nyelvet. 

SNI és BTMN adatok az elmúlt 5 évben: 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

SNI 17 20 26 19 23 

BTMN 21 22 20 20 24 
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A táblázatból megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben nem sokat változott a különleges bánás-

módot igénylő tanulók száma, minden tanévben 40 fő körül mozog a szakértői bizottságoktól 

fejlesztésre javaslatot kapók száma. A kiszűrt tanulók egyéni fejlesztését helyben tudjuk bizto-

sítani, mert iskolánknak van logopédusa, a tanulásban akadályozott SNI-s tanulókkal pedig 

utazó gyógypedagógus foglalkozik. Minden év június 30-áig megkérjük az esedékes kontroll-

vizsgálatokat. 

HH és HHH adatok az elmúlt 5 évben:  

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

HH 40 39 38 19 23 

ebből HHH 9 11 9 3 2 
 

Örvendetes, hogy az elmúlt 5 évben csökkenő tendencia figyelhető meg a hátrányos helyzetű, 

s azon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámánál. Ennek oka egyrészt a tör-

vényi szabályozásban bekövetkezett szigorítás, másrészt az, hogy egyre kevesebb azon szülők 

száma, akiknek nincs meg az általános iskolai végzettsége, ill. a közmunkaprogramnak köszön-

hetően többen el tudtak helyezkedni, így nőtt az egy főre jutó jövedelem a családoknál. 

 

1.5. Nevelési-oktatási feladataink teljesülése  

Intézményünk pedagógiai programjában a nevelés-oktatás területén a következő feladatok sze-

repelnek, melyeknek teljesítéséről már a korábbi fejezetekben is volt szó, illetve a következő 

részek is ezt támasztják alá: 

(A feladatok felsorolásának forrása: Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola pedagógiai programja 2020 - 4. oldal)  

1. Alapozó iskolai funkciónkból adódóan az általános műveltség alapjainak elsajátíttatása az 1-

8. évfolyamon. – Teljesítéséről az 1.5.2. Oktatási feladataink teljesülése című rész szól. 

2. Ismeretek nyújtása révén a tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a felvételikre, a családi 

életre, a kulturált életvitelre és az egészséges életmódra. – Teljesítésére az 1.3. és az 1.6. To-

vábbtanulási adatok című fejezetben található információ. 

3. Feladatunk a gyerekek munkaképességének alakítása, fejlesztése, az önállóságra, a kulturált 

viselkedésre és a toleranciára, alkalmazkodásra nevelés.  – Ezt a területet a csoport- és páros 

munka, a kooperatív technika tanórai alkalmazásával, ill. a szabadidős programok szervezése 

során fejlesztjük. 

4. Fontos a helyes beállítódás kialakítása a tárgyi és természeti környezettel, a hazával, a ha-

gyományokkal szemben. – A feladatot a jeles napok és nemzeti ünnepek megtartásával (pl. 

Föld napja, Március 15., Aradi vértanúk napja… stb.) és az András naptól Újévig című jó gya-

korlat évről évre történő megvalósításával teljesítjük. 

5. A nyelvoktatás területén feladatunk, hogy a tanulók ismerjenek legalább egy idegen nyelvet 

olyan szinten, hogy azt a hétköznapi helyzetekben használni tudják. - Teljesítéséről az 1.7. Mé-

rések, eredmények című rész szól. 

6. A német nemzetiségi nyelvet tanulók számára nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása Auszt-

riában. – E célból 2 évente szervezünk német nyelvi és népismereti tábort Obervellachban. 
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7. A kompetencia alapú oktatás segítségével diákjaink felkészítése az élethosszig tartó tanu-

lásra. – E feladat teljesítésének sikerességéről az 1.7. Mérések, eredmények című rész szól. 

8. Fontos a tanulói együttműködésen alapuló tanuláshoz szükséges képességek kialakítása. – 

Ezt a tanórai munkaformákkal, a szakkörökön közösen létrehozott produktumokkal, a csapat-

versenyekre való felkészüléssel és a részvétellel valósítjuk meg. 

9. Meg kell ismertetnünk a tanulókat a digitális világ kínálta tanulási lehetőségekkel. – A 

2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be a digitális kultúra nevű tantárgyat, ill. a 

pandémia miatti digitális oktatás is hozzájárult ahhoz, hogy a diákok megismerjék a digitális 

világ kínálta tanulási lehetőségeket (használjuk a Google Classroomot, a Google Meetet, a 

KAHOOT!, Redmenta, Google Űrlap és Learningapps programokat), sok internetes kereső fel-

adatot adunk a tanulóknak, PPT-ket és kiselőadásokat is készítenek internetes források felhasz-

nálásával. Ezeket a lehetőségeket beépítjük a jelenléti oktatásba is. 

10. A 7. osztályos tanulók tanulmányi kirándulásának előkészítése, megszervezése és lebonyo-

lítása a határon túli magyarlakta területek közül Erdélybe; a Nemzeti összetartozás napján té-

manap szervezése. – 2010-ben először, s attól kezdve minden évben nyert iskolánk HATÁRTAL-

NUL! pályázata, így a mindenkori 7. évfolyamosok 6 napos ingyenes tanulmányi kiránduláson 

ismerkedhettek meg Erdély nevezetességeivel és szépségeivel. Minden évben tartunk témanapot 

június 4-én, mellyel erősítjük tanulóink magyarságtudatát. 

11. A zeneiskolában a növendékeknek az igényes zene értő hallgatására, befogadására, művészi 

visszaadására nevelése. – E feladatot nemcsak a szolfézs-, hangszeres vagy kamarazenei órákon 

teljesítjük, hanem hangversenylátogatásokat is szervezünk a zeneiskola növendékeinek. 

 

A feladatok többsége tantárgyközi, így megvalósításukban a nevelőtestület minden tagja részt 

vesz. 

 1.5.1. Nevelési feladataink teljesülése 

A 2020/21-es tanév tényszámai hűen tükrözik nevelési és oktatási feladataink teljesülését. Az 

elmúlt öt évben hasonló eredmények születtek. Az alábbi táblázat az elmúlt tanév tanulói di-

cséreteinek és figyelmeztetéseinek számát foglalja össze: 

Megnevezés Dicséret Figyelmeztetés 

Intézményvezetői   3   3 

Osztályfőnöki   2 31 

Nevelői 33 96 

Nevelőtestületi 17 --- 

Összesen 55 130 

 

A táblázatból látható, hogy nevelési téren van még mit tennünk, mert magas a figyelmeztetések 

száma, vannak problémás, deviáns magatartású tanulóink. Minden tanévben sokat foglalkozunk 

tanulóink neveltségi szintjével, figyeljük, hogy melyek azok a területek, amelyek nevelőtestü-

leti beavatkozást igényelnek, s ilyenkor közösen lépünk fel, pl. minden osztály ugyanazt a témát 

dolgozza fel: cyberbullying, biztonságos internethasználat… stb. Az egy osztályban tanító pe-

dagógusok rendszeresen megbeszélik a tanulók tanulmányi és magatartási helyzetét, igyekez-

nek egységes eljárásokban megállapodni. Ha szükséges, akkor a gyermekvédelmi felelős prob-

lémajelző nyomtatványt tölt ki 1-1 tanulóról, s felveszi a kapcsolatot a helyi gyermekjóléti és 
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családsegítő szolgálat munkatársaival. Többéves tapasztalat, hogy a sorozatosan ismétlődő be-

írásoknál hatásosabb és célravezetőbb, ha olyan esetmegbeszélésre kerül sor, ahol a tanuló és 

szülei is jelen vannak. 

Bízunk a jó szó erejében, a nevelőtestület legtöbb tagja arra törekszik, hogy jó kapcsolatot épít-

sen ki diákjaival, s hogy gyakori dicsérettel is motiválja őket. 

A magatartás és a szorgalom elválaszthatatlan egymástól, hiszen a tanuló iskolai magatartása 

hatással van tanulmányi munkájára, befolyásolja a tanuláshoz való viszonyát. A 2020/2021-es 

tanév végi adatokból látható, hogy a felsős évfolyamokon nehezebben tartják be a tanulók a 

házirendet, s romlik a tanuláshoz való viszonyuk. 

Évfolyam Magatartás Szorgalom 

1. 4.59 4,70 

2. 4,66 4,83 

3. 4,59 4,39 

4. 4,48 4,34 

5. 4,45 4,09 

6. 3,96 3,63 

7. 3,88 3,48 

8. 4,56 3,82 

Intézményi átlag 4,43 4,21 

 

1.5.2. Oktatási feladataink teljesülése  

Tanulóink nagy többsége teljesíti a tantervi követelményeket. Az előző tanév végi eredménye-

ket tekintve az iskola összesített szorgalom átlaga 4,08, a kitűnő tanulók száma alsó tagozaton 

25 gyermek, a felső tagozaton 12 diák.  

Tanulmányi eredmények néhány kulcsfontosságú tantárgyból a 2020/2021-es tanév végén: 

Évfolyam Magyar iro-

dalom 

Magyar 

nyelv 

Matematika Idegen nyelv 

(angol és 

nemzetiségi 

német átlaga) 

Tanulmányi 

átlag 

1. Szöveges értékelés volt. 

2. 4,50 4,43 4,40 német: 4,53 4,74 

3. 4,20 3,97 3,57 német: 4,07 4,29 

4. 
4,32 4,15 4,03 

angol: 4,10 

német: 4,36 
4,46 

5. 
4,14 4,09 3,59 

angol: 3,27 

német: 4,36 
4,21 

6. 
3,19 3,36 3,07 

angol: 2,56 

német: 3,62 
3,78 

7. 
3,32 3,64 3,20 

angol: 3,53 

német: 3,88 
3,70 

8. 
3,75 4,10 3,33 

angol: 3,88 

német: 4,08 
3,88 

Intézmé-

nyi átlag 
3,91 3,92 3,59 

angol: 3,47 

német: 4,10 
3,91 
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Az alsó tagozaton 2 bukás volt, a felső tagozaton 12 tanuló bukott. Az elmúlt tanévhez képest 

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya stagnált. Fontos célunk a bukások mérsék-

lése, ezért differenciálunk tanórán, ill. fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat tartunk; de a 

javításhoz szükséges a tanulók igyekezete és a támogató szülői háttér is, illetve új módszerek 

alkalmazása. 

Bukott tanulók száma 14 

            ebből 3-nál több tárgyból bukott   2 

Elégtelen év végi értékelések száma 31 

3,00 alatti a tanulók száma 21 

1,1-et vagy többet rontott az átlagán   0 

 

 

1.6. Továbbtanulási adatok  

Az alábbi táblázatból látható, hogy diákjaink korábban nagyobb %-ban a szakközépiskolai kép-

zést választották, ez nem meglepő, hiszen már a tanulói létszámok alakulásáról szóló fejezetben 

írtam arról, hogy diákjaink többsége átlagos, vagy annál rosszabb szociális körülmények közül 

kerül az iskolába, ezért nagyon vonzó a családoknak, hogy ebben az iskolatípusban gyermekeik 

magas ösztöndíjat kaphatnak; ill. több 8.-os úgy gondolkodik, hogy először szerez egy szakmát, 

s utána még tovább tanul és leteszi az érettségit. 

Az elmúlt 5 év továbbtanulási adatainál az is megfigyelhető, hogy az utolsó években emelkedett 

a gimnáziumban és a szakgimnázium/technikumban tovább tanulók %-a, ehhez a középfokú 

iskolaszerkezet átalakításán kívül iskolánk nevelőtestületének tehetséggondozó munkája is 

hozzájárult. A sikeres felvételi érdekében évek óta előkészítő foglalkozásokat tartunk magyar 

nyelv és irodalomból, valamint matematikából; pedagógusaink önszorgalomból készítik föl 

azokat a diákokat, akik a központi felvételi megírásán kívül még 1-1 tantárgyból felvételiznek. 

Tanulóink középfokú beiskolázása 2016 és 2021 között az alábbiak szerint alakult: 

 Gimnázium (%) 
Szakgimnázium/ 

technikum (%) 

Szakközépiskolai 

képzés (%) 

Speciális szak-

iskola (%) 

Nem tanult to-

vább(%) 
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2016/2017 18,75%  25,00%  56,25%  0%  0% 

2017/2018 27,00%  37,80%  35,10%  0%  0% 

2018/2019 25,80%  29,00%  45,20%  0%  0% 

2019/2020 29,00%  25,80%  45,20%  0%  0% 

2020/2021 20,70%  51,70%  24,10%  0%  3,40% 

Sajnos a 2019/20-as és a 2020/21-es tanévben is volt 1-1 tanulónk, aki elérte a tankötelezettségi 

kor végét, és nem tudta teljesíteni az általános iskolai követelményeket. Mindketten a Dobbantó 

programban folytatták a tanulást, ahol alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhetnek. 
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Az iskolaválasztás segítésére évek óta pályaorientációs tevékenységet folytatunk. Nemcsak 

osztályfőnöki órán foglalkoznak a diákok e témával, hanem a 7. évfolyamosok részt vesznek a 

Mi a pálya? rendezvényen, a 8. évfolyamosoknak és szüleiknek pedig minden év októberében 

pályaválasztási fórumot szervezünk. Ide meghívjuk a környék középfokú iskoláinak képvise-

lőit, akik röviden bemutatják intézményüket és az általuk kínált továbbtanulási lehetőségeket, 

majd az érdeklődő diákok és szüleik kérdéseket tehetnek föl, melyekre rögtön választ is kapnak. 

Az idei pályaorientációs nap programjába már a 6-7. évfolyamosokat is bevontuk. 

 

1.7. Mérések, eredmények 

A különböző mérések eredményeit minden évben nevelőtestületi értekezleteken beszéljük meg, 

s a következtetések levonása után ebből kiindulva határozzuk meg a következő időszak felada-

tait. 

1.7.1. Az országos mérés-értékelés (kompetenciamérések) eredményei 2015-től 2019-ig 

Szövegértés 

 

 

Matematika 

 

A 2020. májusi mérés a COVID-19 járvány miatti digitális munkarend miatt elmaradt. 

Akár a szövegértési, akár a matematikai intézményi eredmények összehasonlítását bemutató 

diagramokat nézzük, igen változatos a kép. Az elmúlt 5 évben ugyan egyszer sem tudtuk az 
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országos átlagot elérni, de a mi településtípusunknak megfelelő - Szászvár nagyközség - köze-

pes községek általános iskolái eredményét többször megközelítettük vagy meg is haladtuk. Ha 

a mérések részletes adatait vetjük össze, akkor abból megállapítható, hogy a községi és a köze-

pes községek általános iskoláinak átlagától szignifikánsan nem különböztek eredményeink, így 

intézkedési terv készítésére nem volt szükség.  

A nevelőtestület feladata továbbra is a kompetenciamérés eredményeinek javításával kapcsola-

tos feladatok végrehajtása, de ehhez új utakat kell keresnünk, mert az elmúlt 5 év adatait ele-

mezve kiderült, hogy az eddigi különböző programok (pl. IPR), a felzárkóztató foglalkozások, 

a tehetséggondozás ellenére sem tudtunk sokkal előrébb lépni. 

1.7.2. Idegen nyelvi mérés 

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

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

KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. Iskolánkban a nemzetiségi németet 

nyelvoktató formában tanulják a diákok, így rájuk a 2018/19-es tanévvel bezárólag vonatkozott 

az a szabály, hogy amennyiben a nemzetiségi iskolában a 6. évfolyamos és a 8. évfolyamos 

tanulók számára idegen nyelvet nem oktatnak, csak nemzetiségi nyelvet, és az a német nemze-

tiségi nyelv (bármilyen formában), az idegen nyelvi mérésben való részvételről az intézmény-

vezető dönt. E lehetőséggel élve több tanévben is előfordult, hogy csak angolból írták meg a 

mérést a diákok. A KER szintek teljesítéséhez mindkét évfolyamon 60%-ot kellett elérni, né-

metből jobbak voltak az eredmények, ott több tanuló a 100%-ot is elérte vagy 90% fölötti volt 

a mérése; de angolból is volt egy-két tanuló, aki 90% fölött teljesített. Sajnos mindkét nyelvből 

akadtak olyanok is - angolból magasabb arányban -, akik nem érték el a 60%-ot. 

A nevelőtestület tagjainak véleménye már több éve megegyezik abban, hogy a gyengébb ké-

pességű tanulók számára megterhelő a 6 órában tanított nemzetiségi nyelv tanulása, ugyanakkor 

a szülők fontosnak tartják a nyelvtanulás elkezdését már 1. osztályban; az angol nyelv pedig 

egyre népszerűbb lesz. Ezen okok miatt körbejártuk annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne 1. 

osztálytól a német mellett az angol nyelv tanulásának választását is felkínálni a beiratkozáskor, 

s 2021 őszétől már ezzel a lehetőséggel is élhetnek a szülők. 

1.7.3. NETFIT 

A Magyar Diáksport Szövetség 2013-ban indította útjára a tanulók egységes fizikai felmérését 

célzó NETFIT mérési rendszert. Ez a mérési rendszer a mérhető teljesítményekről ad tájékoz-

tatást a tanulóknak, szülőknek és nevelőknek; az eredményeket leginkább a testnevelőkollégák 

tudják felhasználni munkájuk tervezéséhez. Az elmúlt évek mérési eredményeit elemezve meg-

állapítható, hogy iskolánk 11- 16 éves korú tanulói között átlagosan csak 1-5 a fokozott fejlesz-

tésre szorulók száma, s legtöbben az egészségzónán belül helyezkednek el. Ez a fittségi ered-

mény annak köszönhető, hogy az 5 testnevelésórán kívül még sokféle sportolási lehetőséget 

kínál intézményünk: kosárlabda, úszás, jóga, gyógytorna, kézilabda, futball.  

1.7.4. DIFER mérés 

Minden év októberében az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akik-

nél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
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rendszer (DIFER) alkalmazását. Ez fontos ahhoz, hogy a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fej-

lesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányokat csökkenteni lehessen, továbbá az alapkész-

ségek sikeres megalapozását és kibontakoztatását is elősegíti a mérés, fontos jelzés az osztály-

tanítónak és a fejlesztő pedagógusnak is. Intézményünkben tanévenként átlagosan 2 olyan ta-

nuló van, akit DIFER méréssel szűrnek a nevelők, eredményeik alapján ők általában fejlesztésre 

is szorulnak, a tanév későbbi szakaszában sokszor kezdeményezik a tanítók szakértői vizsgála-

tukat.  

1.7.5. Intézményi belső mérések 

Bemeneti mérésként már 5 éve végezzük a Komplex mérés-értékelési rendszer az általános is-

kolában elnevezésű jó gyakorlat keretében a tanév kezdetekor az 1. osztályosok szókincsének 

vizsgálatát. Ezt a fejlesztő pedagógusunk végzi, s ő szolgáltat adatokat, ad tanácsokat az 1. 

évfolyamon tanító nevelőknek, hogy mi az, amiben fejleszteni kellene az egyes tanulókat.  

Kimeneti mérést tanév végén a 4. évfolyamon szövegértésből, nyelvtanból és matematikából, 

hangos olvasásból tartunk. Minden évben ugyanazokat a mérőeszközöket használjuk az egyes 

területeken, így ezek összevethetők. A méréseket az alsós munkaközösség vezetője elemzi és 

összehasonlítja az előző évek eredményeivel; idén megállapította, hogy az elmúlt 5 éves idő-

szak legjobb mérési eredményei születtek a két 4. osztályban (74 és 81% között).  

1.7.6. Eredmények középfokon 

Kb. 2-3 éve kapunk rendszeresen - félévkor és év végén is - visszajelzést a középfokú iskoláktól 

volt diákjaink teljesítményéről. Ezeket az eredményeket számon tartjuk, feldolgozzuk, össze-

hasonlítjuk az általános iskolai teljesítménnyel, mert fontos visszajelzést jelentenek a nevelő-

testület munkájával kapcsolatban. Volt tanulóink 9. és 10. évfolyamon szerzett osztályzatainak 

összehasonlítása az általános iskola 8. osztályának eredményeivel azt jelzi számunkra, hogy 

diákjaink megtartják az osztályzataikat, a legtöbb esetben kiválóan helytállnak. Ebben a közép-

fokú iskolák visszajelzésein kívül a szülők is megerősítenek minket: „Mindig erős iskola volt, 

és most is az.”, „A középiskolában is megállják a helyüket a gyerekek, nem rontanak.” (Intéz-

ményi önértékelés 2017 - Csoportos szülői interjú jegyzőkönyve), mindez a nevelők munkájá-

nak magas színvonalát igazolja. 

A tanulmányi téren vagy versenyeken kiemelkedően teljesítő diákjainkat év végén könyvutal-

vánnyal ajándékozzuk meg, ill. az elmúlt 2 tanévben Szászvár Nagyközség Önkormányzata egy 

pályázatnak köszönhetően 10-10 tanulónkat részesítette 1 éven át tartó ösztöndíjban. Verseny-

eredményeinket folyamatosan közzétesszük iskolánk honlapján és Facebook csoportjában, ill. 

a Szászvári Hírek újságban. 

 

1.8. Pedagógusok, alkalmazottak  

A 2021/22-es tanévben intézményünk fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshely száma 

27, melyet be is töltöttünk. Intézményünk vezetője idén elérte a 65. életévét, így ő nyugdíjba 

vonul, 2021. szeptember - december 31-ig felmentési idejét tölti, ezért már nem szerepel a kö-

vetkező tantestületi adatoknál; szerepel viszont helyette a tartósan távollévő helyettesítésére 

fölvett pedagógus.  
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A pedagógusok megoszlása foglalkoztatás szerint: 25 nevelő teljes munkaidős, a zeneiskolában 

2 fő óraadóként zongorát és szolfézst tanít. A nevelőtestület munkáját külsősként 2 hitoktató, 1 

utazó gyógypedagógus és 1 gyógytestnevelő tanár is segíti. 

A 27 pedagógusból 1 fő intézményvezető, 1 fő intézményvezető-helyettes, 4 fő munkaközös-

ségvezető, 1 fő gyermekvédelmi feladatokat is ellát, 1 fő DÖK-segítő tanár. A nevelési-oktatási 

munkát közvetlenül 2 fő segíti: l fő iskolatitkár és 1 fő pedagógiai asszisztens. 

Az iskola technikai személyzetének létszáma: 5 fő. A technikai dolgozók számának megosz-

lása: 4 fő takarító, 1 fő gondnok-karbantartó. A konyhai dolgozókat az étkezést biztosító Szász-

vár Nagyközség Önkormányzata foglalkoztatja.  

Intézményünk 27 nevelőjéből eddig 13-an sikeresen teljesítettük a minősítő eljárást: 11 fő a 

pedagógus II. fizetési fokozatot érte el, 1 kolléga gyakornokként minősítő vizsgát tett le, így ő 

pedagógus I. fizetési fokozatba került, ill. jómagam mesterpedagógus lettem, már 6 éve szak-

értői feladatokat is ellátok. Jelenleg 4 gyakornoki státuszban lévő nevelőnk van (3 az általános 

iskolában, 1 fő az alapfokú művészetoktatásnál), közülük 2 fő az elmúlt tanévben eredménye-

sen tette le a minősítő vizsgát, így 2022 januárjától ők is pedagógus I. fizetési fokozatba kerül-

nek. A minősítések sikeressége, az elért magas %-ok (86-99%) igazolják a pedagógusok kiváló 

szakmai felkészültségét, az intézmény szakszerű működését. A 2022-es minősítő eljárásra 2 

gyakornok jelentkezett, akik be is kerültek a minősítésre várók közé.  

A 27 pedagógusból 5 fő rendelkezik szakvizsgával, közülük ketten közoktatás vezetőit végez-

tünk. 

Az elmúlt 5 évben az önértékelését minden nevelő elvégezte, több kollégát tanfelügyeleti el-

lenőrzésre választottak ki, de az eljárások a pandémia miatt elmaradtak. 

Általános trend, hogy a magyar pedagógustársadalom öregszik, jelenleg 54 év az átlagéletkor; 

a mi iskolánk nevelőtestületében ez 49,3 év. Az országos előrejelzésnek megfelelően az elmúlt 

években a mi intézményünkben is elkezdődött egy nyugdíjazási hullám, mely a következő 

években folytatódni fog, ugyanis a jelenlegi nevelőtestület több mint 50%-a betöltötte az 50. 
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életévét. Ez lehet előny és lehet hátrány is: Mindenképpen előny, hogy a nevelőtestület tagjai-

nak több mint fele nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag képzett pedagógus; ugyanakkor 

hátrány, hogy ők néhány éven belül nyugdíjba fognak menni, nehéz lesz őket pótolni, és új 

testületet kell építeni. 

A fent leírtak miatt intézményvezető kollégámmal az elmúlt években arra törekedtünk, hogy a 

nyugdíjba menő kollégák helyére lehetőleg helyi vagy a környező településeken élő, megfelelő 

szakmai képzettséggel rendelkező nevelőt vegyünk föl, akivel hosszú távra tervezhetünk, aki 

stabil és elkötelezett tagja lesz tantestületünknek. Így kívánjuk biztosítani a folytonosságot és a 

törvényességet iskolánk működésében. 

 

1.9. Tárgyi feltételek 

1.9.1. Fizikai környezet 

Az iskolaépület állapota jó (műanyag nyílászárók, szigetelt falak), 2020 tavaszán sikerült meg-

oldani egy évek óta húzódó problémát, a tetőtér beázását; de sajnos most a régi és az új épületet 

összekötő nyaktag rész ázik be a nagyobb esőzéseknél; ez nem csak állagromlást, de balesetve-

szélyt is jelent, amit a következő években meg kell oldani. 

A szakmai feladatok ellátásához biológia-földrajz, természettudományi, technika, informatika 

és ének-zene – szolfézs szaktanterem, szertárak, tornaterem és öltözők állnak a tanulók és a 

pedagógusok rendelkezésére. A nyelvtanulást nyelvi labor és német terem segíti. A 2019/20-as 

tanévben a rajz szaktantermet átneveztük művészeti szaktanteremnek, ez funkcióbővítést is je-

lentett, mert elhelyeztünk itt egy pianínót, s azóta itt tartottuk a szolfézs- és az ének-zene órák 

zömét. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokra, a zeneiskolai munkára szintén megfelelő te-

reink vannak.  

Sajnos a tantermekben rossz a parketta állapota, fel kellene csiszolni és le kellene lakkozni, 

mert az állandó por nem tesz jót a tanulóknak és a technikai eszközöknek sem; ennek megoldása 

a következő évek feladata lesz.  

A mindennapos testneveléshez jó feltételekkel rendelkezünk: A tornaterem és a gyógytestne-

velési tornaszoba akadálymentesített, kapacitásukat délelőtt és délután is 100 %-osan kihasz-

náljuk. Az iskolaudvaron található a Szászvár nagyközség tulajdonát képező műfüves pálya, 

amit közösen használunk a sportkörrel és a település lakóival. Jó, hogy az iskola tanulói igénybe 

vehetik a kb. 100 m-re lévő községi sportpályát is. 

2019 tavaszán kialakítottunk egy beszélgetősarkot az iskolaépület felsősök által használt folyo-

sóján, ehhez raklapból terveztük meg az ülőhelyeket, s kb. 10 cm-es szivacspárnákat tettünk az 

ülőfelületre. Az alsós nevelők kérésére a következő tanév kezdetére a földszinti folyosón is 

létrehoztunk ilyen pihenőket az ott tartózkodó diákoknak. Az alsó tagozaton az osztálytermek 

dekorációja a tanítók és a gyerekek kreativitását dicséri, a folyosók évszakoknak és jeles na-

poknak megfelelő díszítéséről a nyelvi munkaközösség gondoskodik. Ezek teszik iskolánkat 

hangulatossá és barátságossá, az „okos lépcsők” pedig a tanulást is segítik. 

Régóta szerettük volna beépíteni a tetőtér utcára néző részét, erre a tankerületen keresztül 2020-

ban sikerült pályázatot beadnunk a Magyar Falu Programba, ahol 35 millió forintot nyertünk a 

cél megvalósítására. A projekt keretében bővültek a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskola oktatási terei: Intézményünk nem rendelkezett koncertteremmel – amely elő-

írás az intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján - most sor kerülhetett ennek, 

ill. egy ének-zene - szolfézsteremnek a kialakítására. A támogatásból a terem teljes bútorzatát 

be tudtuk szerezni: tábla, projektor, csoportmunkára alkalmas asztalok, tanulói székek, tanári 

szék és asztal, szekrény. 

Az iskolaudvar gyermekközpontúvá tételével sokat foglalkoztunk az elmúlt években, de min-

denütt falakba ütköztünk, mert a magunk készítette játékoknak nagyon szigorú az üzembehe-

lyezése, a kész, bevizsgált játékok viszont nagyon drágák, s telepítésükért még külön kell fi-

zetni. Próbálkoztunk a Magyar Falu Programból pénzt szerezni, "Ép testben ép lélek" - szabad-

téri tornapálya eszközeinek beszerzése címmel nyújtottunk be pályázatot az iskola alapítványá-

nak nevében, mely sajnos 1. alkalommal forráshiány miatt nem részesült támogatásban, a 2021-

es próbálkozásunk elutasításánál ugyanez volt az indoklás.  

Nagyon hasznos volt az önkormányzattal együttműködve az iskola szabad területének bővítése 

az épület mögötti park egy részének lekerítésével, így tudtuk megoldani a járványügyi helyzetre 

tekintettel az alsós és a felsős diákok szétválasztását szünetekben, ill. megnőtt a tanulók moz-

gástere.  

A szülők már többször jelezték, hogy gyermekeik szívesen jönnének kerékpárral iskolába, ha 

ezek biztonságos elhelyezése megoldható lenne, mert az elmúlt években sok volt a rongálás. 

Ezt a problémát önerőből oldottuk meg, amikor az úgynevezett árkádsor alatt zárható kerékpár-

tárolót alakítottunk ki. 

Intézményünkben jelenleg nincs iskolaőr, de a biztonságot és a vagyonvédelmet 2020 szeptem-

berétől egy beléptető rendszer szolgálja, s 2021 nyarán igényeltük az iskolaőr jelenlétét is. 

1.9.2. Felszereltség 

Az osztály- és szaktantermekben a tanulói asztalokat és székeket az elmúlt években folyamato-

san lecseréltük, ebben a tankerület mellett a helyi német önkormányzat is segített, közvetíté-

süknek köszönhetően Németországból kaptunk kiváló állapotban lévő iskolabútorokat.  

A digitális táblával felszerelt tantermek száma nem nőtt az elmúlt években, 10 van belőlük, de 

kaptunk 2 db Samsung interaktív TV-t, melyeket a nyelvi laborban és a természettudományi 

teremben helyeztünk el. Az osztályok létszámához viszonyítva, leltár szerint elegendő a számí-

tógépünk, de ezek közül sok nem működik. Kevésnek bizonyul a 2018 szeptemberében kapott 

30 db tablet, mert ezeket több nevelő is használja a tanórákon; ebből többre lenne szükségünk, 

hogy az alsós évfolyamokon is megismerkedhessenek vele a diákok. 

Sajnos az informatikai eszközök elöregedtek (projektorok, számítógépek - kivéve a 2018-ban 

érkezett laptopokat -, fénymásolók), ezért folyamatosan javításra vagy cserére szorulnak. 2020 

végén meghibásodás miatt került sor az egyik fénymásoló cseréjére, mert javítása már nem lett 

volna gazdaságos. Elöregedés miatt lenne szükség a szerver és a kliensgépek winchesterének 

cseréjére is. 

A zeneiskola hangszerállománya megfelelő, az elmúlt 2 évben a Kodály programban a Pécsi 

Tankerületi Központtól kapott Yamaha pianínóval, Yamaha elektromos pianínóval, tenorkürt-

tel (Arnold & Son), trombitával (Arnold & Son), harsonával (Bach), klarinéttal és 2 db Bb 

trombitával gyarapodott iskolánk.    
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Az intézmény épületében lévő könyvtár iskolai és községi könyvtárként működik, a Csorba 

Győző Könyvtár szolgáltatóhelyeként. A könyvállomány évről-évre gyarapszik, fejlesztése fo-

lyamatos. A könyvtári nyilvántartás számítógépes program segítségével történik. 

Az iskolának van internetes honlapja (www.szaszsuli.hu), melynek folyamatos szerkesztésével, 

bővítésével lehetőségünk nyílik az iskola működésével kapcsolatos dokumentumok nyilvános-

ságának biztosítására, a friss információk ismertetésére, a versenyeredmények közzétételére, 

munkánk széles nyilvánosság előtti népszerűsítésére, a szülőkkel való szorosabb kapcsolattar-

tásra.  

Intézményünk 2 nagyteljesítményű fénymásolóval és egy színes nyomtatóval rendelkezik, me-

lyek segítik a pedagógusok munkájához szükséges szakmai anyagok sokszorosítását.  

Az iskolának csak melegítőkonyhája van - a tízórait és az ebédet az önkormányzat biztosítja -, 

az épületben található ebédlő 80 tanuló egyidejű étkeztetésére alkalmas. Intézményünk rendel-

kezik orvosi szobával, itt történik a tanulók kötelező egészségügyi szűrése, itt kapják diákjaink 

a kötelező oltásokat. 

 

1.10. Az iskola gazdálkodása, a működését segítő anyagi források 

Iskolánk önálló gazdálkodási jogköre 2013. január 1-jétől az állami fenntartásba vétellel egy-

időben megszűnt. A működési feltételeket és ezek költségeit, a szakmai munkához szükséges 

anyagi forrásokat a fenntartó, a Pécsi Tankerületi Központ biztosítja. Intézményünk gazdálko-

dási tevékenységet nem folytat.  

A tornaterem és az iskola más termeinek bérbeadásáról az intézményvezető dönthet, a fenntartó 

engedélyével. A bevételek meghatározott részét a fenntartó az intézményvezető javaslata alap-

ján felújítási-fejlesztési kiadásokra fordítja.  

Intézményünk nem tervezhető bevételi forrását jelentik a pályázati támogatások. A lehetősége-

ket az iskolavezetés folyamatosan figyeli, s ezzel tudjuk a szakmai munkára vagy a szabadidős 

tevékenységekre fordítható költségvetést kiegészíteni vagy teljes egészében finanszírozni. A 

pályázati projektek biztosítják számunkra a tárgyi feltételek javítását, hagyományőrző és nem-

zetiségi programok, tanulmányi kirándulások, táborok szervezését.  

A 2015-2021 között kapott támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze:  

Pályázat címe és tárgya Támogatáskezelő Támogatás összege 

DDOP-3.1.2/A-14 - Esély a községi is-
kolának - a minőségi oktatás fel-
tételeinek megteremtése a szászvári 
Kiss György Általános Iskolában és Ze-
neiskolában (2015) 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
a Magyar Köztársaság 
 

214 millió Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2015) 

EMMI 1.081.000 Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2016) 

EMMI 1.440.000 Ft 
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NEMZ-TAB-17 - ausztriai nyelvi tábor 
(2017) 

EMMI    700.000 Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2017) 

EMMI 2.207.500 Ft 

 Tanösvények látogatásának támo-
gatása - tanulmányi kirándulás úti-
költsége (2018) 

Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetsége 

     35.000 Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2018) 

EMMI 1.853.000 Ft 

NEMZ-TAB-19 - ausztriai nyelvi tábor 
(2019) 

BGA 1.800.000 Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2019) 

BGA 2.658.840 Ft 

Tanösvények látogatásának támoga-
tása - tanulmányi kirándulás útikölt-
sége (2019) 

Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetsége 

     60.000 Ft 

NEMZ-TAB-20 - német hagyomány-
őrző tábor Szászváron (2020) 

BGA    400.000 Ft 

MFP-IEF/2020 - Magyar Falu Prog-
ram - a Kiss György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola oktatási 
tereinek bővítése 

Miniszterelnökség 35 millió Ft 

HATÁRTALANUL! - 7. évfolyamosok 
tanulmányi kirándulása Erdélybe 
(2020) 

BGA 2.513.075 Ft 
 

NTAB-KP-1-2021- ausztriai nyelvi és 
népismereti tábor (2021) 

BGA 1.500.000 Ft 

 

Az iskola munkáját közvetlenül segíti a „Szászvár új általános iskola építésének támogatására 

Alapítvány” elnevezésű civil szervezet. A személyi jövedelemadó 1%-ának az alapítvány szám-

lájára történt felajánlásaiból és a NEA pályázati lehetőségek kihasználásának köszönhetően a 

zeneiskolai növendékeknek hangversenybérlet vásárlását, a 8.-osok 3 napos budapesti tanulmá-

nyi kirándulását és a nyári balatoni táborozást támogatja az Alapítvány Kuratóriuma.  

A 2019/20-as és a 2020/21-es tanévek kiemelt célja volt az iskolaudvar gyermekközpontúvá 

tétele, ennek érdekében mindkét évben az alapítvány nevében, a Magyar Falu Programba nyúj-

tottunk be pályázatot "Ép testben ép lélek" - szabadtéri tornapálya eszközeinek beszerzése cím-

mel. 2020-ban pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban, 2021-ben ugyanerre 

hivatkozott a döntési értesítőben a támogatáskezelő. 

 

1.11. Hagyományaink 

Iskolánk hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése az iskolaközösség minden tag-

jának feladata, de intézményünk bekapcsolódik az egyes nemzeti és állami ünnep községi szintű 

megemlékezésébe (március 15., augusztus 20., október 23.), az ünnepnapok szervezésébe, a 

községi hagyományok ápolásába is (szüreti felvonulás). 
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Az iskola minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához tartozás érzését erősíti. 

Az ünnepségek számának, megrendezési módjának módosítására javaslatot tehetnek a szülők, 

a nevelőtestület és a diákönkormányzat. 

Iskolánk névadójának emlékére minden évben április 29-én (Kiss György szászvári születésű 

szobrászművész halálának napja.) iskolanapot tartunk, ahol a megemlékezést követően a tanu-

lók érdekes előadásokon, versenyeken, faluismereti vetélkedőn, 4 évente pedig diákolimpián 

vehetnek részt.  

Iskolai szintű ünnepségeink, megemlékezéseink a tanév időrendjében:  

Megemlékezés az aradi vértanúkról, ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és sza-

badságharcról, az 1848. március 15-i eseményekről (Utóbbi kettő egyben községi ünnepély is.), 

Nemzeti Összetartozás Napja, ballagási és tanévzáró ünnepély. 

A jeles napok közül közös énekléssel emlékezünk meg a Zenei világnapról, szavalóversenyt 

tartunk a költészet napján, évente váltva projektnapot szervezünk a Víz vagy a Föld világnapja 

köré. A nyelvi munkaközösség egyik évben Halloweenhez, a másik évben Márton naphoz kap-

csolódva szervez programokat. A szülői munkaközösséggel közösen szervezzük a Mikulás na-

pot, a farsangi jelmezes felvonulást és bált. Erre minden évben sokan kíváncsiak, ugyanúgy, 

mint a karácsonyi műsorra. Gyermeknapra érdekes játékokkal, versenyekkel és bemutatókkal 

készülünk diákjainknak. 

Nagy sikernek örvend a tanulók és szüleik, nagyszüleik körében a tánciskola, melyet kétévente 

szervezünk a 7-8. évfolyamosoknak, s bemutatóval, azaz koszorúcskával zárul. 

Minden év februárjában „nyitott iskola” programot hirdetünk, amikor a szülők, nagyszülők be-

ülhetnek 1-1 tanórára, hogy megnézzék hogyan tanítunk, gyermekeik vagy unokáik milyen 

módszerekkel tanulnak. Márciusban egészségnevelési napot tartunk, melybe bevonjuk a tele-

pülés felnőtt lakosságát is. 

A nemzetiségi német nyelvet tanulóknak 2 évente szervezzük meg az ausztriai nyelvi és népis-

mereti tábort, a mindenkori 7. évfolyamosok Erdélybe kirándulnak a HATÁRTALANUL! 

program keretében. Nyáron iskolánk 4-8.-os tanulói Balatonszemesen táborozhatnak. 

Intézményünk tanulói táncokat betanulva, népviseletbe öltözve vesznek részt a szüreti felvonu-

láson, ez községi rendezvény, melyen rendszeresen fellép a zeneiskola növendékeiből álló fú-

vószenekar is.                                                                                                                 

Népszerűek a zeneiskola hagyományos rendezvényei is: a nőnapi, a karácsonyi és a tanévzáró 

koncert. 

Nem feledkezünk meg a leendő elsősökről sem, nekik és szüleiknek bemutatóórával egybe-

kötve mutatjuk be iskolánk épületét és a lehetőségeket; majd májusban Iskolára hangoló cím-

mel tartunk foglalkozásokat.  

Az iskola dolgozóinak közösségépítő programokat rendezünk: karácsonykor fehérasztal mellett 

beszélgetünk, pedagógusnapon tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 
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1.12. Kapcsolataink   

Intézményünk külső kapcsolatait a következő táblázat foglalja össze: 

Intézményünk legfontosabb partnerei: A partneri kapcsolatok tartalma: 

Pécsi Tankerületi Központ 

Tankerület Komlói Iroda 

Munkakapcsolat 

Az intézményünkbe járó tanulók települései-

nek önkormányzatai 

Beiskolázási füzetcsomag, év végi jutalma-

zás, osztálykirándulásokhoz települési busz 

ingyenes biztosítása, rendezvények helyszí-

nének berendezéséhez munkaerő biztosítása, 

karácsonykor ajándékcsomag a diákoknak, 

tanulóinkat bevonják pályázataik megvalósí-

tásába. A jó együttműködés jegyében diákja-

ink fellépnek a települési rendezvényeken. 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat Szászvár Mikrokörzet 

Rendszeres személyes kapcsolattartás a csa-

ládsegítő dolgozóival, vezetőjük vagy képvi-

selője részt vesz a tantestületi értekezleteken. 

Komlói Járási Gyámhivatal 2 éve egy szociális munkás is segíti az iskola 

munkáját. 

Iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, 

iskolafogászat, iskolai védőnők) 

Az iskola tanulóinak rendszeres egészség-

ügyi felügyeletét, ellátását, szűrését végzik. 

A védőnők rendszeresen tartanak mentál-

higénés előadásokat, foglalkozásokat osz-

tályfőnöki órákon, egészségnevelési napo-

kon. 

Szászvár Nagyközség Német Önkormány-

zata 

Erkölcsi és anyagi támogatás a nyelvi mun-

kaközösség tevékenységéhez: versenyek, ta-

nulmányi kirándulások, színházlátogatások, 

nyelvi táborok… stb. finanszírozása. 

Szászvár Nagyközség Roma Önkormányzata 

 

A roma származású tanulók tanulmányi 

eredménye alapján történő jutalmazása. 

Az iskolát támogató alapítvány kuratóriuma Az éves 1 napos tanulmányi kirándulások tá-

mogatása, hangversenybérletek biztosítása, 

8. évfolyam osztálykirándulásának segítése. 

SZMK 

 

Mikulás-napi ajándék, farsangi-bál szerve-

zése, lebonyolítása, jutalomkönyvek, nyári 

táboroztatás, kirándulások anyagi támoga-

tása. PP, SZMSZ, házirend véleményezése, 
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elfogadása. Az SZMK értekezleteken jelen 

van az iskola vezetése is. 

A beiskolázási körzetünkben működő óvodák Iskolába hívogató, hangoló (hangszerek be-

mutatkozása, programok szervezése az óvo-

dásoknak, óvó néniknek), a leendő elsős ta-

nítók részt vesznek az óvodai szülői értekez-

leten, bemutató foglalkozásokon, évzáró ren-

dezvényükön, az óvodások részt vesznek az 

iskolai ünnepélyeken (pl. március 15.). 

Baranya Megyei Szakszolgálat Komlói Tag-

intézménye 

Gyógytestnevelés ellátása, utazópedagógus 

biztosítása az SNI-s tanulók fejlesztéséhez, 

szakértői vizsgálatok. 

Várbaráti Kör Egyesület A Tájház és a Bányász Múzeum német- ill. a 

történelemórák helyszínéül szolgál. 

Tanulóinkat bevonják pályázataik megvaló-

sításába (pl. Kiss György Emlékév). 

Településünkön működő civil szervezetek: a 

mindennapos testnevelés megvalósításában 

tevékenyen és hatékonyan részt vállaló szer-

vezetek: 

1. Mecsekháti Utánpótlásnevelő Sportegye-

sület 

2. Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület 

 

 

 

 

labdarúgás, kézilabdaedzések 

túrák, emlékfutások szervezése 

Napi munkakapcsolat az edzőkkel, szerve-

zőkkel. Támogatjuk, segítjük egymás mun-

káját. Az egyesületi és regionális eredmé-

nyekről kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. 

Szászvári Polgárőr Egyesület Rendezvények, sportversenyek helyszínének 

biztosítása. 

Szászvári Fúvószenekari Közhasznú Egyesü-

let 

Helyszín a próbákhoz, hangszer, fellépési le-

hetőség biztosítása az iskola részéről; a zene-

kari foglalkozásokon teljesítik növendékeink 

kötelező óraszámuk egy részét. 

Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület Anyagi támogatás nyújtása a nyelvi munka-

közösség tevékenységéhez, cserében tanuló-

ink részt vesznek az egyesület rendezvényein 

(pl. advent, pünkösdi fesztivál). 
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                                                 “Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak,  

                                                   többet tanuljanak, többet tegyenek, és többé váljanak, akkor   

                                                   vezető vagy.”                                            

                                                                                                                      John Quincy Adams 

 

 

2. Pedagógiai és vezetői hitvallás 

 

A pedagógus pályán eltöltött 37 éves tanítási tapasztalat és a 28 évnyi intézményvezető-helyet-

tesként megélt időszak alapján vallom, hogy a mi munkánk nem foglalkozás, hanem hivatás. 

Sem nálam, sem kollégáim többségénél nem ér véget a nevelés-oktatatás folyamata azzal, hogy 

elhagyjuk az osztálytermet vagy az iskola épületét. Szünetekben, szabadidőnkben is azt figyel-

jük, arról beszélgetünk és megosztjuk az ezzel kapcsolatos információinkat, hogy hogyan le-

hetne hatékonyabban tanítani, mit tehetnénk iskolánk fejlesztése érdekében. 

A következő időszak tervezésekor figyelembe kell vennem a 21. század egyre rövidebb szaka-

szokban gyorsuló változásaiból következő kihívásokat, feladatokat; mert napjainkban az okta-

tás fontos követelménye, hogy az iskola készítse fel a tanulókat a változó világhoz való gyors 

alkalmazkodásra és a felnőtt életben való helytállásra. 

A jó légkör és közösség kialakítása nem csak a diákok körében fontos, hanem a nevelőtestület-

ben is. Vezetőként úgy gondolom, hogy az intézményt jól vezetni, a célokat megvalósítani csak 

úgy lehet, ha azokat az érintettek közösen alakítják ki - mert így tudnak azonosulni velük -, s a 

feladatok végrehajtása során is együttműködnek. 

Intézményvezetőként fontosnak tartom az oktató-nevelő munka színvonálának további emelé-

sét, a szakmai innovációt, a Pécsi Tankerületi Központ és pályázatok segítségével az oktatás 

feltételrendszerének javítását, az iskolai hagyományok ápolását, az iskola kapcsolatainak erő-

sítését, eredményeink megismertetését, az intézményi PR tevékenység megújítását.  

A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt kívánok fektetni a leszakadó tanulók felzárkózta-

tására és a hátránykompenzációra. E tanulók esetében is cél a meglévő képességek, kompeten-

ciák továbbfejlesztése, hogy képesek legyenek tanulmányaik folytatására vagy a munka vilá-

gában való helytállásra. 

Mindig nyitott voltam az újításokra, helyettesként sokszor kezdeményeztem változtatásokat, 

élenjártam az intézményi innovációs feladatok megoldásában. Ezt a szemléletemet szeretném 

átadni kollégáimnak is. Jól ismerem nevelőtársaimat, tudom hogy megfelelő szakmai tudással 

rendelkeznek, hogy nyitottak az innovációra.  

Vezetőként fontosnak tartom - a kollégáimmal, a tanulókkal, a szülőkkel és az iskola partnere-

ivel szemben egyaránt - az őszinteséget, a korrekt tájékoztatást, az empátiát, a vélemények tisz-

teletben tartását és a konszenzuskeresést. Intézményvezetőként harmonikus, barátságos és ren-

dezett belső és külső környezetet szeretnék teremteni, mert ez az alapja a további fejlődésnek. 
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3. Vezetői program 

Vezetői programom összeállításakor szem előtt tartottam a közoktatást és köznevelést megha-

tározó jövőbeli változásokat, az ebből fakadó új feladatokat. Milyen legyen a jövő iskolája? - 

az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport tanulmánya alapján a következő általános 

célokat emelem ki a modern oktatással kapcsolatban, melyekkel én is egyetértek és azonosulok: 

- Fontos, hogy ne csak ismereteket tanítsunk, mert az élethosszig tartó tanulás alapja az, hogy 

a diákok tanuljanak meg tanulni. 

- A modern iskolában a tanulás tanulása, a kreatív gondolkodás, a kommunikáció, a konfliktus-

kezelés, a kritikus gondolkodás, az életvezetési készségek és a digitális állampolgárság kompe-

tenciák megszerzése kerül fókuszba.  

- A jövő iskolájának az aktív tanulást elősegítő és differenciált oktatást kell biztosítania.   

- Napjaink iskolásait szokás digitális bennszülötteknek, míg minket, pedagógusokat digitális 

bevándorlóknak nevezni. Ez az elnevezés arra utal, hogy a világ már ma is digitális, s ha a 

jövőben tanítványainkkal lépést akarunk tartani, akkor egyre inkább támaszkodnunk kell a di-

gitális eszközök által kínált lehetőségekre. 

- A jövő iskolájának is alapértékei az általános emberi - az élet tisztelete, az igazságosság, ön-

maga és mások tisztelete, becsületesség - és társadalmi értékek - jogállamiság, méltányosság, a 

magyar nyelv és kultúra, valamint a nemzetiségek nyelvének és kultúrájának tisztelete, hűség, 

hazafiság, környezeti fenntarthatóság, szolidaritás, együttműködés, felelősség -, ezekre kell ne-

velnünk a tanulókat. 

Ezen célok elérése motivált vezetői programom megírásakor, mert olyan iskolát szeretnék ki-

alakítani, amely megfelel a modern kor követelményeinek, ahol a tanulás és tanítás nem csak 

kötelesség, hanem élmény is. 

Vezetői programom összeállítása során figyelembe vettem a Kiss György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola eddig elért eredményeit, a kialakult jó hagyományokat. Legfonto-

sabb feladatomnak az iskola szakszerű és törvényes működtetését, az intézmény pedagógiai 

programjának megvalósítását tartom. Ugyanakkor szükséges ezen alapdokumentum folyama-

tos felülvizsgálata és megújítása, hogy alkalmazkodni tudjunk a modern iskola korábban rész-

letezett követelményeihez. Fontosnak tartom intézményünk egyedi arculatának kialakítását. A 

célok meghatározásakor nem rugaszkodhattam el a valóságtól, figyelembe kellett vennem az 

adott gazdasági helyzetben az iskola számára rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket.  

Intézményvezető-helyettesi munkám során megtapasztaltam, hogy egy közösség csak akkor tud 

jól és sikeresen együtt dolgozni, ha mindenki azonosul a közösen kialakított célokkal, képessé-

gei és tudása legjavát adja, eszerint teljesíti a feladatokat. Ez csak akkor valósulhat meg, ha 

mindenki a legjobb szándékkal, elkötelezettséggel és nyitottsággal képes a fejlődésre, megúju-

lásra. Meggyőződésem, hogy eredményes vezetői munkát csak a munkatársakkal együttmű-

ködve, egymást meghallgatva és az eltérő véleményeket is tiszteletben tartva lehet megvalósí-

tani. Bízom kollégáim tudásában, kreativitásában és lelkesedésében; hiszem, hogy az alkalma-

zotti közösség tagjainak konstruktív együttműködésével megvalósíthatók a Pedagógiai Prog-

ramban és a jelen dokumentumban megfogalmazott célok.  
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3.1. Az iskola arculata 

Szeretném elérni, hogy a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a mik-

rotérség központi, elismert, keresett intézménye legyen. Ennek érdekében meg kívánom őrizni 

jól bevált hagyományainkat, és folytatni szeretném az elmúlt évek jó gyakorlatait (Ezekről rész-

letesen írtam az 1.11-es fejezetben, ezek mind jó, megőrzendő rendezvények.); de új szokásokat 

is szeretnék bevezetni, melyekkel erősíteni tudjuk iskolánk egyedi arculatát.  

Intézményünk sajátos profilját szolgálja az iskolánkban lévő nyelvtanulási lehetőség, a zeneis-

kola és a mindennapos testnevelésben biztosított lehetőségek; ezeken a területeken mi olyan 

szolgáltatásokat tudunk nyújtani, melyeket a mikrotérségünkben működő többi oktatási intéz-

mény nem. 

Nyelvtanulás terén 2 idegen nyelv elsajátítását kínáljuk tanulóinknak: a több évtizedes múlttal 

rendelkező, a középfokú intézmények által is elismert eredményeket felmutató német nemzeti-

ségi program folytatása mellett 2021 szeptemberétől első osztálytól kezdve bevezettük az angol 

nyelvi képzést. Mivel általános iskolában csak 1 idegen nyelv tanulása kötelező, a másik nyel-

vet szakköri keretben tanulhatják diákjaink. 

A zeneiskolában jelenleg fa- és rézfúvós, valamint zongora tanszakra jelentkezhetnek a növen-

dékek, 4 év hangszertanulás után tagjai lehetnek a fúvószenekarnak. 

A mindennapos testnevelés keretében a mindenkori 3. évfolyamosok megtanulnak úszni a 

bonyhádi uszodában, iskolánk a Rátgéber Kosárlabda Akadémia referencia intézménye, saját 

nevelőnkkel helyben tudjuk biztosítani a gyógytestnevelést.  

E programok folytatását a jövőben is szorgalmazni fogom. 

Intézményünk arculatának az eddigieknél szélesebb körű megismertetése érdekében fejleszteni 

kívánom az intézmény PR tevékenységét:  

- az iskolai jelképek tudatos megjelenítésére nem csak a meglévő pólókat lehet felhasz-

nálni, de készíthetnénk ajándékokat - pl. hűtőmágnes, vászon tornazsák… stb. - intéz-

ményünk logójával a nagycsoportos óvodásoknak 

- ki kellene találni egy iskolai szlogent - erre a tanulóinknak írhatnánk ki pályázatot -, 

mely kifejezi, hogy miért jó a mi intézményünkbe járni, ezt feltüntetnénk minden isko-

lához kötődő kiadványon, pl. plakáton… stb. 

- mivel a szülők nem jöhetnek be tanítás alatt az iskolaépületbe, ezért jó lenne egy külső 

faliújságot elhelyezni az intézmény bejáratánál az aktuális hírekkel és versenyeredmé-

nyekkel, amit a szülők megnézhetnének a várakozás ideje alatt 

- új iskolai honlapot kell készíteni, melyet állandóan frissíteni kell, s a feladatot vállaló 

nevelő naprakészen tud működtetni 

- a közösségi oldalunkat online faliújságként kell használnunk, ahol az iskolai esemé-

nyekről fényképválogatásokat, rövid beszámolókat, versenyeredményeket jelentetünk 

meg 

- Facebook események létrehozása intézményünk nyilvános rendezvényeiről 

- negyedévente olyan tematikus híradásokat kell összeállítanunk, melyeket nyomtatott 

formában az óvodákon keresztül tudunk eljuttatni a leendő iskolások szüleihez 
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- készítenünk kell egy iskolánkat bemutató kisfilmet, melyet fölteszünk a honlapunkra, s 

évközben többször is megosztunk a közösségi médiában (Erre készítettem egy forgató-

könyvet 2021 tavaszán, de sajnos a megvalósítás a digitális munkarendre való áttérés 

miatt elmaradt.) 

Ezek a PR tevékenységek egyaránt erősítenék diákjaink iskolánkhoz való kötődését és az álta-

lunk kínált lehetőségek megismertetését. Ahhoz, hogy ez a rendszer egységes arculatot bizto-

sítva és jól működjön, szükséges, hogy egy nevelői team legyen felelős iskolánk közösségi mé-

diában való megjelenéséért. 

 

3.2. Az oktató-nevelő program tartalmi elemei 

Nevelési feladatok 

Napjainkban a szülők legfontosabb elvárása, hogy az oktatási rendszer minél több terhet át tud-

jon venni tőlük, a lehető legnagyobb mértékben mentesítse a szülői házat a szocializációs fo-

lyamatoktól. A szülők azt várják az iskolától, hogy ne csak oktasson, hanem neveljen is; hogy 

segítse az általános emberi értékek átadását, hogy a tanulókat ne büntessék a nevelők, hanem 

legyenek mindig nagyon kedvesek velük. A szülők szerint a pedagógus nevelje a diákokat, a 

diák pedig teljesítse, amit elvárnak tőle.  Ezért a nevelés folyamatában sokszor magára marad 

a nevelő, mert a szülő nem partner ebben. 

Az iskolai nevelési feladatok ellátásában jelentős szerepe van az osztályfőnököknek, de ez nem-

csak az ő, hanem minden pedagógus feladata. Nagyon fontos, hogy egységesek és következe-

tesek legyünk: A nevelőtestület minden tagjának be kell tartani és tartatni a házirendet, a közö-

sen elfogadott elvárásokat a tanulók magatartásával kapcsolatban. 

Iskolánk Pedagógiai Programjának 1. fejezete tartalmazza az iskola nevelési programját, to-

vábbra is feladatunk az ott leírt nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek, céljainak, fel-

adatainak és eljárásainak megvalósítása, illetve alkalmazása a tanulók személyiség- és közös-

ségfejlesztésének területén.   

A köznevelési törvényben is meghatározott általános nevelési feladataink: 

▪ a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése 

▪ az egyetemes kultúra közvetítése 

▪ az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése 

▪ a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, atti- 

            tűdök együttes fejlesztése 

▪ a közjóra való törekvés megalapozása 

▪ a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése 

 

Nevelő-oktató munkánk során a következő években is törekednünk kell a szülőhely és a haza 

múltjának és jelenének megismertetésére. Fontosnak tartom a nemzeti és a nemzetiségi – német 

nemzetiségi iskolaként különösen a német – hagyományok, kultúra ápolását, emlékeinek tisz-

teletét, a hazaszeretet érzésének felébresztését tanulóinkban. Erre kiváló alkalmat biztosítanak 

az általános iskolai műsorok és a zeneiskolai koncertek (pl. március 15-ei ünnepély, karácsonyi 

koncert...), a német hagyományok megőrzését szolgáló programok (pl. kiállítás német népvise-

letekből, német tánc szakkör…). 
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Sajnos iskolánkban évről évre egyre több a lelkileg sérült vagy a másképpen szocializálódott 

tanuló, akik már 12-13 évesen kiégtek, akiknek nincs támogató családi hátterük és jövőképük. 

Az ő megsegítésükre és prevenciós célzattal szeretném megismertetni, majd a nevelőtestület 

beleegyezésével és együttműködésével bevezetni iskolánkban a Boldogságóra programot. A 

program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 

módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály szá-

mára. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke így fogalmazta meg a mozgalom 

lényegét: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 

valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így 

a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes 

emberré válhatnak.” Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók 

szorongását, miközben erősítik önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gye-

rekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. 

A Boldogságóra program bevezetésétől azt várom, hogy tanulóink - akik lelki sérültségükből 

vagy rossz szociális helyzetük miatt hátránnyal indulnak az életben - tanulják meg indulataikat  

kezelni, legyenek toleránsabbak osztályon belül és kívül is társaikkal szemben, legyen kevesebb 

a veszekedés, erősödjön az önbizalmuk, kovácsolódjanak jó osztályközösségek. A programot 

akkor nevezhetjük eredményesnek iskolánkban, ha csökken a magatartási problémák és a tanu-

lói figyelmeztetések száma, ha kevesebb lesz az osztályokon belüli konfliktus; ha a gyerekek 

megtanulnak örülni az élet apró dolgainak, saját és egymás sikereinek. 

 

 

Oktatási feladatok 

 

Az elmúlt időszak munkaterveit vagy tanév végi beszámolóit tanulmányozva láthatjuk, hogy 

mindegyik dokumentumban megjelenik a nevelőtestület feladataként, hogy továbbra is mindent 

meg kell tennünk a kompetenciamérés eredményeinek javítására, a bukások és a lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentésére; de ehhez új utakat kell keresnünk, mert 

az elmúlt 5 év adatait elemezve kiderül, hogy az eddigi különböző programok (pl. IPR), a fel-

zárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozás ellenére sem tudtunk előrébb lépni. 

A neveléstudomány szerint a tanulást akkor tekinthetjük eredményesnek, ha létrehozza azt az 

optimális aktivitást, amelynek eredményeképpen a pszichikumban tartós változás következik 

be. Napjaink felgyorsult világában a tanulókat kb. 2 percenként éri új impulzus, s ha ez nincs 

meg, ha hiányzik a motiváció tanórákon vagy a diákok bevonása a folyamatba, akkor unatkoz-

nak és fegyelmezetlenek lesznek. Ezt a nevelés-oktatás során minden tantárgy esetében figye-

lembe kell vennünk, s előtérbe kell helyeznünk a tanulók aktivitására épülő módszerek alkal-

mazását, be kell vinnünk a tanórákra a kooperatív tevékenységeket (csoportmunka, projekt-

munka).  

Konfuciusz, ókori kínai bölcs mondása szerint: “Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és meg-

jegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem.” vagyis a tudás megszerzésének hatékonyságát 

jelentősen befolyásolja a tanulás módja. Minél gyakorlatiasabb, minél élményszerűbb, annál 

könnyebben megmarad az ismeret. A tanulás egyik leghatékonyabb módja a játékon keresztül 

történő vagy játékos tanulás. Ezt a megközelítést alkalmazza a gamification – azaz játékosítás 

– módszertan is. Célom, hogy minél több nevelő megismerje és alkalmazza a tanítás során a 

gamification módszerét.  

http://www.biharinepfoiskola.hu/kompetencia_eu/page.php?44


Intézményvezetői pályázat                                                                  Maglódiné Horváth Ildikó 

     43 

 

Kulcskompetenciák  

Iskolánk pedagógiai programján belül Az intézmény helyi tanterve címet viselő rész 2.4 feje-

zete tartalmazza a Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvaló-

sítását, a kulcskompetenciák fejlesztését. Fontosnak tartom, hogy ezeket továbbra is minden 

nevelő építse be tantárgya éves tanmenetébe. A következő években is minden tantárgynál ki-

emelt feladat kell legyen a szövegértés, a kommunikáció, az írás, a problémamegoldó gondol-

kodás és a matematikai ismeretek gyakoroltatása.  

 

Nyelvi oktatás  

IV. Károly magyar király szerint „Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.” A következő 

ciklusban is szeretném megőrizni iskolánkban a 2 nyelv tanulásának lehetőségét: maradjon 1. 

osztálytól választható - órarendbe illesztve - a német nemzetiségi vagy az angol nyelv, mellette 

a másik szakköri keretben legyen elsajátítható. A németes nevelőknek ösztönözniük kell a né-

met nemzetiségi nyelvet választókat arra, hogy minél többen vállalják 8. osztályos korukban a 

DSD nyelvvizsga letételét. Ehhez az eddigi tapasztalatok alapján át kell írniuk a tanmeneteket, 

hogy diákjaink már 5. évfolyamtól készüljenek, gyakoroljanak a nyelvvizsgára. Mindkét nyelv 

oktatásánál általános célunk, hogy a tanulók merjenek beszélni és a hétköznapi helyzetekben 

tudják használni az adott nyelvet, ennek segítésére szorgalmazni fogom, hogy keressünk német, 

illetve angol nyelvterületen olyan iskolát, amellyel partnerkapcsolatot tudunk kialakítani. Ez jó 

motivációs bázis lenne diákjainknak a nyelvtanuláshoz. 

Etika/Hit- és erkölcstan oktatás  

Iskolánk a köznevelési törvény 35. §-a alapján biztosítja az etika/hit- és erkölcstan oktatást. E 

területen nem tervezek változtatást, mert jó a kapcsolatunk az egyházakkal, rendelkezünk meg-

felelő képzettségű nevelőkkel az etika tantárgy oktatásához. 

Mindennapos testnevelés  

Tanulóink lelki és testi egészségét egyaránt fontosnak tekintem. Intézményünkben adottak a 

feltételek a mindennapos testneveléshez, az intézmény infrastruktúrája is megfelelő. A tantárgy-

felosztásnál figyelni fogok arra, hogy a testnevelési órákat valamennyi évfolyamon - így az alsó 

tagozaton is - szaktanárok vagy testnevelés és sport műveltségi területtel/testnevelés szakkollégi-

ummal rendelkező tanítók tartsák. Feladatomnak tartom, hogy ezután is biztosítsuk a gyógytestne-

velési órák lehetőségét.  

A mindenkori 3. évfolyamos tanulók úszásoktatását és a különböző sportágakban való versenyez-

tetést a jövőben is támogatom. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés  

E területen is szeretném megtartani az eddigi jól bevált módszereket: a szakköröket, a felvételi 

előkészítőket, a versenyek szervezését és az ezekre való felkészítést, a tanórai differenciálást, a 

korrepetálást, a napközis és a tanulószobai lehetőségeket; a differenciált képességfejlesztés ér-

dekében a felső tagozaton a képesség szerinti csoportbontást magyar és matematika tantárgyak-

ból.  

Intézményvezető-helyettesi tapasztalataim alapján bátran kijelenthetem, hogy iskolánk a tehet-

séggondozás területén eredményesebb, mint a felzárkóztatás és fejlesztés terén, ezért ez utób-

bira nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a következő ciklusban. Az elmúlt 5 évben tanéven-

ként kb. 40 volt a BTMN-es vagy SNI-s diákok száma, de rajtuk kívül még vannak gyenge 
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képességű tanulóink. A jogszabály szerint (Nkt. 27. § (5) bek.) a szakértői véleménnyel rendel-

kező diákok fejlesztő pedagógiai ellátásának felzárkóztatási része a tantárgyat tanító pedagógus 

feladata, a készségfejlesztő része pedig a fejlesztő pedagógusé. Nem „tudhatja le” az iskola a 

fejlesztő pedagógiai ellátást egy fejlesztő pedagógus külön foglalkoztatásával vagy utazó 

gyógypedagógus szakember fogadásával; neki magának is tennie kell a különleges bánásmód 

keretében biztosítandó fejlesztő pedagógiai ellátásban pedagógiai innovációval, megfelelő 

módszertani megoldásokkal, oktatásszervezéssel, egyéni bánásmóddal, a fejlesztő pedagógus 

szakmai és nevelőtestületi támogatásával segítenie kell a szakértői véleményben foglaltak meg-

valósítását. A fejlesztő pedagógiai ellátásnak két tartalmi követelménye van: tantárgyi felzár-

kóztatás, amit a tantárgyi szakképzettséggel rendelkező pedagógusnak kell végeznie és kész-

ségfejlesztés, amit a fejlesztő pedagógusnak kell végeznie. Ezért feladatomnak tekintem, hogy 

megismertessem a nevelőtestülettel a BTMN és SNI fogalmát, a velük kapcsolatos oktatásmód-

szertanban és a tanulói értékelésben egyéniesítő, magatartási- és viselkedésbefolyásolási peda-

gógiai módszereket.  

A témával kapcsolatos szakirodalomban olvastam a tanórák alatti „kéttanáros modellnek” meg-

felelő tanulásszervezésről, amely a legkevesebb hátrányt okozza a tanulónak. A fejlesztő mun-

kának ugyanis az osztálytermi folyamatokra, az órai ismeretátadási folyamatokra is ki kell ter-

jednie, s a kéttanáros modellel elérhető, hogy a tanulási nehézséggel küzdő diákokat általában 

jellemző lassabb tanulásuk ellenére a tanóra követésében ne szenvedjenek hátrányt. Célom, 

hogy a következő tanévekben iskolánk alsó tagozatán - elsősorban az 1-2. évfolyamon - kipró-

báljuk e modell hatékonyságát, mert rendelkezünk a hozzá szükséges személyi feltételekkel, 

van logopédia szakos gyógypedagógusunk és pedagógiai asszisztensünk. 

Környezeti nevelés  

Napjainkban a Föld megóvása, az élhető környezet fenntartása bolygónk minden lakójának ér-

deke és feladata. Vezetőként és magánemberként is fontosnak tartom, hogy a diákok szemlé-

letmódját a kezdetektől fogva olyan irányba tereljük, mely gondolkodásukban és cselekedete-

ikben is a fenntarthatóságot szolgálja, de ehhez a nevelők példamutató magatartására is szükség 

van.  

Pedagógiai programunk 2. számú melléklete tartalmazza iskolánk környezeti nevelési program-

ját, de az ott leírtakon kívül szeretnék a közeljövőben olyan új lehetőségeket is beépíteni intéz-

ményünk programjai közé, melyek javítják diákjaink környezettudatos magatartását. Továbbra 

is támogatni fogom a PET palackok kupakjainak gyűjtését - Ez az érzékenyítést is szolgálja, 

mert ezeket beteg gyerekek megsegítésére ajánlja fel iskolánk. Szorgalmazni fogom a használt 

elemek és az iskolában keletkező hulladék szelektív gyűjtését, természetesen ehhez megfelelő 

gyűjtőedényeket kell beszerezni a Pécsi Tankerületi Központ segítségével. Szükségesnek tar-

tom, hogy iskolánk minden tanulója részt vegyen az élhető környezet fenntartásához kapcso-

lódó projektnapok programjain, s hogy minél többen kapcsolódjanak be a víz vagy a Föld vi-

lágnapja alkalmából szervezett vetélkedőkbe, pályázatokba.  

A Köznevelés egyik számában olvastam arról, hogy a környezettudatos magatartás kialakításá-

hoz Finnországban hogyan mutatnak példát a tanárok diákjaiknak, ezek követendő, iskolánkban 

is megvalósítható módszerek: Fontos, hogy előzzük meg a mértéktelen fénymásolást! Csak ak-

kor sokszorosítsunk anyagokat, ha azt máshogy (pl. kivetítéssel, diktálással) nem áll módunk-

ban a diákjainkkal megosztani! A finn diákok a kapott órai anyagokat, feladatlapokat mindig 

beragasztják a füzetükbe, így a tanuló nem fogja elveszíteni vagy összegyűrni a lapot, és nekünk 
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nem kell neki ezt később ismételten kiadnunk. Laminálással megóvhatjuk az anyagainkat a 

szennyeződésektől és a gyűrődésektől, több éven keresztül fel tudjuk használni őket. Nyomtas-

sunk színes papírra és vezessük be a színes papír szabályt! Ez Finnországban annyit tesz, hogy 

amit a diákok színes papíron kapnak kézhez, arra a feladatlapra nem írhatnak. A rajta lévő fel-

adatokat vagy szóban oldják meg, vagy írásban a füzetben, vagy mozgásosan a táblánál, ezután 

a lapot visszaadják.  

Az IKT eszközök használatával, pl. feladatok kivetítéssel vagy az interaktív táblán történő meg-

oldásával sok anyag fénymásolását lehet elkerülni, de ehhez biztosítani kell a tárgyi feltételeket 

is a tankerület támogatásával, mert szükséges, hogy minden osztályteremben legyen projektor 

és működő interaktív tábla. A digitális munkarend bebizonyította, hogy sok papírt takaríthatunk 

meg azzal is, ha Google Űrlapon íratjuk a dolgozatot vagy digitálisan elkészítendő feladatot 

kérünk tanulóinktól, sőt a diákok számonkérésére elektronikus portfóliót is alkalmazhatunk; 

ezek a jelenléti oktatásnál is megvalósíthatók.  

A következő ciklusban - a nevelőtestület egyetértésével - szeretném bevezetni, illetve alkal-

mazni iskolánkban a fenti lehetőségeket, módszereket. 

Napközis foglalkozás és tanulószoba vagy egésznapos iskola? 

A kérdésre nem egyszerű a válaszadás. Több évtizedes intézményvezető-helyettesítési tapasz-

talataim és a kollégáimmal folytatott beszélgetések alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy napjainkban a szülők egyre inkább szeretnének kivonulni gyermekeik tanításából, otthon 

már nem szeretnének az iskolai feladatokkal foglalkozni; az az elvárásuk, hogy az iskolában 

tanuljon meg és gyakoroljon be mindent a tanuló, hogy a napközi vagy tanulószoba ne csak 

gyermekmegőrző legyen.  

A nevelők is folyamatosan jelezték, hogy a hagyományos napközi vagy tanulószoba nem tud 

eredményesen működni, mert magas a csoportok létszáma és a vegyes összetétel miatt csak az 

írásbeli házi feladat készül el délután, a gyakorlásra már nem marad idő, hiszen a délelőtti ta-

nulás után szabadidőt is kell biztosítani a gyerekeknek, illetve délután vannak a szakkörök és a 

zeneiskola is. 

A problémára van megoldás: a Komplex Alapprogram (KAP) bevezetése, mely az ország 500 

iskolájában már sikeresen működik. A program célja a differenciált, személyközpontú nevelést-

oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyi-

tottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fej-

lesztése, valamint méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása va-

lamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében. A program épít a tanulók sokszínűségére, az 

egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. A 

Komplex Alapprogramot alkalmazó iskolákban a tudáskonstruálás mellett a képesség- és kész-

ségfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap, hiszen a kialakult képességeknek, készségeknek döntő 

szerepe van az egész életen át tartó tanulás folyamatában is. 

A Komplex Alapprogram a „hagyományos” iskolaszervezési móddal szemben a tanulók neve-

lését-oktatását egész nap biztosító program. A KAP szerint működő iskolákban a kötelező köz-

ismereti tárgyak szervezési keretei lényegesek és nem feltétlenül változnak, azonban kiegészítő 

elemként a napi programba beépül a „Ráhangolódás” (heti 1-3 órában), az érdeklődéshez és 

egyéni igényekhez igazított „Te órád” (a tanuló által szabadon választható foglalkozás, heti 
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egy-két órában), valamint az alprogrami foglalkozások (mind az öt alprogram legalább heti egy 

alkalommal).  

A következő ciklusban célom e program bevezetésének előkészítése a következőképpen:  

- a nevelőtestület belső továbbképzésen, nevelési értekezleten ismerkedjen meg az új tanulás-

szervezési lehetőséggel 

- a tanári kar látogasson meg olyan iskolát, ahol a KAP már működik (Gagarin Általános Iskola, 

Komló) és folytasson eszmecserét az ott dolgozó nevelőkkel 

- a pedagógusok közül néhányan végezzék el a program bevezetéséhez szükséges továbbkép-

zést, s belső tudásmegosztással adják tovább az ott tanultakat 

- ezt követően készítenék a nevelőtestülettel közösen egy SWOT-analízist, s ha ez pozitív lesz 

és a tanári kar támogatja a KAP bevezetését iskolánkban, akkor a programot a szülőkkel is 

megismertetném, az ő igényeiket is fölmérném, s kedvező fogadtatás esetén kerülne sor a KAP 

alkalmazására iskolánkban. 

Zenei nevelés 

A zeneiskolában szeretném megtartani, ill. növelni a növendékek számát. Ehhez fontos lenne, 

hogy már óvodás korban megismerjék és megszeressék a gyerekek a zenét, a hangszereket és a 

szülők a zeneiskolai lehetőségeket. Ennek érdekében a művészeti munkaközösség éves mun-

katervébe olyan programokat is be kell építeni, melyeket a zeneiskolások elvisznek a beiskolá-

zási körzet óvodáiba vagy amelyekre meghívják az óvodásokat. A zeneiskola fejlesztéséhez fel 

kívánom mérni, hogy a meglévő hangszereken kívül milyen újabb lehetőségekre lenne igény a 

tanulók részéről, s ha ezekhez - a tankerület beleegyezésével és támogatásával - meg tudom 

teremteni a személyi és a tárgyi feltételeket, akkor szeretném új tanszakokkal bővíteni a palettát. 

 
3.3. Pedagógusok és alkalmazottak  

Az eddig elért eredmények megőrzése, a korábban kifejtett célok elérése egyedül nem megy, 

szükség van egy együtt gondolkodó, együttműködő, összehangoltan dolgozó alkalmazotti kö-

zösségre, mely iskolánkban adott. A helyzetelemzés 1.8-as fejezetében részletesen bemutattam 

iskolánk nevelőtestületét, a nevelői-oktatói munkát segítőket és a technikai dolgozókat, ezért 

ebben a fejezetben csak a velük kapcsolatos terveimet vázolom. A jó együttműködés és mun-

kahelyi légkör alapjának tartom, hogy intézményünk minden dolgozójának részletes munkaköri 

leírása legyen, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival és tisztázottak legyenek a hatás-

körök, melyeket mindenki ismer. 

Nevelőtestület 

Nevelőtestületünk összetétele optimális: a szakos ellátottság kb. 90 %-os, vannak pályakezdő 

fiataljaink, akik nagyon lelkesek, új módszereket és ötleteket hoztak magukkal az egyetemről; 

és vannak nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag képzett pedagógusaink, akik közül többen 

közelednek a nyugdíjkorhatárhoz. Célom, hogy megtaláljam közöttük az „arany középutat”, s 

a kétféle korosztályt jellemző mentalitás ötvözésével - intézményünk eredményessége érdeké-

ben - az új nevelési és oktatási módszerek alkalmazására nyitott nevelőtestületet alakítsak ki.  
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Továbbra is arra fogok törekedni, hogy a megüresedett álláshelyeket olyan nevelőkkel töltsem 

be, akik szakosak, azonosulni tudnak iskolánk céljaival, a pedagógiai programban szereplő 

alapelvekkel és feladatokkal, lehetőleg helyiek vagy környékbeliek, mert így nem megterhelő 

számukra a bejárás vagy a délutáni, hétvégi rendezvényeken történő részvétel; és hosszú távra 

tudok velük tervezni, mert így tudom biztosítani a folytonosságot és a törvényességet iskolánk 

működésében. 

A színvonalas oktatói-nevelői munkához szeretném biztosítani kollégáimnak a jó munkahelyi 

körülményeket, a naprakész információkat, a megfelelő technikai eszközöket. Ezután is szíve-

sen meghallgatom ötleteiket, javaslataikat, bármikor fordulhatnak hozzám problémáikkal, 

igyekszem segíteni azok megoldásában. Az iskolai feladatok elosztásában, a tantárgyfelosztás-

nál továbbra is a nevelők egyenlő terhelésére fogok törekedni. Támogatni fogom azokat a to-

vábbképzéseket, melyeket a nevelők önként vállalnak, s iskolánk céljait szolgálják; motiválni 

fogom kollégáim jelentkezését azon képzésekre, melyek intézményünk megújulását, fejlődését 

alapozzák meg (Boldogságóra, KAP). 

Nem szeretnék változtatni iskolánk szervezeti felállásán, mert azt megfelelőnek tartom. Köz-

vetlen munkatársam az intézményvezető-helyettes, akivel szeretném megosztani a feladatokat, 

de úgy, hogy mindketten tudjunk a másik munkájáról, intézkedéseiről; vele közösen szeretném 

előkészíteni a nevelőtestületi értekezleteket és döntéseket. Intézményünkben jelenleg négy 

munkaközösség működik, tevékenységük lefedi az iskolai élet valamennyi területét, ezért úgy 

gondolom, hogy nincs szükség többre. A kibővített iskolavezetésnek tagjai a munkaközösség-

vezetők is, rájuk mint szakmai segítőkre tekintek, ezért a korábbi időszaknál jobban kívánom 

bevonni őket a tervezésbe és a megvalósításba. Szeretnék nekik lehetőséget biztosítani a szak-

mai véleménynyilvánításra, számítok rájuk a megfelelő információáramlás megvalósításában, 

ezért havonta egyszer – vagy szükség esetén gyakrabban – tartanék velük megbeszélést, ahol 

értékelni tudjuk az elmúlt hónapot, s át tudjuk beszélni a következő hetek feladatait vagy a 

felmerült problémákat, javaslatokat. 

A nevelést-oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak 

Intézményünkben pedagógiai asszisztens segíti a nevelő-oktató munkát. Ő eddig a tanórák fel-

adatainak előkészítésében, lyukasórás és napközis tanulók felügyeletében segített, de már az 

előző tanév végén felmerült, hogy jobban be kellene őt vonnunk az alsó tagozaton a BTMN-es 

vagy SNI-is tanulók tanórák alatti fejlesztésébe, a betegség miatt lemaradt tanulók felzárkózta-

tásába. Ennek megvalósítását fontos feladatomnak tartom a következő években.  

A napi ügyek intézésében sokat segíthet a vezetőnek egy talpraesett iskolatitkár, nálunk ő gyer-

mekszerető, jól együtt tud működni a pedagógusokkal, az ő precíz munkájára a jövőben is szá-

mítok. Ugyan közfoglalkoztatottként, de informatikában jártas szakembert is tudunk alkalmazni 

iskolánkban, ő eddig is sokat segített a nevelőknek és az iskolavezetésnek a számítástechnikai 

eszközökkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha a tankerület lehetőséget ad rá, akkor őt 

főállású szakemberként szeretném alkalmazni a közeljövőben. Megbízási szerződéssel foglal-

koztatjuk a rendszergazdát, aki nem rendelkezik munkaköri leírással, ezt pótolnom kell, le kell 

ülnöm vele, és át kell beszéljük a feladatait, hogy naprakészen végezze el azokat. 
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Technikai dolgozók 

A technikai dolgozók munkáját is fontosnak tartom, hiszen ők nemcsak tisztán tartják az épü-

letet vagy ellátják a gondnoki-karbantartói feladatokat, de nevelik is a gyerekeket, tevékenysé-

gük hozzájárul az iskola színvonalas munkájához. Annak érdekében, hogy érezzék, az ő mun-

kájukra is szükség van, a tanév kezdetén, egy-egy nagyobb rendezvény előtt őket is tájékoztatni 

fogom, velük is át fogom beszélni a feladataikat, s hogy miben várok segítséget tőlük. 

 

3.4. Az iskola és környezete  

Iskolánk megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékleteként szereplő, a nevelési-

oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és eszközeiről szóló jegyzéknek. 

Ugyan nem rendelkezünk aulával, de ennek kialakítása nem kötelező, amennyiben a nevelési-

oktatási intézményben vagy annak közelében található közösségi térben megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az aula szolgál, erre a célra nálunk eddig is alkalmas volt a tornaterem, ill. 

2021 szeptemberétől kiváltja ezt a tetőtérben kialakított koncertterem. Portánk sincs, de ezt 

pótolja, a biztonságot és a vagyonvédelmet garantálja a 2020 szeptemberétől működő beléptető 

rendszer, s 2021 nyarán igényeltük az iskolaőr jelenlétét is. 

Az iskolaépület állapota jó, az osztálytermek és szaktantermek száma elegendő, a sportlétesít-

mények és a kiszolgálóhelyiségek megfelelőek. A termek bútorzatának mennyisége és minő-

sége megfelel az intézmény jelenlegi létszámának.  

Figyelni fogom a következő időszakban is a pályázati lehetőségeket, mert jó lenne az új mód-

szerekhez (pl. kooperatív tanulási technikák) jobban illő, a csoportmunkára alkalmasabb, vari-

álható (trapéz, puzzle hullám, három- vagy hatszög alakú) asztalokat és hozzá tartozó, ergono-

mikus kialakítású székeket beszerezni. Ez több célt is szolgálna: az órák előkészítésénél gyor-

san ki lehetne alakítani a csoportszigeteket, megkímélnénk a termek padlózatát az állandó asz-

taltologatás okozta károktól, s - nem utolsósorban - jótékonyhatással lenne a tanulók testtartá-

sára.  

Sajnos a tantermekben rossz a parketta állapota, ezt minél előbb fel kellene csiszolni és le kel-

lene lakkozni, mert az állandó por nem tesz jót a tanulóknak, nevelőknek és a technikai eszkö-

zöknek sem; ennek megoldása - a Pécsi Tankerületi Központ támogatásával - a következő évek 

feladata lesz.  

A színvonalas oktatás fenntartásához, az új módszerek alkalmazásához elengedhetetlen az in-

formatikai eszközpark fejlesztése: a régi eszközök felújítása és újak beszerzése. Az önálló is-

meretszerzés gyakorlása, az informatikával támogatott projektmunka bevezetése érdekében 

több tanulói tabletre lenne szükség, minden tantermet interaktív táblával vagy okos tévével kel-

lene felszerelni; ez országos probléma, mi is csak akkor tudjuk megoldani, ha kormányzati tá-

mogatást kapnak hozzá az iskolák. 

Az intézmény belső tereinek hangulatáért mi tehetünk, ehhez nem kell külső segítség, magunk 

is meg tudjuk oldani. Az iskolaépület 2 szárnya közül az újabb építésű mindig hangulatosabb 

volt, a kollégáknak köszönhetően díszítése az évszakoknak, jeles napoknak megfelelően válto-

zott, míg a régi szárnyat „mostohagyerekként” kezeltük. Ezen változtatnunk kell a következő 

évektől, hiszen a régi folyosón is sok diák tanul, s minden osztály elhalad arra, ha a tornate-

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj604idf652
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rembe megy. Terveim szerint az iskola belső tereinek díszítését, az információk naprakész ki-

tételének feladatát felosztanám folyosónként és faliújságonként a nevelőtestület önként jelent-

kező tagjai között. 

Iskolánk környezetének gyermekbaráttá tétele évek óta húzódó téma, mert saját költségveté-

sünkből nem tudtunk TÜV tanúsítvánnyal rendelkező szabadtéri játékokat, padokat vásárolni, 

mert ezek nagyon drágák, az iskolai alapítvány e célra beadott pályázatai pedig forráshiány 

miatt nem részesültek támogatásban. A szülői munkaközösség és az önkormányzat sietett a 

segítségünkre, amikor játékokat ajándékoztak nekünk, azonban ezek nem rendelkeznek TÜV 

tanúsítvánnyal, így a biztonságos használat érdekében bevizsgáltatásuk a mi feladatunk lesz. 

Ez nem kevés költség, ezért ehhez a Pécsi Tankerületi Központ segítségét fogom kérni. 

 

3.5. Működést segítő anyagi források bővítése  

Mind a helyzetelemzésnél, mind vezetői programom kifejtésénél jeleztem, hogy melyek azok 

a fejlesztések, amelyek csak a Pécsi Tankerületi Központ támogatásával valósulhatnak meg, de 

a költségvetésen kívül külső anyagi forrásokra is szükség van, hogy elképzeléseimet valóra 

tudjam váltani. 

A következő ciklusban is figyelni fogom a pályázati lehetőségeket, mert ez anyagi forrásaink 

gyarapításának egyik fontos eszköze. Ezen lehetőség kiaknázásában a  nevelőtestület tagjai ed-

dig is aktívan részt vettek ötleteikkel, a pályázatok megírásával vagy a támogatott programok 

megvalósításával; segítségükre a továbbiakban is számítok.   

Pályázatot nem csak intézményként írhatunk, fontosnak tartom figyelni az alapítványi lehető-

ségeket is (Nemzeti Együttműködési Alap, Magyar Falu Program). PR tevékenységgel szorgal-

mazni fogom, hogy a szülők, intézményünk dolgozói és egyéb támogatók a személyi jövede-

lemadójuk 1%-át a „Szászvár új általános iskola építésének támogatására Alapítvány”-nak 

ajánlják föl. 

Én anyagi támogatás alatt nem csak a pénzbeli segítséget értem, lehet az egy szolgáltatás vagy 

szállítás ingyenes elvégzése, anyagok biztosítása szakkörökhöz…stb. Ezért egy-egy konkrét cél 

vagy rendezvény megvalósításához szponzori támogatókat is szeretnék megnyerni (pl. helyi 

civil szervezetek, AGROSZÁSZ Kft., magánvállalkozók). 

Szászvár Nagyközség Képviselő-testülete a korábbi években is segítette intézményünket, pl. 

anyagot biztosított kerékpártároló építéséhez, az iskolaudvar bővítésére átengedte a települési 

park egy részét, kerítést épített köré…stb. Szászvár Nagyközség Német Önkormányzata és a 

Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület is rendszeresen nyújtott anyagi támogatást nemzeti-

ségi feladataink ellátásához (pl. német nyelvű népismereti tankönyvek vásárlása, tanulmányi 

kirándulások, nyelvi táborok, iskolai szintű nemzetiségi programokhoz pénzbeli hozzájárulás). 

A szülői munkaközösség egyetlen bevétele a farsangi bál, melynek hasznát teljes egészében 

iskolánk támogatására fordították. Ezen szervezetek segítségére a jövőben is számítok, s a be-

iskolázási körzetünkben lévő önkormányzatokat is meg fogom keresni, és egyeztetek velük, 

hogy ők hogyan tudják iskolánkat támogatni. 
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3.6. Az iskola kapcsolatrendszerének fejlesztése  

Iskolánk Szervezeti és működési szabályzatának 8. fejezete: Az intézményi közösségek, a 

kapcsolattartás formái és rendje és a Pedagógiai program 1.8 fejezete: Kapcsolattartás a 

szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel címmel részletesen tartalmazza az egyes 

csoportok, szervezetek iskolánk életében betöltött szerepét, tájékoztatásuk módját és a velük 

való kapcsolattartás formáját.  

A dokumentumokban leírtakat szeretném megtartani, a tanulókkal, intézményi alkal-

mazottakkal, szülőkkel  bevált kapcsolattartási formákon nem kívánok változtatni - Az ajtóm 

továbbra is mindenki előtt nyitva áll. - , de úgy vélem, hogy a következő területeken szükség 

van az újításra, tovább kell lépnünk:  

A Szászvár Nagyközség Önkormányzatával meglévő jó viszony mellett szeretnék szorosabb 

kapcsolatot kialakítani a beiskolázási körzetünkben működő polgármesterekkel és képviselő-

testületekkel. Célom, hogy feltérképezzem iskolánkkal kapcsolatos igényeiket, s megbeszéljem 

velük, hogy ők hogyan tudnák segíteni intézményünket, e célból az intézményvezető-helyettes-

sel tennék látogatást a települési önkormányzatoknál. 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítése és a körzeten kívüli iskolát választók számának 

csökkentése érdekében fontosnak tartom, hogy új alapokra helyezzem iskolánk együttműködé-

sét a beiskolázási területünkön található ovikkal. Többféleképpen szeretném megismertetni az 

intézményünk kínálta lehetőségeket, szolgáltatásokat az óvodások szüleivel: Egyrészt az óvo-

davezetőkkel egyeztetve szeretnék ellátogatni minden tanévben a nevelési év első szülő érte-

kezletére, hogy az anyukák és apukák első kézből kapjanak információt, s kérdéseket tehesse-

nek föl; másrészt az őszi időszakban az ovik vezetőit hívnám meg hozzánk, hogy be tudjuk 

mutatni nekik iskolánkat, így ők is tájékoztathatnák a szülőket, s ajánlani tudnák intézményün-

ket.  

 

3.7. Ellenőrzés, értékelés 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének irányítása és koordinálása az intézményvezető 

feladata, de ebbe munkába szeretném bevonni az intézményvezető-helyettest és a munkaközös-

ség-vezetőket is. Az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését az éves munkaterv részét 

képező ellenőrzési terv tartalmazza. 

Az eredményes munka folytatása érdekében időnként meg kell állnunk, hátra kell néznünk, és 

értékelnünk kell a mögöttünk lévő időszakot, fel kell tennünk a következő kérdéseket: Hol tar-

tunk most? Mit valósítottunk meg kitűzött céljainkból? Milyen tapasztalatokat szereztünk, mit 

módosítanánk és mit érdemes tovább vinnünk? Az értékeléseket egy-egy program vagy projekt 

végén, félévkor és év végén végezzük el, az intézményvezetői és a nevelői beszámolókat az 

értekezleteken meg szoktuk vitatni, s a jegyzőkönyvhöz is mellékeljük; ezeket figyelembe vesz-

szük a következő tanév tervezésénél. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott általános szabály, hogy az intéz-

ményeknek ötévente kell elvégeznie az intézmény és a pedagógusok önértékelését. Mivel ez a 

rendelkezés 2016-ban lépett hatályba, így az ötévenként teljesítendő kötelezettség végső határ-
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ideje 2021. szeptember 1. volt. Intézményi önértékelési szabályzatunknak megfelelően lefoly-

tattuk az önértékeléseket, ennek tervét mindig a tanévnyitó értekezleten fogadjuk el, mivel most 

éppen lezárult egy ciklus, kezdetét veszi az újabb 5 éves periódus. A gyakornokok kivételével 

minden pedagógus elvégezte az önértékelését, fejlesztési tervüket feltöltöttük az OH felületre. 

Intézményünk nem csak önértékelésen, de tanfelügyeleten is átesett. Feladatom, hogy az intéz-

ményi tanfelügyelet zárásaként kapott értékelést figyelembe vegyem a következő évek tervezé-

sénél, az ott megjelölt feladatokat teljesítsem a következő ellenőrzésig, s lefolytassam az újabb 

ciklusban esedékes intézményi önértékelést. 

 

4. Célok, fejlesztések                                                                                                               

A célok és fejlesztések átgondolásakor az intézményvezetőnek figyelembe kell vennie, hogy az 

iskolahasználóknak és a legfontosabb partnereknek mik az oktatási-nevelési intézménnyel kap-

csolatban megfogalmazott elvárásai.  

Közel három évtizedes intézményvezető-helyettesi tapasztalatom alapján úgy gondolom, hogy 

a szülők az általános és a zeneiskolában is színvonalas, a mai kor követelményeinek megfelelő 

oktatást, a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, szakköröket, programokat akarnak; barátsá-

gos, gyermekközpontú és biztonságos iskolai környezetben szeretnék tudni gyermekeiket.  

A pandémia utáni helyi „közvéleménykutatásból” kiderült, hogy a tanulók többsége szeret is-

kolába járni, nemcsak azért, mert kíváncsiak, tanulni szeretnének, de azért is, mert vágynak a 

közösségi élményekre. A digitális munkarend alatt hiányoztak az osztálytársak, az osztályfő-

nökök, a „jó kis feladatok”, még a nevelői magyarázat és segítség is. A diákoknak tehát él-

ményszerű oktatás kell, hogy játszva tanuljanak és sok-sok közös program. 

Kollégáim többsége a pedagógus pályát hivatásának tekinti, munkáját legjobb tudásának meg-

felelően szeretné végezni, ennek érdeképen önképzéseken és továbbképzéseken vesznek részt, 

de cserében a pedagógusmunka erkölcsi és anyagi megbecsülését,  jó munkahelyi légkört, a 

modern oktatás technikai feltételeinek biztosítását, továbbtanulási igényeik támogatását várják. 

Intézményünk fenntartója, a Pécsi Tankerületi Központ azt várja el tőlünk, hogy az iskola tör-

vényesen, szakszerűen és költséghatékonyan működjön, a határidőket betartva lássa el adat-

szolgáltatási kötelezettségeit.  

Intézményünk német nemzetiségi iskola, ezért Szászvár Nagyközség Német Önkormányzata 

azt várja el, hogy érvényesüljenek a nemzetiségi oktatás irányelvei, fontosnak tartják a német 

hagyományok ápolását.  

Az eddig leírtakon kívül további, általános szakmai elvárás is megfogalmazódik az iskolával 

szemben: a NAT-nak való megfelelés, a kompetenciaterületek fejlesztése, a nevelés-oktatás te-

rületén végzett mérések eredményessége, a szakmai megújulásra törekvés. Távlatos célkitűzé-

seimet mindezen elvárások figyelembevételével fogalmaztam meg.  

Rövid távú célkitűzéseim között szerepel a törvényi háttérre figyelemmel a változások kezelése, 

az intézményi dokumentáció naprakész állapotának elérése, a nevelés-oktatás jelenlegi színvo-

nalának megőrzése, az intézményi ellenőrzés-értékelés fejlesztése, a KRÉTA és KIR felületek 

folyamatos használata és frissítése. Fontosnak tartom a tanulók szabálykövető magatartásának 
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erősítését, a rongálások és rendbontások megelőzését, a magyar és német hagyományok ápolá-

sát. Szeretném új alapokra helyezni iskolánk és a beiskolázási körzetünkben lévő önkormány-

zatok és óvodák kapcsolatát. Kiemelt célomnak tekintem az iskola belső tereinek és külső kör-

nyezetének szépítését, az udvar gyermekközpontúvá tételét és a játékok bővítését. 

Középtávon célom a módosított NAT alapján szakmai dokumentumaink (PP és SZMSZ) felül-

vizsgálata és aktualizálása, az iskola arculatának és PR-tevékenység fejlesztése, a beiskolázási 

program összehangolása az intézményfejlesztési elképzelésekkel, a pedagógusok módszertani 

kultúrájának korszerűsítése, a magas szintű idegen nyelvi oktatás megvalósítása, az iskolai 

eredményesség növelése a kulcskompetenciák erősítésével. Fontosnak tartom a pályázati lehe-

tőségek folyamatos figyelemmel kísérését és kiaknázását. 

Hosszú távú célkitűzéseim közé tartozik a tanulói létszám stabilizálása, a beiskolázási körze-

tünkön kívüli iskolát választók arányának csökkentése, a Boldogságóra program és a Komplex 

Alapprogram vagy legalább egyes elemeinek bevezetése, az informatikai eszközpark megújí-

tása és ezen lehetőségek alkalmazása az iskolai élet valamennyi területén. Kiemelt célomnak 

tekintem a tanulók környezeti nevelését, a nevelők és a diákok környezettudatos magatartásá-

nak kialakítását. 

                                                              

                                                                 „Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget 

                                                                   kimerítettél, még mindig van legalább egy.” 

 

                                                                                                               Thomas Alva Edison 

 5. Összegzés 

Pályázatomban áttekintést szerettem volna nyújtani az iskolában intézményvezető-helyettes-

ként eltöltött közel három évtizedes időszakról, a jelenlegi helyzetről és a következő évekre 

vonatkozó terveimről. Kollégáimmal együttműködve továbbra is szeretném megőrizni iskolánk 

eredményeit, hagyományait; a velük együtt végzett közös munkával kívánom elképzeléseimet 

megvalósítani. 

A szakirodalom szerint legalább három vezetői típus ötvözetének alkalmazása ideális a min-

dennapi szakmai munkában, én ezzel egyetértek, s így szeretném irányítani iskolánkat: mene-

dzser típusú vezetőként feladatomnak tartom a szakmai innovációt, a feltételrendszer javítását, 

a PR-munkát, a külső kapcsolatok szélesítését, s mindezekhez a források előteremtését. A ve-

zérkari típusú irányvonalat követve össze kell hangolnom az iskola alkalmazottainak munkáját, 

hogy a közösen megfogalmazott célokból adódó feladatokat mindenki el tudja végezni. Ugyan-

akkor szeretnék empatikus is lenni, hogy problémáikkal a tanulók, a szülők és a kollégák is 

bátran merjenek hozzám fordulni. Én ebben a mentalitásban látom vezetői elképzelésem meg-

valósításának zálogát. 

Vezetői programom megvalósításához és pályázatom pozitív elbírálásához kérem az EMMI 

minisztere, a Pécsi Tankerületi Központ és Szászvár Nagyközség Német Önkormányzata meg-

tisztelő támogatását; a munkatársaim, a tanulói és a szülői közösség és a beiskolázási körzetben 

működő önkormányzatok segítségét. 

Szászvár, 2021. október 10.  

                                                                             Maglódiné Horváth Ildikó 

                                                                                                pályázó 
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Felhasznált források, szakirodalom 

 

1. Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja 2020 

(Utolsó módosítás: 2020. július 10.)  

http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/pictures/PP_Kiss_Gy_2020.pdf  

letöltés dátuma: 2021. július 19. 

 

2. Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabály-

zata 2016 (Utolsó módosítás: 2017. augusztus 31.)  

http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/2017.%20szeptember%201-

t%C5%91l%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20-

%20Kiss%20Gy%C3%B6rgy%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%A9s%20Alap-

fok%C3%BA%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Iskola.pdf letöltés dátuma: 2021. július 19. 

 

3. Közoktatási statisztikai adatok 2011-2021 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/koznevelesi_statisztikai_adatszolgaltatas  letöltés dá-

tuma: 2021. október 6. 

 

4. EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2019 című kiadvány 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegen-

nyelvimeres2019_Eredmenyekosszesitese.pdf letöltés dátuma: 2021. július 23. 

 

5. A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi beszámolója a 

2020/2021-es tanévről 

 

6. Intézményi önértékelés 2017 - Csoportos szülői interjú jegyzőkönyve 

 

7. Milyen legyen a jövő iskolája? Oktatás 2030 honlap tanulmánya 

https://www.oktatas2030.hu/?cn-reloaded=1 letöltés dátuma: 2021. július 31. 

 

8. http://boldogiskola.hu/tajekoztato/ 

letöltés dátuma: 2021. augusztus 5. 

 

http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/pictures/PP_Kiss_Gy_2020.pdf
http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/2017.%20szeptember%201-t%C5%91l%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20-%20Kiss%20Gy%C3%B6rgy%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%A9s%20Alapfok%C3%BA%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Iskola.pdf
http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/2017.%20szeptember%201-t%C5%91l%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20-%20Kiss%20Gy%C3%B6rgy%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%A9s%20Alapfok%C3%BA%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Iskola.pdf
http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/2017.%20szeptember%201-t%C5%91l%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20-%20Kiss%20Gy%C3%B6rgy%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%A9s%20Alapfok%C3%BA%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Iskola.pdf
http://www.szaszsuli.hu/sites/default/files/2017.%20szeptember%201-t%C5%91l%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20-%20Kiss%20Gy%C3%B6rgy%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%A9s%20Alapfok%C3%BA%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Iskola.pdf
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/koznevelesi_statisztikai_adatszolgaltatas
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2019_Eredmenyekosszesitese.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegennyelvimeres2019_Eredmenyekosszesitese.pdf
https://www.oktatas2030.hu/?cn-reloaded=1
http://boldogiskola.hu/tajekoztato/
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9. Szakmai ajánlás a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő 

gyermekeket, tanulókat az óvodai és iskolai nevelésük-oktatásuk során megillető különleges 

bánásmódhoz; a fejlesztő pedagógiai ellátás gyógypedagógiai tartalmaira; a pedagógiai segí-

tés céljaira, feladataira és módszereire; valamint a BTMN tanulói jogokhoz kapcsolódó jog-

használatra 

 

Készült az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, 2019. - 2020. tanévben 

 

10. Környezettudatosság és fenntartható fejlődés egy finn iskola mindennapjaiban                    
 

Köznevelés https://tka.hu/projekt/3283/kornyezettudatossag-es-fenntarthato-fejlodes-egy-

finn-iskola-mindennapjaiban letöltés dátuma: 2021. július 14. 

 

11. A Komplex Alapprogram Koncepciója 

https://www.komplexalapprogram.hu/ letöltés dátuma: 2021. május 8. 
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