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1 Intézményvezetői pályázat motivációja 
 

2019 szeptemberében huszadik tanévemet kezdtem el földrajz-történelem szakos tanárként és 

tizenkettedik tanévemet intézményvezető-helyettesként a Győri Fekete István Általános 

Iskolában. Szerencsésnek mondhatom magam, mert mindmáig első munkahelyemen 

gyakorlom hivatásomat. Szerencsémnek több oka van, középiskolás korom óta készültem erre 

a pályára, köszönöm a gondviselésnek, mindenkori vezetőimnek, kollégáimnak és leginkább a 

gyerekeknek, hogy nagyon sok örömben, közös sikerben volt részem. Jókedvem nem hagyott 

el, máig fontosak számomra Juhász Gyula szavai, aki szerint „a tanár az a gyerek, aki a 

legtovább jár iskolába1”. Tudatos szakmai fejlődésemet segítette, hogy már a kezdet kezdetén 

olyan tantestületbe kerültem, amely egybetartja, közösségbe formálja tagjait. Vezetőimre 

mindig a támogató magatartás a „helyzetbe hozás”, a csapatban való dolgozás volt a jellemző. 

Pedagógustársaimtól folyamatosan tanultam, pályám kezdetén számtalan tanáccsal láttak el és 

az együttműködő, közösségben élő, a mindenkori kihívásokra odafigyelő gyermekközpontú 

pedagógus és ember példával jártak előttem. Szakmai életutamat szaktanárként, 

osztályfőnökként és intézményvezető-helyettesként éltem, élem meg. Ezen szerepekhez új, 

egyre bővülő feladatok is járultak. Szívesen azonosultam Zrinyszky László megállapításával: 

„Míg a legtöbb foglalkozás műveléséhez elegendő a szakmai tudás, addig a pedagógus egész 

lényével vesz részt a munkában”2.  

Elkötelezettségem és szakmai felelősségvállalásom is segítettek szakmai fejlődésemben. 

Eddigi pályám során szívesen azonosultam Koncz István megállapításaival. Fontos pedagógusi 

attitűdnek tartom a pozitív beállítottságot, a felelősségvállalást és a kemény munkát, továbbá 

azt az érzést, hogy munkám túlmutat az iskolai órák szűk keretein.3 

Személyes szakmai céljaimat úgy próbáltam meghatározni, hogy kötődjenek iskolánk fő 

céljaihoz, igényeihez, a Pedagógiai Programunkban meghatározott fő nevelési elvek szerint, 

reményeim szerint hozzájárultak az iskolai pedagógiai tevékenységek fejlődéséhez. 

Fejlesztő-újító tevékenységem tetten érhető, abban, hogy mind szaktanári, mind 

intézményvezetői-helyettesi munkavégzésemre jellemző a nyitottság az új módszerek felé; 

változatos, a tanulók életkorának megfelelő, érdeklődésüket is felkeltő tanulásszervezési 

eljárások alkalmazása, saját pedagógiai és vezetői gyakorlatom folyamatos elemzése, az iskola 

                                                 
1 https://www.citatum.hu/kategoria/Oktatas?r=6, utolsó letöltés: 2019.08.10. 
2  Zrinszky László: Pedagógia szerepek és változásaik, ELTE (Pedagógiai Közlemények) Budapest, 1994, ELTE 

(Pedagógiai Közlemények) 66.o. In.: http://www.ofi.hu/tudastar/pedagogusszerepek, utolsó letöltés: 2019.08.10 
3 Dr. Koncz István: A pedagógusszerep, In.:Dr. Balogh László szerk.: Pedagógiai pszichológia az iskolai 
gyakorlatban, Budapest, 2006, 247.o. 

https://www.citatum.hu/kategoria/Oktatas?r=6
http://www.ofi.hu/tudastar/pedagogusszerepek
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éves tervébe szervesen beépülő, az egész iskolai közösségre építő programok létrehozása, 

megszervezése. Fontosnak tartottam és tartom, hogy az iskola innovációk bevezetésénél mindig 

meg kell vizsgálni annak iskolai hasznosulását is. 

Céljaim meghatározásához fontos számomra a Pedagógiai Programunk és a működésünket 

meghatározó jogszabályok pontos ismerete.  

A szakmai munka hatékonyságát és a feltáró-elemző tevékenységemet növelik az 

osztályokkal, tanulók fejlődésével, az iskola pedagógiai, szakmai munkájával kapcsolatos 

mindennapi szakmai párbeszédek. Ehhez ad segítséget munkaközösségben közösen kialakított 

mérőeszközök, segédanyagok létrehozásának előmozdítása és az esetmegbeszélések, 

konfliktuskezelő műhelyek és tagozatértekezletek megszervezésében való aktív részvétel. 

Minden tanévre való felkészülésem kiindulópontja a hosszú távú tervezésbe beépülő rövid távú 

tervek megalkotásában való aktív munka és azok folyamatos javítása. 

2007 óta felsős intézményvezető helyettesként fő feladataim közé tartozik az intézményünk 

szakmai irányításának segítése, a közös, a működést szabályozó dokumentumaink 

elkészítésében való részvétel, a szervezeti struktúra kialakításának és működtetésének segítése 

és tanügy-igazgatási feladatok ellátása. Mindennapos az iskolát érintő pályázatokkal, 

tanügyigazgatási és tervezési feladatokkal kapcsolatban a gyors, hatékony, pontos 

adminisztrációs tevékenység a jellemző rám.  

Fontosnak tartom az élő szakmai együttműködési rendszer működtetését a fenntartóval és külső 

intézményekkel is. A tudásmegosztás érdekében több esetben vettem részt külső partnerek 

részvételével szervezett szakmai napon, konferencián és innovációs műhelyen, a fenntartóval 

való munkaértekezleten. Ezen fórumokon jómagam képviseltem iskolánkat. 

Személyes példamutatással törekedtem és törekszem arra, hogy iskolánk teljes alkalmazotti 

közösségével alkotó együttműködésre legyünk képesek.  

Intézményvezetőként szeretném erősíteni iskolánk pedagógiai jógyakorlatait, folyamatait és 

tevékenységemmel gazdagítani a Győri Fekete István Általános Iskola teljes közösségét. 

Munkámban elsőbbséget élvez az elhivatottság, módszertani tudatosság, a gyermekek 

fejlődésébe vetett bizalom, a szülőkkel, családokkal való harmonikus kapcsolat kialakítása. 

Elképzelésemben a szülők segítve, támogatva vesznek részt az iskolai munkában, a közös 

feladat és ebben rejlő siker kihat az iskolával szemben támasztott igényeikre, elégedettségükre 

is. 

Fontosnak tartom a tudás gyakorlati alkalmazásában és az együttérzésbe, segítségnyújtásba, 

követhető mintat adásba, műveltégbe vetett vágy hangsúlyozását.  
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Az iskola olyan érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú, befogadó környezet, ahol 

biztosított a tanulók személyiségének teljes kibontakoztatása, az esélyegyenlőség, az egyéni 

bánásmód, a kompetenciák megalapozása és legfőbb emberi értékeke megszilárdítása. 

Ezt a munkakörnyezetet kollégáim számára továbbra is szeretném fenntartani, valamint 

megpróbálok egymás elfogadására, megbecsülésre, etikus magatartásra ösztönző légkört 

biztosítani. 

Igyekszem a „feketés” közösségi és az egyéni érdekeket összehangolni a közös feladatok, 

folyamatszabályozások, munkák sikeres, hatékony megvalósítása érdekében. Hiszem, hogy az 

érdekek összehangolása fejlesztően hat a pedagógiai munkára, hatékonyan kihasználja 

iskolánk emberi erőforrásait és emeli az iskolai munka színvonalát. 
Bízva pedagógustársaim és egyéb munkatársaim szakmai tudásában, iskolánk iránti 

elhivatottságában az iskolában dolgozó alkalmazottak munkához való hozzáállásban, 

személyemet érintő folyamatos támogatásában, úgy döntöttem, hogy pályázatot nyújtok be a 

Győri Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására. 
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2 Szakmai helyzetelemzés 
 

2.1 Az iskola tárgyi feltételei, lehetőségei 
 

Iskolánk a Győri Fekete István Általános Iskola Győr város régi lakótelepének egyik a Kodály 

Zoltán út 31. szám alatt található intézménye. A 44 éve épült intézményünk a közoktatás 

kötelező szakaszában az általános iskolai oktatás területén teljesíti feladatait. 

Az iskola alapfeladatairól a rendelkezési és használati jogról az iskola szakmai 

alapdokumentuma rendelkezik. A jelenleg érvényes szakmai alapdokumentum hatályoságának 

kezdete 2019.09.01. 
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Az Oktatás.hu-ban (KIR-ben) található intézményi statisztika alapján iskolánk 25 

osztályteremmel, 8 szakteremmel, 1 tornateremmel, 1 tanuszodával, 4 fejlesztő szobával és egy 

iskolapszichológusi szobával, valamint két sportpályával rendelkezik, az iskolában étkező 

gyerekek számára egy főzőkonyha is működik. Az nevelés, oktatás négy épületben zajlik. Az 

épületszárnyakhoz nagy teraszok és parkosított udvar tartozik, ami mozgásteret biztosít 

tanulóink számára, kosár és kézilabda pályával. 5 

Alsó tagozaton minden osztálynak saját terme van, felső tagozaton a tanulók vándorolnak és a 

tanítás szaktermekben zajlik. A tantermek berendezéseinek amortizációja érzékelhető. Sajnos 

az iskola elektromos hálózata is elavult. A sikeres pályázatoknak köszönhetően az elmúlt 

években a nyílászárók 70%-át kicserélték, illetve kialakításra került két mozgássérült 

vizesblokk, vécé is.  

Az előző tanévekben a fenntartó jóvoltából festésre kerültek az osztálytermek és folyósok egy 

részének falai és padlója, megújult iskolánk tornaterme és tanuszodája is.  

Az „Audi segít” pályázat keretében 2019. szeptemberében megújult iskolánk udvara, virágok 

kerültek iskolánk előkertjébe, termeket, folyósokat festettünk ki. 

                                                 
4 in: Szakmai dokumentum helye: 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/202956 
5 Az adatok in: KIR-STAT 2019. a02T13 táblázat adatai alapján 

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/202956
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A taneszköz-ellátottságunk jelentősen javult az utóbbi években a nyertes pályázatoknak 

köszönhetően, de ez folyamatosan fejleszthető. A tanulást segítő eszközök beszerzésére a 

továbbiakban is szükség van. Valamennyi osztálytermünkben kerámiatábla van és 14 interaktív 

táblával és két számítógépekkel felszerelt informatika teremmel is rendelkezik az iskolánk. 

A 2018/2019 tanévtől bevezettük az elektronikus naplót. Az iskola korszerű informatikai 

infrastruktúrájának biztosítása érdekében 49 pedagógus jelentkezett a digitális módszertani 

képzésre. A digitális kompetencia fejlesztése kiemelet projektbe (EFOP-3.2.4-16-2016-00001) 

bekerült az iskolánk is. A sikeres pályázatnak köszönhetően 25 laptoppal és 32 tanulói tablettel 

bővült iskolánk IKT eszközparkja és javult az iskola WiFi lefedettsége. Nagyon örülök annak, 

hogy az iskola minden pedagógusa rendelkezik laptoppal. Pedagógusaink munkahelyi 

körülményeit tanári szoba és számítógépekkel, nyomtatóval, fénymásolóval felszerelt tárgyaló 

segíti. 

 

2.2 Az iskola tanulóinak és pedagógusainak fő jellemzői (humán erőforrás) 
 

2.2.1 Tanulók létszámának változása 

 

tanév 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

tanulók száma 558 539 551 535 

Sajátos nevelési igényű tanulók 2x 125 133 134 120 

Sajátos nevelési igényű tanulók 3x 15 16 20 21 

BTMN-es tanulók száma 35 35 47 44 
6 

 
 

                                                 
6 in: 2019. október 1. statisztika alapján készült táblázat in: http://gt.kir.hu/stat19/Lajstrom.aspx, utolsó letöltés: 
2020.02.02. 

 

558

539

551

535

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

tanulók számának alakulása

http://gt.kir.hu/stat19/Lajstrom.aspx
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2.2.2 Tanulóink általános szocio-kultúrális háttere 

 

„Ha a gyermek együtt él a dicsérettel, megtanulja mások megbecsülését. 

Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással, megtanulja szeretni magát.” 7 

(Dotothy Nolte) 

Az elmúlt négy évben sikerült 530 fő felett tartani az iskolába járó tanulók létszámát. A tanév 

közben általában költözés miatt mennek el a tanulóink, de az iskola pedagógiai programjában 

lefektetett eljárás rend szerint a kieső tanulókat tudtuk pótolni oldalági beiskolázás során. Ezen 

tanulóink nagyrésze labdarúgó, akik a Győri ETO FC és a Gyirmót FC labdarúgó csapatának 

utánpótláskorú játékosai. 

Jelenleg 535 diák jár az iskolába nyolc évfolyamon 23 tanulócsoportban, közülük 213 lány. 

Tanulóink nagy része győri, 87 fő bejáró. Két tanulónk külföldi állampolgárságú. 

Évfolyamonként általában három osztállyal működik az iskola. Alsó tagozaton iskolaotthonos 

formában tanul 219 tanuló. 

Tanulóink jelentős része szeret iskolánkban járni, igénylik a tevékenykedtető, önálló tanulást 

biztosító, változatos tanulásszervezési eljárásokkal szervezett tanórákat. Biztonságot ad 

számunkra, hogy a számonkérések kiszámíthatóak, a felmérések előre bejelentettek és 

lehetőséget kapnak a javításra, ismerik az értékelés szabályait.  

 

2.2.3 Tanulók összetétele 

 

Tanulóink számára természetes, hogy tanáraik megszólíthatóak, jogaik gyakorlásához 

különféle fórumokon fogalmazhatják meg elvárásaikat, problémáikat. Az osztály és DÖK-

vezetőség szintjén önértékelési, helyzetelemzési technikát alkalmaznak. Gyakorlattá vált 

számunkra, hogy a tervezési munkálatokat a SWOT-elemzéssel kezdik meg. 

Iskolánkat ért kihívások egyik fontos szelete volt az a tény, hogy egyre nagyobb számban 

jelentek meg integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, melynek 

következtében tanóráinkat úgy kellett felépítenünk, hogy az a befogadó pedagógiai gyakorlat 
színtere legyen. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulás-tanítás folyamatára, a 

személyiségfejlesztés eredményességére és arra, hogy képességeiket és lehetőségeiket, 

korlátaik figyelembe vételével a legmagasabb szintre fejlesszék tanulóink tudásukat. 

Iskolánkban a jelenlegi tanévben is 141 sajátos nevelési igényű és 38 BTMN-es diák tanul. 

                                                 
7 https://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/3366/dorothy-l-nolte-a-gyermek-abbol-tanul-amit-lat-17-rovid-de-

fontos-gondolat-a-gyereknevelesrol.html, utolsó letöltés: 2020.02.20. 

https://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/3366/dorothy-l-nolte-a-gyermek-abbol-tanul-amit-lat-17-rovid-de-fontos-gondolat-a-gyereknevelesrol.html
https://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/3366/dorothy-l-nolte-a-gyermek-abbol-tanul-amit-lat-17-rovid-de-fontos-gondolat-a-gyereknevelesrol.html
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Felső tagozaton egyre népszerűbb a kéttanáros modell, amikor a szaktanár és a 

fejlesztőpedagógus együtt dolgozza fel a tananyagot az integráltan oktatott sajátos nevelést 

igénylő tanulók esetében. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küszködő (BTM) 

tanulók segítésére is.  

Ez csak közösen, gyógypedagógusi segítséggel és aktív támogató szülői háttérrel lehet 

eredményes.  

A tanulói személyiségek sajátosságait, egyéni igényeit így több oldalról tárhatjuk fel és tanulási 

nehézségeiket felismerve fejleszthetjük.  

Az adaptívitás jegyében olyan pedagógiai tevékenységekről van szó, ahol a tanulóink, a szülők 

és a pedagógus közös akarata, igényei összekapcsolhatók. A kihívásokhoz folyamatosan 

alkalmazkodva próbáljuk fejleszteni tudásunkat.  

A csoportprofilok létrehozása mellett a tanulási nehézséggel küzdő különleges bánásmódot 

igénylő tanulók esetében egyéni fejlesztési terveket is kell készítenünk.  

A terv elkészítésében minden esetben kikérjük az iskolapszichológus és a gyógypedagógiai 

munkaközösség-vezető véleményét. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a tervek nem azonosak 

a gyógypedagógusok által készített fejlesztési tervekkel.  

Ezen módszerek segítik tanítványaink érzelmi és szociális állapotának felmérését és a 

tanított osztályok belső struktúrájának jobb megismerését. Ez különösen azért fontos, mert 

tanulóink körében gyakorivá vált a szociális képességek (empátia, tolerancia, 

konfliktusmegoldás) hiánya és az udvariassági formák megsértése. 

Ebben a helyzetben bizony mindennapos feladat pedagógusaink számára, hogy az iskola 

pedagógia programjának szellemiségében kirajzolódó egységességet szem elött tartva, de a 

megváltozott helyzetből adódó differenciálás alkalmazásával (a tanulók, az osztályok vagy 

az iskola igényei felől nézve) építsék fel mindennapi munkájukat.  

Iskolánkban kis hányadban jelen vannak a magas elvárásokat támasztó, szorgalmas, tehetséges 

tanulók is. 

2.2.4 Hátrányos helyzet 
 

Növekvő hányadot képvisel a hátrányos helyzetű (jelen tanévben: 22 fő) és a halmozottan 

hátrányos (jelen tanévben 3 fő) és átmenetei vagy tartós állami nevelésbe vett (jelen 

tanévben 10 fő) tanulók száma is. 
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Ennek következményeként tantestületünk minden tagjának, olyan módszereket és attitűdöket 

kell magában felszínre hoznia, amely egyfajta családgondozói, mentori, szabadidő szervezői, 

konfliktuskezelői feladatokat, mércét, magatartási mintát követel meg tőlük. 

 

tanév 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

tanulók száma 558 539 551 535 

hátrányos helyzetű tanulók száma 25 12 7 9 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
száma 5 5 5 5 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanulók száma 88 57 54 73 

     
8 

Az iskola tanulói összetételére jellemző, hogy tanulóink nagyrésze „körzeten kívüli”. A szülők 

a város különböző részeiből és a környező falvakból íratják iskolánkba gyermekiket. 

  2019/20 2018/19 2017/18 

körzetes tanulók száma 177 206 208 

bejáró tanulók száma 74 75 69 

nem körzetes tanulók száma 284 345 261 

 

 

 

 

 

                                                 

8 KIR-STAT a04t18 táblázat alapján in: https://gt.kir.hu/stat18/Login.aspx, utolsó letöltés 2020.02.20. 
 

Szociális helyzet alakulása  a 2019/20 tanévben

tanulók száma

hátrányos helyzetű tanulók száma

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma

https://gt.kir.hu/stat18/Login.aspx
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2.3 Az iskola beiskolázási mutatói 
 

Iskolánk tanulóink sikeres pályaválasztásának előkészítését és lebonyolítását a 2019/20. tanév 

rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet alapján szervezi meg.  

A rendelkezésre álló 6 tanítás nélküli munkanapból egyet kizárólag pályaorientációs célra 

használunk fel. Pályaorientációs napot mind a nyolc évfolyamon megszervezzük. A tanulóink 

számtalan továbbtanulási lehetőség közül válogathatnak. A választás a diákoknak és szüleiknek 

is nehéz, ezért iskolai programjaink sokszínűek, hogy segítsenek a választásban. Az iskolában 

több éve működtetett pályaválasztási rendnek megfelelően pályaválasztási szülői 

értekezleteket, középiskolák bemutatóit, és gyárlátogatásokat is megszervezünk már a 

hetedikes és nyolcadikos tanulóink számára is. 

A munkaterv megvalósítása mellett a nyolcadik évfolyamosok számára szervezett 

pályaválasztást előkészítő foglakozások, központi írásbeli felvételi vizsgára való 

felkészítéseket szervezünk matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból, ezek nagy 

segítséget adnak a tanulóinknak az eredményes továbbtanuláshoz. 

 

Továbbtanulás iskolatípus szerint 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

  % % % % 

gimnáziumba felvett tanulók százaléka 23 25 36 27 

szakgimnáziumba felvett tanulók 
százaléka 47 47 53 43 

szakközépiskola felvett tanulók százaléka 30 28 11 30 
9 

A felvett tanulók iskolai megoszlásáról leírható, hogy tanulóink közel fele a 

szakgimnáziumokat részesíti előnyben a továbbtanuláskor és a gimnáziumok egyre kisebb 

arányban szerepelnek nyolcadikosaink között. 

A gimnáziumoknál a Fehér Miklós Labdarúgó Gimnázium %-os megoszlása az elmúlt 4 

tanévben egyre kevesebb, de még mindig a jelentkezők közel felét teszi ki, a csökkenő 

tendencia oka a labdarúgó osztályaink létszámának fokozatos csökkenése, második helyen évek 

óta a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, 

Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskola gimnáziumi osztályai állnak. 

A szakgimnáziumoknál a Krúdy Gyula Középiskola szakgimnáziumi osztályai, a Lukács 

Sándor Középiskola és Győri Műszaki Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és 

Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskola képzései vannak a legnagyobb arányban. 

                                                 
9 in: Győri Fekete István Általános iskola továbbtanulási statisztikái 
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A szakközépiskolák a Lukács Sándor Középiskola és a Krúdy Gyula Középiskola képzései és 

a Gábor László Műhelyiskola szakmái jelennek meg a legnagyobb arányban. 

A továbbtanulási adatok ismeretében a munkatervbe minden évben meghívjuk ezen iskolák 

képviselői is, mert nagy az igény a nyolcadikos tanulóink részéről. 

  2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2016 

Felvételt nyert tanulók fő % fő % fő % fő % 

Első körben felvételt nyert tanulók 80 98 96 99 96 98 91 100 

rendkívüli felvételi eljárásban felvett 
tanulók 2 2 1 1 1 2 0 0 

felülbírálati kérelmet benyújtó  2 2 1 1 1 2 0 0 
10 

A munkatervben rögzített továbbtanulási feladatok hatékonynak bizonyulnak. 

Az első körben felvett tanulók aránya minden évben nagyon magas 96% feletti, a rendkívüli 

felvételi eljárásba bekerült tanulók is minden esetben sikeresen bekerülnek egy középiskolába. 

A pályaválasztás adatainak részletes feldolgozása a munkaközösségek feladata.  

Az adatok részletes kielemzése kihat a következő évi tantárgyfelosztásra is, mert a következő 

évi tantárgyfelosztásban megjelennek az osztályokhoz rendelt pályaválasztás előkészítő 

foglakozások matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 

2.4 Iskolánk pedagógusai 
 

Az iskola tantestülete 51 pedagógusból áll (két félállású alkalmazottal), melynek átlagéletkora 

49 év, 8 fő a férfi pedagógusok száma. Szakos ellátottságunk 95%-os. Négy munkaközösségben 

folyik a szakmai munka. 11 

Az iskolába járó tanulók száma 535 fő, így egy pedagógusra 10,91 tanuló jut. 

Az intézményvezetést egy kibővített a munkaközösség vezetőkből álló csapat segíti. Mindkét 

tagozaton működik kéthavonta megtartott tagozatértekezlet, ahol a szakmai munka mellett az 

aktuális feladatok megbeszélése is zajlik.  

Az iskola pedagógusainak elkötelezettségét jelzi, hogy egyre többen élnek az előmeneteli 

rendszer nyújtotta lehetőségekkel és részt vesznek minősítéseken. 2019/20 tanévben négy 

pedagógustársunk mesterpedagógusi minősítésére, egy pedagógustársunk Pedagógus II. 

minősítésére kerül sor. 

                                                 
10 in: Győri Fekete István Általános iskola továbbtanulási statisztikái 
11 KIR-STAT Iskola statisztika adatai alapján, in: https://gt.kir.hu/stat18/Login.aspx, utolsó letöltés: 2020.02.20. 

https://gt.kir.hu/stat18/Login.aspx
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Pedagógusok megoszlása az életpálya alapján: 
Gyakornok 2 

Pedagógus I. 23 

Pedagógus II. 24 

Mesterpedagógus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógusok életkor szerinti megoszlása12 

 

Életkor 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

25-30  1 

31-40 6 1 

41-45 4 1 

46-50 4 5 

51-55 8 3 

56-60 4 8 

61-64  6 

                                                 
12 KIR-STAT Iskolai statisztika táblái, in: https://gt.kir.hu/stat18/Login.aspx, utolsó letöltés: 2020.02.20. 
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A pedagógusok kor szerinti összetétele jelentősen befolyásolja az iskola pedagógiai 

gyakorlatának, szervezeti kultúrájának és hagyományainak átadását. A pedagógusok és a 

diákok közötti generációs távolság nagysága kihat a középtávú intézményi tervezésre is. A fenti 

diagramm ábra is mutatja, hogy ez a kérdés komoly figyelmet érdemel a jövő tanéveire nézve, 

különösen a felső tagozat tekintetében.  

A felső tagozat tagjainak 56 %-a 10 éven belül nyugdíjba megy. Fontos kérdéseket fog felvetni 

az a tény is, hogy mennyien fognak élni a 2011. évi CXC. törvény 65.§ (7) pontja szerinti 

csökkentett munkaidő választásnak lehetőségével, már most is él vele egy pedagógustársunk. 

Alsó és felső tagozaton sajnos hiányoznak a pályakezdő pedagógusok. Az iskolánkat érintő 

egyik legnagyobb középtávú kihívás, hogy az iskolai munkában rendelkezésre álló szakmai 

tudás és tapasztalat átadása, az iskola hagyományaihoz és elveihez alkotó módon kapcsolódni 

tudó fiatal pedagógusok felvétele hogyan történik meg majd a jövőben. 

Iskolánk küldetésnyilatkozatából idézett részlet meghatározza a pedagógiai munka fő 
arculatát. 
„Küldetésünknek tekintjük az intézményünket választó diákok kreativitásának, tanulás iránti 

igényének, testi-lelki egészségének és humánumának fejlesztését. Pedagógiai munkánk során 

különösen nagy hangsúlyt fektetünk a modern tanulási technikák alkalmazására, úgymint 

projekt-módszer, a kooperatív tanulás, valamint a napjainkban egyre szélesebb teret nyerő 

élethosszig tartó tanulás megerősítésében”.13 

Az iskolában dolgozó pedagógusok szerepe folyamatosan átalakult.  
Ezt a társadalomban zajló változások iskolánkra kiható tényezői indukálták többek között azzal, 

hogy iskolánk egy „elöregedő” lakótelepen található. Tanulóink általános szocio-kultúrális 
háttere széles skálát mutat. Iskolánk szakmai munkájának alapdokumentumában 

megfogalmaztuk iskolai nevelésünk fő elveit. 

„Fekete István, iskolánk névadójának személyes életútja, munkássága azonos célkitűzéseinkkel. 

Dolgos, tevékeny, alkotó, emberséges élete például szolgál tanulóink, s mindannyiunk számára. 

Művei emberségre, természetszeretetre, a természet iránti felelősségre nevelnek. Szereplői 

feladatmegoldása, ötletgazdagsága mintául szolgálhat tanulóink számára.”14 

Tanulóinkból egyénileg sikeres, társadalmilag hasznos diákokat szeretnénk nevelni. 

                                                 
13  Fekete István Á. Iskola küldetésnyilatkozata, in: 
https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf, 

 utolsó letöltés: 2020. jan. 19. 
14Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Programja in.: https://vuksuli.eu/pedagogical-programme, 

utolsó letöltés: 2019.10.05.  

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf
https://vuksuli.eu/pedagogical-programme
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Az elmúlt években nevelőtestületünk komoly szemléletváltáson ment keresztül az 

intézményvezetés hozzáállásának, a belső szakmai továbbképzések szervezésének, valamint a 

szervezeti működésünkre ható mindennapi szakmai párbeszédnek, belső tanulási műhelynek, 

esetmegbeszéléseknek, konfliktuskezelő műhelynek köszönhetően. Ezek a formák jó keretet 

adtak szaktanáraink fejlődéséhez is.  

Nem elég csak a tudást átadni, ha hatékony munkát szeretnénk végezni, akkor olyan 

tulajdonságok elsajátítására kell figyelnünk, mint a szakmai motiváltság, osztályok, 

csoportok hatékony vezetésének a képessége, IKT alkalmazása, tanulás és tanítás többféle 
modelljének birtoklása, tapasztalatcsere más tanárokkal és együttműködési képesség.  

Pedagógusaink a nevelést-oktatást hivatásuknak tekintik, nyitottak, fogékonyak az új 

kompetenciák megszerzésére, magukénak érzik Pedagógiai Programunk célkitűzéseit, 

értékrendjét, tisztelik egymás munkáját, mindennapjainkban érvényesül a 

gyermekközpontúság. A hét évente kötelező továbbképzéseket a törvényi előírásnak 

megfelelően mindig teljesítik. Jelenleg tíz pedagógus rendelkezik szakvizsgával. 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben két pedagógiai asszisztens, egy 

iskolatitkár, egy iskolapszichológus, egy úszómester segíti a munkánkat. 

A napi pedagógiai munka zavartalan működését egy félállású gondnok, valamint két portás és 

egy kertész biztosítja. 

Megbízhatóak, precízek és segítőkészek az iskola szellemiségét elfogadó munkatársak, ezért 

nagyban hozzájárulnak az iskola sikeres működéséhez. 

 

2.5 Iskolánk szervezeti felépítése 

 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézményvezető munkáját két 

intézményvezető-helyettes segíti, akik az alsó és felső tagozat gondozásáért felelősek.  

A nevelőtestület tagjai szakmai munkaközösségekben dolgoznak, feladataikat az SZMSZ-ben 

pontosan meghatároztuk. 

Az intézményvezetőt tervező, szervező, ellenőrző munkájában a helyettesek mellett az iskola 

munkaközösség-vezetői is segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

Az intézmény kibővített vezetőségének tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

a·szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezető, ISK vezető, szakszervezeti 

megbízott, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus.  
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Az intézményi kibővített vezetőség, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. A megbeszélések az éves munkatervben meghatározott terv szerint 

történnek.  

Az iskola a nevelési és oktatási célok sikeres elérése érdekében együttműködik a szülői 

munkaközösséggel, diákönkormányzattal. Az intézményvezetés és a közösségek 

kapcsolattartását az iskola SZMSZ-e szabályozza.15 

 

2.5.1 Szakmai munkát meghatározó keretek 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. kormányrendelet, továbbá a 51/2012. 

(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kerettanterveket pontjait figyelembe 

véve alakítottuk ki helyi tantervünket.  

Céljaink meghatározásához fontos számunkra a Pedagógiai Programunk ismerete.  

 

Tanóráinkon a Pedagógiai Programunk alapján „lexikális tudás helyett előtérbe helyezzük a 

logikus gondolkodásra épülő tanítást, segítve ezzel a tanulókat, hogy az iskola befejeztével 

képesek legyenek eligazodni az információk egyre növekvő rengetegében. „16 

 

A tanulás támogatása érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél 

aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett 

tudás új helyzetekben való alkalmazására, hasznosítására. A jogszabályi elvárásoknak 

megfelelően az egyéni bánásmód érvényesülése is fontos szempont munkánk során. Alapvető 

fontosságú pedagógiai feladatnak tekintjük az információk megszerzéséhez, felhasználásához 

szükséges kompetenciák megtanítását. 

A szakmai munka hatékonyságát növelik az osztályokról és tanulókról szóló mindennapi 

szakmai párbeszédek, munkaközösségben kialakított mérőeszközök, anyagok és 

tagozatértekezletek. 

Minden tanévre való felkészülés kiindulópontja a hosszú távú tervezésbe beépülő rövid távú 

tervek megalkotása, javítása. 

                                                 
15 in: Győri Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata in: 
https://vuksuli.eu/uploads/LD4PWRfDWifPjjCaqJyzFBThZCXqiZvUgVWAJjzM.pdf (2019.11.27.) 

 
16Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Programja in.: https://vuksuli.eu/pedagogical-programme, 

utolsó letöltés: 2019.08.10. 

https://vuksuli.eu/uploads/LD4PWRfDWifPjjCaqJyzFBThZCXqiZvUgVWAJjzM.pdf
https://vuksuli.eu/pedagogical-programme
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Az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos oktatási formában működő rugalmas óratervi modell 

biztosítja a családias, barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, 

képességfejlesztést.  

A személyiséggazdagító program a tartalmas szabadidő eltöltését szolgálja. Az osztályban 

tanító mindkét pedagógus hatékony együttműködése biztosítja az osztály eredményes 

fejlesztését. 

Életre hívtuk a humanisztikus vizsgát, melynek célja az volt, hogy a tanuló tanév végi 

osztályzata és teljesítménye nagyobb mértékben összhangban legyen.  

 

Az idegen nyelvek tanításának középpontjába a kommunikatív képességek fejlesztése 

került, a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó szintre emelése. Ennek érdekében működtetjük a 

fokozatosság elvét betartva 5. évfolyamtól helyi vizsgarendszerünket mely tartalmában, és 

feladatiban hasonló az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel.  

Az eredményesség érdekében többségünk megtanult csapatban dolgozni. Alapvető 

szemléletté vált a nyitottság az oktatás tartalmának és módszereinek megújulása felé mai napig 

tartó fejlesztő munka.  

A 90-es években a nevelőtestület megfogalmazta, és konszenzus alapján elfogadja 

nevelésfilozófiájának fő jellemzőit a személyiségfejlesztő iskola kiépítését, helyzetelemzésre 

alapozva elkészítette Pedagógiai Programját és helyi tantervét. 2000-ben a hatékonyabb 

működés érdekében a Comenius 2000 II teljes körű minőségbiztosítási modellt is bevezettük, 

mely jó lapot szolgált az IMIP kiépítésére.  

Az egyes tantárgyak óraszámai a kerettantervek előírásainak megfelelően kerültek kialakításra. 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználásában figyelembe vettük a tanulók igényeit, életkori 

sajátosságaikat. Kiemelt szempont volt a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika 

tantárgy óraszámainak általános megemelése mellett az egyes évfolyamoknál felmenő 

rendszerben kiépítésre kerülő emelet szintű angol bevezetése.  

Az emelt szintű angol nyelv oktatás a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó rendelkezések 

figyelembevételével, a tanórán kívüli órakeret terhére kerül megszervezésre. (A Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) 

Kormányrendelet 8-9.§). 

Az egyes tantárgyak évfolyamokra lebontott óraszámait a 2019/20 tanévre a következő táblázat 

mutatja. 
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Nemzeti Köznevelési Törvény által meghatározott óratervek  
Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabadon szervezhető órakeret óraszámai tantárgyakhoz rendelve.  

 

ALSÓ TAGOZAT 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Angol nyelv +2 +2 +2 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/erkölcs- és hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Rajz 2 2 2 2 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Informatika   +1 +1 

Órakeret 25 25 25 27 

Szabadon szervezhető órák száma 2 2 3 3 

 
EGÉSZ NAPOS ISKOLA KERETÉBEN 

Évfolyam Tanóra Tanóra a szabadon 

szervezhető órák 

terhére 

Tehetséggondozás 

(Nkt. szerint az 

intézményi órakeret 

terhére) 

Önálló foglalkozás 

(napközis órák) 

1-3. évf.  2 2 1 

4. évf. 2 1 2  

 
FELSŐ TAGOZAT 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 3 

Angol  3+1 3+1 3+1 3+2 

Matematika 4 3+1 3 3 

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1.5 1.5 

Biológia-egészségtan   2 2 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 
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Honismeret 1    

Rajz 1 1 1 1 

Informatika +1 1+1 1+1 1+1 

Technika 1 1 1  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Órakeret 28 28 31 31 

Szabadon szervezhető  2 3 3 3 

Évfolyam Tanóra Tanóra a szabadon 

szervezhető órák 
terhére 

Tehetséggondozás 

(Nkt. szerint az 

intézményi órakeret 

terhére) 

5-7. évfolyam 3 1 1 

8. évfolyam 3 2  

17 

Az iskolában csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és ahol a tantárgyfelosztás 

megengedi a sajátos nevelési igényű tanulók magas száma miatt a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat.  

Az iskolában jelen lévő magas számú sajátos nevelési igényű és BTMN-es tanulók számára a 

fejlesztő foglakozásokat a fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok közreműködésével, heti 

rendszerességgel, a szakértői bizottság véleménye alapján szervezzük meg. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

141.§ és 142. §-ban foglaltak és a Nkt.27§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint 

szervezzük meg.  

Iskolánknak saját tanuszodája van ezért elsőtől ötödik évfolyamig a testnevelés órák terhére 

heti két alkalommal, hatodik évfolyamban heti egy óra úszást szervezünk tanulóinknak. 

Az iskolában rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek, a fenntartó a Győri Tankerület 

által biztosított lehetőségek és a tantárgyfelosztás figyelembevételével szervezzük meg a nem 

kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók és szülők igényeinek megfelelően. 

A működésünk szervezeti formáit és rendjét Pedagógiai Programunk és az Éves munkaterv 

rögzíti.  

                                                 
17 Győri Fekete István Általános iskola Pedagógiai Programja óraszámok in: 

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf, angol emelet szintű 

koncepció, utolsó letöltés: 2020.02.20. 

 

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf
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Ennek megfelelően a 2019/20 tanévben az iskolában tíz napközis csoport működik egésznapos 

iskola formájában. A felső tagozat tanulói számára tanulószoba áll rendelkezésre.  

A munkaközösségek munkaterve szerint rajz és logika szakkörök, felzárkóztató és 

tehetséggondozó foglakozásokat és ének-kart is szervezünk.  

Valamint nyolcadik évfolyamon központi írásbelire való felkészítést is szervezünk matematika 

és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, melyet a második félévben a kompetenciamérésre 

való felkészítésre szánjuk.  

Iskolánk tanulói nagyon szeretnek sportolni a tömegsport órákat labdarúgás, kosárlabda és 
kölyökatlétika sportágban szervezük meg. Számtalan városi, megyei és országos 

sportverseny állandó résztvevői vagyunk, ezen tényekben tetten érhető iskolánk testnevelés 

irányultsága. Eredményeinket korábban a kötélugrás, jelenleg kosárlabda és labdarúgás, 

atlétika sportágban érjük el.  

A tehetséges sportolóinkat délután a városi egyesületekben irányítjuk, hogy még több edzésen, 

magasabb képzésben részesüljenek. 

Új színfoltot kölcsönöz a kínálatunknak, hogy felső tagozaton megjelent legorobot szakkör is. 

Úgy gondolom, hogy széles palettából válogathatnak a tanulóink és szüleik. 

 

2.6 Az iskola szakmai munkájának értékelése 
 

Az iskolai szakmai munka eredményességének és színvonalának mutatói a tanulók rendszeres 

mérésének, értékelésének eredményei. Az értékelés a nevelőtestület által elfogadott a 

Pedagógiai Programunkban lefektetett elvek alkalmazása révén valósul meg.18  

Az értékelési rendszer nemcsak a tanórákon végzett munkáról ad visszajelzést, hanem a tanuló 

önértékelésének és személyiség fejlesztésének is eszköze. A belső mérési rendszer fontos 

elemei a második évfolyamon matematikából és magyarból megíratott szummatív mérések.  

Az ötödik évfolyamon tantárgyból megíratott minimumszint mérések. A mérései 

eredmények jó kiindulópontot adnak minden fejlesztő és felkészítő tevékenységnek és kijelölik 

a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra kerülő tanulók körét. Az eredmények segítik a 

pedagógusaink reflexióra alapuló tervező munkáját. 

 

                                                 
18 Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Program értékelés alapelvei in: 
https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf), utolsó letöltés: 
2020.02.20. 

 

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf
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2.6.1 Országos kompetenciamérés 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 80.§ (1) szerint az oktatásért felelős 

miniszter országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási 

intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről. Ennek keretében 

iskolánkban a hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulóknak a szövegértési képességét és a 

matematikai eszköztudását vizsgálják.19 

A mérések eredményeiről készült összesítések alkalmasak az iskolai munka elemzésére és 

teljesítményének összehasonlítására a hozzá hasonló vagy lényegesen különböző iskolákkal 

való összehasonlításban is. A mérés az iskolai helyzetelemzés egyik fontos eszköze, rávilágít 

az iskolai pedagógiai munka erősségeinek, gyengeségeinek megismerésében, fejlesztési 

irányainak a kijelölésében. 

 

Kompetenciamérés átlageredményei matematika mérési területen 

  2015 2016 2017 2018 

kompetenciatípus iskolai átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

matematika 6. 

évf. 1539 1497 1574 1486 1482 1497 1573 1499 

matematika 8. 

évf. 1604 1618 1643 1597 1688 1612 1586 1614 

 

Kompetenciamérés átlageredményei szövegértés mérési területen 

  2015 2016 2017 2018 

kompetenciatípus 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

iskolai 

átlag 

országos 
átlag 

szövegértés 6. 
évf. 1512 1488 1480 1494 1478 1503 1521 1492 

szövegértés 8. 
évf. 1498 1567 1613 1568 1576 1571 1623 1602 

20 

Az fenti táblázatok az elmúlt négy év eredményeit mutatják a hatodik és nyolcadik évfolyamon 

szövegértésből és matematikából. Az eredmények alapján leírható, hogy szignifikáns eltérés 

nem tapasztalható az évek eredményeit tekintve az országos átlagtól. Az iskola átlaga 

szignifikánsan nem különbözött az országos átlagtól több esetben felette is volt. Sajnos a 

megyeszékhelyi általános iskolák átlagánál alacsonyabbak eredményeink. A tanulóink 

képességeloszlását vizsgálva is alapvetően az országos átlag körül helyezkedik el az iskola 

teljesítménye. A 2017. évi nyolcadikos matematika eredmény kiemelkedő. Iskolai eredmények 

elmaradása figyelhető meg a 2018-as matematika mérési eredmények országos értékhez 

                                                 
19 in: 

(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2019/Tajekoztato_level_a_2018_2019.tanev

i_orszagos_meresekrol.pdf és https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/lebonyolitas 
20 mérés adatai, in: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202956, utolsó letöltés: 2020.02.20. 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2019/Tajekoztato_level_a_2018_2019.tanevi_orszagos_meresekrol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2019/Tajekoztato_level_a_2018_2019.tanevi_orszagos_meresekrol.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202956
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viszonyítva. A családi háttérindex vizsgálatának tükrében iskolánk tanulói minden 

esetben szignifikánsan magasabban teljesítettek a vártnál. A minimum szintet el nem érők 

tanulók országos arányával való összehasonlításban is jobb értékekkel rendelkezik iskolánk, 

lényegesen kevesebb iskolánkban ezen tanulók aránya.21 Az eredmények ismeretében a 

munkaközösségek szakszerű, az iskola pedagógiai folyamataiba beépíthető intézkedési tervet 

készítenek. 

 

2.6.2 Idegen nyelvi mérés  
 

Az idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal szervezi meg az iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamán angol és német nyelven az első idegen nyelvként tanulók körében. A tanulók idegen 

nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a hivatal készíti el a hatodik 

évfolyamon a közös európai referenciakeret szerinti A1, a nyolcadik évfolyamon az A2 szinten. 

Az iskola idegen nyelvi mérésénél leírható mind a 6. és 8. évfolyamos megfelelt minősítést 

szerző tanulók számának átlaga az országos átlag felett helyezkedik el a 2018-as mérést 

vizsgálva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angol nyelvi mérés 
összszázalékos eredménye 

2016 országos 
átlag 2016 

2017 országos 
átlag 2017 

2018 országos 
átlag 2018 2019 

6. évfolyam 67% 77,20% 80% 78,10% 75% 64,90% 80% 

8. évfolyam 72% 53,80% 86% 67,70% 80% 60,60% 79% 

                                                 
21 adatok helye in: file:///C:/Users/nepeter/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_202956_OKM2018%20(2).pdf, 

utolsó letöltés, 2020.02.20. 

0%

50%

100%

Angol nyelvből megfelelt 
minősítést szerző tanulók 

százalékos aránya 2016-2019 

között 

6. évfolyam 8. évfolyam

file:///C:/Users/nepeter/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_202956_OKM2018%20(2).pdf


Németh Péter Intézményvezetői pályázata  TK/074/00508-6/2020 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok forrása: 22 

 
német nyelvi mérés össz 
százalékos eredménye 

2016 országos 
átlag 2016 

2017 országos 
átlag 2017 

2018 országos 
átlag 2018 2019 

6. évfolyam 78% 72,50% 69% 76,20% 71% 75,50% 68% 

8. évfolyam 64% 43,30% 66% 42,10% 72% 59,30% 55% 

Az előző évek mérési eredményeivel összehasonlítva angol nyelvből a mérési eredmény 6. 

évfolyamon a 2018. évihez hasonlítva jobb, a 2017. évihez viszonyítva ugyanolyan lett.  

A 8. évfolyam mérési eredménye gyengébb a 2018. 2017. évinél, de jobb a 2016-ban írtnál. 

Német nyelvből a 6. évfolyamon gyengébb eredmény született, mint 2018.-ban és 2017-ben. 8. 

évfolyamon a 2015.évi eredményhez viszonyítva sokkal gyengébb eredmény lett, ez az eddigi 

leggyengébb eredmény. Az eredményekből vizsgálata után a nyelvi munkaközösség 

feladatokat is meghatározott. A tanórákon a folyamatos szókincsfejlesztésre változatos 

feladatokkal, az olvasási készség fejlesztésére és az olvasott szöveg értésének fejlesztése 

valamint a hallás utáni megértés további fejlesztésére is törekedni kell. 

 

2.6.3 NETFIT mérés 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 2014. októberében közzétett módosítása bevezette a 

NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét. A rendelet 81.§ (1) pontja 

szerint a tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, 

javításának, fenntartásának előmozdítása és az egészségi állapotának nyomon követése.  

                                                 
22 adatok helye  in: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek, utolsó 
letöltés: 2020.02.20. 
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A mérést az iskola testnevelői a törvény által előírt időszakban végzik és eredményeit rögzítik. 

Az eredmények kiértékelése iskolánkban munkaközösségi értekezleten valósul meg.  

A NETFIT internetes felületén elérhető adatok alapján leírható, hogy iskolánk tanulóinka 

fizikai állapota megfelelő. A négy fittségi profilban megállapítható, hogy a testösszetétel és 

tápláltsági profil esetében a megyei és országos átlagnál is jobb az eredményünk. A 

testzsírszázalék adat esetében az előző tanévhez képest romlás tapasztalható az eredményekben, 

sok az egészségesnél nagyobb testzsír százalékkal rendelkező, azaz elhízott tanuló. Az aerob 

fittségi profil esetén eredmények a megyei összehasonlításban az eredményeink hasonlóak, de 

az országos szintnél jobbak. A vázizomzat fittségi profil és hajlékonysági profilt tekintve nincs 

olyan tanulója iskolánknak, akinek fokozott fejlesztésre lenne szüksége. A hajlékonysági profil 

eredményei az egészségzónát tekintve is jobbak az országos átlagnál.  23 

 

2.6.4 DIFER-mérés 

 

A mérést a tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI EMMI rendelet határozza meg. Az 

iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció 

készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati 

következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére 

alkalmas tesztrendszer. Az úgynevezett "Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus 

elemi készségek elsajátítási folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves 

korig. A mérőeszköz csomag emellett ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat 

az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. A rendszer alkalmazásával 

megvalósíthatóvá válik a készségfejlesztés, vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése 

mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, 

optimálisan használhatóvá nem válik. Az intézményvezető jelenti az Oktatási Hivatalnak a 

mérésben érintett tanulók létszámát. A kiválasztott tanulókkal a vizsgálatot elvégzik. 

 

2.6.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók  
 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló országos korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszerben azokra a tanulókra vonatkozóan történik statisztikai adatgyűjtés, akik a nemzeti 

köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja szerint lemorzsolódással 

veszélyeztetettek, és megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

                                                 
23 adatok helye in: (https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php?om=202956), utolsó letöltés: 2020.02.20. 

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php?om=202956
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229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/J. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

szempontnak. A két fő szempont közül iskolánkból, akik bekerülnek a jelzőrendszerbe a félév 

értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a 

magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) 

szintet van jelen. A veszélyzónába kerülő tanulókra fejlesztési tervet dolgozunk ki. 

A táblázat adatai a tavalyi tanévről adnak információkat. 24 

2018/19 tanév 5. évf. 6. évf. 7. évf 8. évf. össz. 
Lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók 13 13 14 15 55 

tanulmányi átlaga nem éri el a közepes 
szintet 13 13 14 15 55 

félév értékelésénél egy vagy több 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 13 8 4 2 27 

 félév szorgalmának értékelésénél, 
minősítésénél hanyag (2) minősítést 
kapott tanulók száma 13 7 4 8 32 

 

2.7 Iskolánk kapcsolatrendszere 
 

2.7.1 A „feketések” avagy iskolánk tanulói  
 

Iskolánk mindenkori korábbi vezetői nagy gondot fordítottak arra, hogy a tanulókban 

tudatosodjon a jogok és kötelességek harmóniája, az egymás iránti tiszteleten alapuló partneri 

viszony. Nagy gondot fordítunk napjainkban is a szabad és felelős véleményalkotás 

megtanítására. Tanulóinkat megtanítjuk arra, hogyan tudjanak élni jogaikkal.  

A pedagógusaink számára fontos tulajdonságok a nyitottság, a megértés, a segítőkészség, a 

humor és a következetesség. A tanulóink részérül a nyíltság, az őszinteség, a bizalom, az 

elfogadás nélkülözhetetlen a pedagógusokkal való sikeres együttműködés kialakításában.  

A DÖK életében a diákjaink nagyon aktívak, a diákönkormányzatban osztályonként két 

tanuló képviseli a megbeszéléseken az osztályát. A feketés diákok a tanév eleji DÖK táborban 

az általuk összeállított éves program szerint élik meg a DÖK programokat. A 

diákönkormányzat munkáját két, egy alsós és egy felsős támogató pedagógus segíti. A 

diákvezetők jártassak a SWOT-elemzésben, megállapítják a működés erősségeit és 

gyengeségeit. Az osztályközösségek képviselői az iskolagyűlésen számolnak be a 

munkájukról. Évente, januárban Diákfórumon gyakorolhatják a szabad és felelős 

véleményalkotást. Legfőbb feladatuk a házirend véleményezése, érdekképviselet, az iskola 

                                                 
24 Lemorzsolódás megelőzését szolgáló jelzőrendszer in: https://www.kir.hu/kir2esl/Kezdolap/Nyitolap, utolsó 
letöltés: 2019. június 18. 

https://www.kir.hu/kir2esl/Kezdolap/Nyitolap
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közösségi programjainak megszervezésében és lebonyolításában való részvétel. Az iskolai 

ünnepélyeken, papírgyűjtéseken, farsangi diszkókon való aktív közreműködés. 

 

2.8 Alkalmazotti közösség 
 

2.8.1 Nevelőtestület 
 

Az iskolában folyó szakmai munka két tagozaton zajlik, a tagozatokat két intézményvezető-

helyettes vezeti. Ők az iskolai célok elérésében elkötelezett, kreatív és innovatív 

pedagógustársak, nagy felelősséggel rendelkeznek a tagozatok munkáját illetően.  

 

Az intézményvezető a 

helyettesekkel naponta 

egyeztető megbeszéléseket 

tart a döntések előkészítése 

érdekében, a felmerülő 

javaslatokat beépítik a 

döntések menetébe. A döntés 

felelősségét mindig az 

intézményvezető viseli. 25 

     

A szakmai fejlesztő tevékenységek és a pedagógus szakmai együttműködésének fő keretei és 

színterei a szakmai munkaközösségek. 
A szakmai munkaközösségeknek meghatározó szerepük van az iskolában, lefedik a teljes 

pedagógusállományt, a tagok között folyamatos szakmai párbeszéd, belső továbbképzések és 

egy alkotó légkör működtetése a hatékony munka alapfeltétele. 

A munkaközösség-vezetők feladatcsoportokban, módszerekben gondolkodnak, cselekvési 

tervekben konkretizálják a tanévre a középtávú céljaikat, feladatokat, tevékenységeket és a 

minőségbiztosítási rendszer elemeivel biztosítják azok teljesülését. Az iskolavezetéssel 

közösen tervezik és szervezik, irányítják, ellenőrzik és értékelik a szakmai munkát. 

A munkaközösség-vezetők fejlődése, szakmai tudása, probléma megoldásra irányuló fellépese 

és humánuma fejleszti az iskolai szervezetet is. 

                                                 
25 Győri F.I Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata in: 
https://vuksuli.eu/uploads/LD4PWRfDWifPjjCaqJyzFBThZCXqiZvUgVWAJjzM.pdf, letöltés: 2020.01.19. 
/33.oldal 

https://vuksuli.eu/uploads/LD4PWRfDWifPjjCaqJyzFBThZCXqiZvUgVWAJjzM.pdf
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Az iskolavezetés mellett a szakmai munkaközösség-vezetők feladata a csoportépítés, 

koordinálják a szakmai munkát, ők szakmai fejlődés felelősei. Segítik az intézményvezetőt 

abban, hogy a minden pedagógusnak naprakész, korszerű ismeretei legyenek. 

A munkaközösség-vezetők, mint az intézményi vezetőség tagjai, fontos részévé válnak az 

információáramlásnak, az iskolai fórumokon képviselik az adott közösség érdekeit és 

biztosítják a visszacsatolást.  

 

2.8.2 Közalkalmazotti Tanács 

 

Feladata az összes dolgozó képviselete. A tanács együtt döntési, véleményező és javaslattételi 

jogai fontosak a nevelő-oktató munka színvonalának emelésében és a munkahelyi, iskolai 

környezet és az információáramlás javításában. Segítségével a dolgozókat érintő rendezvények 

is hatékonyabban kerülnek lebonyolításra. 

2.8.2.1 Szakszervezet 

 

Az intézményvezetőnek ezen szervezet kérdésében semmilyen hatásköre nincs és nem is kell 

hogy legyen. Legfontosabb feladata a szakszervezeti jogosultságok érvényesítése. Az 

iskolánkban törekedni kell továbbra is az együttműködésre a munkavállalók anyagi, szociális 

és a munkakörülményeket érintő kérdésekben. A Közalkalmazotti tanáccsal együtt együttesen 

alkotják az érdekegyeztetés fontos intézményrendszerét. 

2.8.3 Egyéb munkatársak 

 

A nevelő oktatató munkát közvetlenül segítő kollégák és a technikai alkalmazottak munkája 

fontos szelete az iskolaiban folyó hatékony szakmai munkának, az éves tervben meghatározott 

iskolai programok és rendezvények előkészítésében és azok technikai és adminisztrációs 

feladatinak elvégzésében van fontos szerepük. 

 

2.8.4 Szülők 

 

Az iskolai tapasztalatok alapján leírható, hogy a szülők többségére az elfogadó, támogató 

magatartás a jellemző. Elégedettek az iskola szakmai munkájával és elfogadják fő pedagógiai 

elveit. Iskolánk egyik erőssége az alsó tagozaton folyó iskolaotthonos, egész napos oktatási 

forma, amely vonzerő a szülők számára is. A szülőkkel való kapcsolattartás intézményi 

szintű fóruma a Szülői Munkaközösség, melynek osztályonként két szülő a tagja. A 

pedagógusok és a szülők kapcsolattartási formái között a két legfontosabb fórum a szülői 

értekezletek és fogadóórák. Ezen fórumokon a felelősen gondolkodó, motiválható, jogaikkal 

élő szülők rendszeresen részt is vesznek, sajnos egyre kevesebb számban.  
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Az újonnan érkező tanulók szüleivel való kapcsolattartás nagyon lényeges, a tanulók sikeres 

beilleszkedésének feltétele, hogy a szülők és iskola alapvető értékekben egyetértve közösen 

segítse a tanulókat a tanulási úton. Az iskolavezetés a nehézségek és problémák közös 

megoldásában is számíthat a szülőkre, iskola rendezvényeken is részt vettek, támogatják 

iskolánkat. A Fekete István Iskola tanulóiért alapítványt sok szülő támogatja személyi 

jövedelemadója 1%-val és egyéb felajánlásokkal. 

Szülők iskolával szemben támasztott igényei között prioritást élvez a informatikai képzés 

és a középiskolai felvételire való felkészítés. 
A köznevelési törvény 46§-ban dekralált szülői jogok és kötelességek figyelembevételével az 

iskolai munka eredményességének érdekében a pedagógusok a tanulók és a szülők között az 

egymás tiszteletén alapuló együttműködésre helyezzük iskolánkban a hangsúlyt. 

 

2.8.5 Külső segítő partnerek 

 

Az iskolánk is, mint egyfajta közösségi tér, sok szállal kötődik a társadalomhoz, folyamatosan 

követi, és ha kell, reagál is az iskolahasználók jelzéseire és együttműködésre törekszik minden 

iskolával, külső intézménnyel, szervezettel. Az együttműködés akkor hatékony, ha segíti 

tanulóink személyiségfejlődését, tanulási környezetének szebbé és biztonságosabbá tételét. 

Az iskola működési feltételeinek biztosítását, irányítását, törvényességi, szakmai ellenőrzését a 

Győri Tankerületi Központ végzi. 

A fenntartójával, együttműködő, szoros, napi szintű kapcsolatban áll az iskolánk. Nagy 

segítséget ad a folyamatos információcsere a tankerületi munkatársakkal a gyakorlati 

munkában és növeli a szervezett működés hatékonyságát. 

Győr Megyei Jogú Város több alkalommal támogatta az intézményt.  

Az iskola eredményes kapcsolatot épített ki és tart fenn a működés során közvetlenül érintett 

szervetekkel, intézményekkel. Győr város óvodáival, város iskoláival, középiskolákkal. 

Az együttműködés kiterjed a tanulmányi versenyekre, rendezvényeken való részvételre, 

pályaválasztást segítő programok való részvételre, Révai-labor természettudományi 
laborjának látogatására. 

A városi Család és Gyermekjóléti Központtal, a Járási Gyámhivatallal a tanulók 

védelmében tett közös intézkedések is fontos szelete az együttműködésnek. 

Az egyházakkal a hit- és erkölcstan oktatás kapcsán adódó feladatok ellátásában való 

segítségadás is hatékonyan működik. 

Városi intézmények, könyvtárak, múzeumok programjain is szívesen vesznek részt diákjaink.  



Németh Péter Intézményvezetői pályázata  TK/074/00508-6/2020 

32 

 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai 

foglakozásokat szerveznek. 

Győri Gyermektábor az ötödik évfolyamos gólyatábornak, a DÖK tábornak és a diákok nyári 

táborozásának ad lehetőséget. 

A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók magas száma miatt Győr-Moson-Sopron 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal is napiszintű kapcsolatban áll iskolánk. 

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett továbbképzéseken is részt vett már 

több esetben iskolánk nevelőtestülete. 

ETO FC Győr és Gyirmót FC valamint az Üstökös FC labdarúgó csapat utánpótláskorú 

játékosainak nagyrésze iskolánkban tanul. Együttműködő partnereink a sportiskolai jellegű 

képzésben. A délelőtti edzések szervesen beépültek iskolánk tantárgyfelosztásába és 

órarendjébe. Az egyesület mellett a Fehér Miklós Kollégiummal is szoros a kapcsolatunk, 

mert sportosztályainkban sok kollégista jár. 

Az ETO SZESE férfi kézilabdaklub edzésinek is helyt ad iskolánk, tanulóink egyrésze a 

gyermekbajnokságban versenyez. 

 

2.9 Információáramlás 
 

Az iskolában folyó hatékony szakmai munka alapja a horizontális és vertikális 

kommunikáció. Az információk szolgáltatásnak nagy jelentősége van, ezeknek fontos 

fóruma az értekezletek: a munkaközösségi és tagozat valamint a nevelőtestületi értekezletek 

az éves munkatervben meghatározott időben és formában zajlanak. 

Az információáramlás fontos színterei az intézményvezető-helyettesek és az intézményvezető 

részvételével tartott napi megbeszélések. 

Az intézményi kibővített vezetőség kéthavonta tartott megbeszélése, az aktuális szakmai 

feladatok hatékony megoldását is segíti.  

A tanári szoba faliújsága és az esetleges óraközi szünetekben tartott rövid megbeszélések is 

segítik az információk gyors megosztását. 

A tanulók és a szülők számára a nevelőtestület tagjai az egyéni fogadóórákon igény szerint 

rövid időn belül rendelkezésre állnak előzetes időpontegyeztetés után, iskolánk korszerű 

honlapján megjelenített, közzétett információk mindenki számára elérhetőek. 

A KRÉTA az osztályzatok, értékelések megismerésén túl, alkalmas a pedagógusok által 

megfogalmazott üzenetek elektronikus formában való átadására. 
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Az információáramlás fontos következménye, hogy az iskola vezetősége a döntéseket a 

nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákszervezet véleményének figyelembevételével hozza 

meg. 

Az iskolánk és a Győri Tankerületei Központ, mint fenntartó és működtető közötti hatékony 

együttműködés és kommunikáció, mindennapos ügyintézés általában elektronikusan történik. 

 

2.10 Pedagógiai tevékenység értékelése az iskolában 
 

2.10.1 Belső ellenőrzés az iskolában  
 

A nevelő-oktató munka ellenőrzésével lehet biztosítani a pedagógiai munka jogszabályok által 

előírt működését, a szakmai munka eredményességét. 

Az iskola éves munkatervében rögzíti az ellenőrzés módját és területeit, időpontjait, formáit.  

Fontos területek a tanügy területén a KRÉTA napló ellenőrzése és folyamatos adatfrissítés, 

tanügyi adminisztráció, bizonyítványok szabályos kiállítása, törzslapok vezetésének 

pontossága, a munkavégzéssel kapcsolatos területek. A pedagógiai munkában az írásbeli 

dolgozatok ellenőrzése időbeni szakszerű javítása, szülők megfelelő tájékoztatása, ügyeletes 

munka és munkafegyelem betartása, továbbképzési kötelezettség teljesítése. Az ellenőrzések 

fő felelősei az intézményvezető-helyettesek. 

 

2.10.2 Külső ellenőrzés  

 

Az előmeneteli rendszer a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének érdekében jött létre. 

Az iskola 51 pedagógusából 24 szerzett pedagógus II. minősítést, két kolléga már 

mesterpedagógus és a jelen tanévben 4 pedagógus mesterpedagógus minősítése várható. Eddig 

csak kedvező tapasztalataink vannak a minősítésekkel kapcsoltban, minden esetben pozitív 

megerősítéssel, megelégedettséggel zárultak a minősítések.  

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével 

előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is. 

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért 

felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kellett lefolytatni. Az önértékelést 

támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények 

feladata az intézményi (pedagógusra; vezetőre; intézményre vonatkozó) elvárásrendszer 

elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő általánosan, minden azonos 

intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát – amennyiben az intézmény azt konkrétan 
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szabályozza - a helyi szabályozás szerint módosítsa (pontosító, értelmező elvárásokat 

fogalmazzon meg). Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai 

levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok 

teljesülését.26 

Iskolánkban megszerzetük a pedagógusi, intézményvezetői és intézményi önértékelésre épülő 

pedagógiai szakmai ellenőrzéseket. Önértékelési rendszerünk kapcsolódik az egységes külső 

értékeléshez. Így objektív, fejlesztő értékelések mentén készítjük el az intézményünkre 

vonatkozó intézkedési terveket, valamint a pedagógusi önfejlesztési terveket. Ezek az éves 

munkatervekben nyomon követhetőek. Az ötéves időszakra vonatkozó intézkedési tervünk 

tartalmazza egy héttagú Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatait, az önértékelési 

munka erőforrásait, ütemezését. 2017 óta folyamatosan végezzük az önértékelési munkát. 

2017-ben intézményvezetői, 2018-ban intézményi önértékelésre került sor. Az önértékelő 

pedagógusokat az éves önértékelési tervben rögzítjük, figyelembe véve, hogy mely 

pedagógusok szerepelnek a következő naptári évre vonatkozó országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési tervben. A minősítés-tanfelügyelet-önértékelés hármas egységében az 

intézményi belső önértékelési rendszerünk támogatja a pedagógiai munkánk 
hatékonyságát, eredményességét. 
A minősítéseket megelőzően és azokkal párhuzamosan 2016-óta számtalan pedagógustársunk 

vett részt tanfelügyeleti ellenőrzésen, jelen tanévben is 5 pedagógusnak várható az 

tanfelügylete. Az ellenőrzések során a kompetenciák és indikátoraik értékelésénél 

megmutatkoznak a pedagógusok erősségei és fejleszthető területek is kijelölik a pedagógusok 

számára.  

 

2.11 Tanulmányi versenyek 
 

2.11.1 Naprakész komplex tanulmányi verseny 

 

2007-óta szervezi meg iskolánk a nagy népszerűségnek örvendő Naprakész tanulmányi 

versenyt a környékbeli iskolák alsó tagozatos tanulói számára. 

Az volt a célunk, hogy a város, és a város környéki második, harmadik és negyedik osztályos 

tanulók számára olyan versenyzési lehetőséget kínáljunk, ami Győrben egyedi, és 

kihívást jelent számukra. Az egyediséget az adja, hogy nem egy tantárgyra épül, mint az eddig 

megszokott versenyek, hanem a korábbi években elindított országos kompetenciaméréshez 

                                                 
26 in: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek, utolsó letöltés: 2020.02.09. 

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek
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kapcsolódóan három tantárgy tananyagára épül. Ez egyben kihívást is jelentett, jelent a 

versenyzők számára. A magyarhoz (szövegértés és nyelvtan), matematikához és 
környezetismerethez kapcsolódnak a feladatok. Mindig az adott évfolyam tananyagára 

épülnek, de ahogy versenyünk elnevezése sugallja, a megoldásokhoz többre van szükség: a 

tanultak alkalmazására és logikus gondolkodásra, vagyis naprakész ismeretekre, újszerű 

megoldásokra. 
A feladatokat az életkoruknak megfelelő életszerű helyzetekhez kapcsoljuk, így próbáljuk 

érdekessé, játékossá tenni a versenyzők számára. Az eredményhirdetésre a tanulók mellett, a 

felkészítő tanítókat, szülőket hívjuk meg. Az oklevél mellé a tanulók ajándékokat kapnak, 

melyet iskolánk pedagógusainak felajánlásából (könyvek), illetve évek óta támogató a Győri 

Filharmonikusok, és Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumtól kapunk. 

A díjak átadásakor műsorral is készültünk. A versenyt a tavalyi tanévtől kiterjesztettük 

csapatverseny formában 5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam tanulói számára is. Erre jó lehetőséget 

kínált a Széchenyi 2020 keretében az Informális és nem formális tanulási lehetőségek 

kialakítása a köznevelési intézményekben című pályázatban való részvételünk.  

A játékos, kreatív feladatok támogatják: a tanulási motivációt, erősítik a felelősségtudatot, 

fejlesztik a stratégiai és divergens gondolkodást, valamint személyiség- és közösségfejlesztő 

erővel bírnak. 

A feladatok a matematika, a fizika, a kémia, a természetismeret, a földrajz és a történelem 
tantárgyak tananyagára épülnek. Mind tartalmában, mind jellegében egy újszabású verseny 

született. A tanulók elsősorban mindig tartalomfüggő, tantárgyakhoz kötött megmérettetéseken 

vehetnek részt. Ezért éreztük indokoltnak egy másfajta verseny útnak indítását. Azt szeretnénk 

elérni, hogy a gyerekek a mindennapi életben is hasznosítható tudásukról adjanak számot, arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy a megszerzett ismereteiket hogyan tudják alkalmazni. Már a verseny 

névválasztásával is sugallni akartuk: a megtanultakon kívül többre van szükség, olyan 

ismereteket várunk, amihez logikus gondolkodás, kreatív megoldások szükségesek. 

A csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a tanulók próbára tegyék kreativitásukat, ami a 

sikeres feladatvégzés mozgatórugója.  

A csapatban nem elég együtt dolgozni, mindezt hatékonyan, eredményesen kell végezni. 

Minden csapattag hozzájárul a végeredményhez, a sikerhez. Akkor tudnak a legtöbbet kihozni 

magukból, ha a tanulók egymást támogatják. Kulcsszó: az együttműködés.  

A verseny segíti a tanulók önismeretét, kommunikációját, hozzájárul ahhoz, hogy a csapattagok 

szívvel-lélekkel, és a legjobb tudásuk szerint végezzék a rájuk bízott feladatokat. 
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2.11.2 Angol nyelvi verseny 

 

Húsz éves múltra tekint vissza a verseny két részből áll írásbeli és szóbeli feladatokból. Az 

írásbeli az angol kerettantervek adott évfolyamra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai 

lefedik az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott feladattípusokat, úgy, 

hogy hangsúlyt kapnak a kommunikatív nyelvhasználatból eredő feladatok, különösen az ábrás-

rajzos ismeretanyag. A szóbeli rész az alapfokú nyelvvizsga tematikájára épül. A verseny célja 

a tanulók alkalmazható nyelvtudásának fejlesztése és mérése. Sikert nyújtó megmérettetési 

lehetőség, a versenyrutin megszerzésének biztosítása. A verseny valamennyi résztevőjének 

eredményét a honlapon közzé tesszük, az elsőhárom helyezett oklevelet és ajándékot kap. 

 

2.12 Szépkiejtési verseny 

 

Jelenleg a Kazinczy verseny mellett nincs más ilyen jellegű verseny  Győr városban.  

A zsűriben gyakorló tanárok, előadóművészek foglalnak helyet. Reményeink szerint a tanulók 

olvasási kedvét ösztönzi a verseny. Nem titkolt célunk, hogy többen megismerik Fekete István 

műveit. Mindig egy adott kulcsmotívum köré épül a műrészlet választásának lehetősége: jóság, 

emberség stb.  

 

2.13 Az iskolai közösség építése és fejlesztése 
 

„Mink már összetanultunk-mondta az öreg, de a fiúk e mögött is azt érezték, hogy ők nemcsak 

tanultak, de tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak hallanak, de értenek is, 

nemcsak tapintanak, de fognak is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a 

természet szeretetével.”27 

(Fekete István) 

Névadónk kiváló pedagógia érzékkel rendelkezett, szinte valamennyi írásával tanít. A 

természet rendjének továbbá törvényszerűségeinek bemutatásával értékrendet állít a mai 

nemzedék elé. Az ifjúságról szóló regényei bölcs tanításokat fogalmaznak meg. Fekete István 

szellemisége, lelkülete, elkötelezettsége, humánuma és erkölcsisége ma is példaértékű a 

felnövekvő nemzedékek számára.  

2.13.1 Fekete István hét programjai 
 

Iskolánk az 1984/85. tanévben vette fel Fekete István nevét, azóta is büszkén viseljük. Az 

intézmény névadójának személyes életútja, munkássága azonos célkitűzéseinkkel.  

                                                 
27 Fekete István: Tüskevár in: https://idezetmania.hu/idezet/fekete-istvan/30457, utolsó letöltés: 2020.02.02. 

https://idezetmania.hu/idezet/fekete-istvan/30457
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Dolgos, tevékeny, alkotó, emberséges élete például szolgál tanulóink és mindnyájunk számára. 

Jó lehetőség volt az Informális pályázat: „Névadóról másképp” pályázat (EFOP-3.3.7.-17-

2017-00029 „Kreativitás, élmény, közösség!), amely a módszertani megújulás az informális 

tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a Győri Tankerület segítségével projekt formába is 

öltöttük a korábbi tevékenységeket. A projekt célja az élményszerű ismeretszerzés, alkotási 

lehetőség, probléma megoldás, játékosság, kreativitás, tapasztalati tanulás, ismerkedés az 

élménypedagógia elemeivel. A projekt számtalan helyen kapcsolódik iskolánk pedagógiai 

programjával: alapkompetenciák fejlesztése (anyanyelvi, szociális, kognitív), 

hagyományápolás, szocializáció, konfliktusmegoldás, kooperatív tanulásszervezési eljárások, 

önismeret, kombinatív és rendszerezőképesség fejlesztése. A Fekete István hét 

tevékenységeinek erőssége, hogy Fekete István munkássága, művei a tanuláshoz szükséges 

alap és kulcskompetenciák, személyes, szociális kompetenciák (kapcsolatteremtő-, és fenntartó 

készség, odafigyelés és aktív hallgatás képessége, értékelési képesség) kreativitás fejlesztésére 

és a tananyagtartalom elmélyítésére kiválóan alkalmasak. Nagyszerű lehetőséget biztosítanak 

az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére szóban és írásban egyaránt. A gyerekek jól 

előkészített feledatokon keresztül bővíthetik ismereteiket iskolánk névadójáról.  
Sikerült felkelteni érdeklődésüket a természetvédelem iránt. Szívesen dolgoztak csoportban, 

mindenki talált a képességeinek megfelelő feladatot. Különös gonddal rendezték be az 

osztályteremben a „projekt sarkokat”, ahol kiállításra kerültek az elkészült produktumok. 

Élvezik az egész héten át tartó közös munkát.  

 

2.13.2 Győr Projekt /Városi kalandtúra 

 

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a minden évfolyamot megmozgató, Győr város 

megismerésére épülő tematikával zajló három napos projektnapok. A projektoktatatás azon túl, 

hogy módszer, reformpedagógiai irányzat, sokkal inkább tanulási stratégia. 

Mivel a projekt-módszer alkalmazása-legalábbis ideiglenesen-felborítja az iskola tradicionális 

oktatási és szervezeti rendjét a szakirodalmak többsége szerint, fontos az iskolavezetés 

elkötelezettsége, ennek szellemében az iskolavezetés, nagy teret engedett iskolánkban a 

projekt alkalmazásának.28 

A projektoktatás elősegíti, hogy az iskola a nevelés helyi rendszerévé váljon, mert egy adott 

iskola tanulóinak és tanárainak közös tervezéséből és elhatározásából jön létre. Gyakran azt a 

                                                 
28 Dr. Hortobágyi Katalin: A projekt módszer, In.: Korszerű iskolavezetés, főszerk.: Csécsei Béla, Nagy Péter 
Tibor, Szebeni Péter, Szemkő Judit, Raabe kiadó, Bp., 1993. K 3.1.4. 
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környezetet vonja be egy komplex feladat tartományába, amelyben az iskola létezik. Az 

iskolának a projekt bevezetése és kivitelezése során saját helyzetükhöz (települési 

viszonyaikhoz, személyi és tárgyi feltételeikhez) kell igazodniuk.29 

Nyitottá teszi az iskolákat, mert tevékenysége túlmutat az iskola falain, az iskola társadalmi 

környezetét is bevonja a megismerés folyamatába, sportegyesületek, múzeumok, szolgáltatási, 

üzemeltetési feladatokat ellátó városi cégekkel is kapcsoltba kerülünk. Minden évfolyam előre 

kidolgozott terve alapján ismeri meg városunkat. 

A nevelés központjába a tanulót, mint egyént helyezi, aki képes tevékenykedni, tapasztalatokat 

szerezni, ismereteket elsajátítani, együttműködni. 

Fontos iskolai hozadéka, hogy a projektoktatás demokratizálja a tradicionális tanár-diák 
viszonyrendszert, mert a projekt a tanárok és diákok közös munkája, amelyben az eleve 

elrendelt hierarchikus viszonyokat a munka diktálta kooperatív viszonyok váltják fel. 

A projekt csak, mint helyi tantervi egység létezhet: lényegénél fogva konkrét. 

A projektoktatás teret biztosít eltérő szintű és irányú képességeknek.  

Sokoldalú tevékenységeket kínál, amelyek közül ki-ki érdeklődése és képességei szerint 

választhat. A tevékenységekbe, ki-ki azon a szálon kapcsolódhat be, amely neki az adott 

fejlettségi állapotában a leginkább megfelelő, motiváló. A tanulók azonos esélyeit biztosítja a 

különböző képességek felszínre hozásával. A kognitív képességek mellett a más jellegű 

képességek (kézműves, szervezési, művészi) is egyenrangú helyet kapnak. 

Mi iskolánkban a diákok-tanárok együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. Az otthoni 

kutatómunka segítségével a szülő a támogatása mellett aktív részesei is lesznek gyermeke 

tanulási folyamatának.  

A diákok egyéni és közösen megszerzett tudása felértékelődik, hiszen kutatómunkájuk, 

egyéni munkájuk eredményét adják át egymásnak. A feladatmegoldások során érvényesíteni 

lehet az egyenlő hozzáférés elvét, differenciálás eredményeként a sajátos nevelési igényű, 

hátrányos helyzetű gyermekek is fejleszthetők.  

A legfontosabb pedagógiai elv a tevékenykedtetés, a sikerélményhez juttatás, a hagyományos 

órakeret, tanulásszervezés megváltoztatása, oldottabb légkör biztosítása, a gyermekek egymás 

közötti és a tanár és diákjai között olyan kommunikációs szituáció jön létre, amely 

nagymértékben kihat a tanár-diák kapcsolatra is. Tantermeink egy része digitális táblával 

                                                 
29 Hortobágyi Katalin: A projekt, 
In.:http://pszk.nyme.hu/tamop412b/projektpedagogia/212_a_projekt_mdszer_hatsa_az_intzmny_mkdsre.htm 

utolsó letöltés: 2019.08.25. 
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felszerelt mind az alsó, mind a felső tagozaton, ami jó lehetőség a projekt működtetésének 

előkészítésére. 

A városi kalandtúra projekt során a tanulók a közös munka és az egyéni kutatómunka 

alkalmával használnak IKT- eszközöket. Az iskola valamennyi évfolyamát érintő Győr-

projekt beépült az intézmény éves munkatervébe, a projekt fő felelőse, koordinátora és 

jógyakorlat gazdája Richnovskyné Mosonyi Katalin munkaközösség-vezető asszony.  

A szakmai munkaközösségek kidolgozták, hogy melyek azok a tananyagtartalmak, amelyek 

alkalmasak a projektfoglakozásokra. Ezen projektfoglakozások beépültek a tantárgyi 

tanmenetekbe is. 

Ma a projektmódszer alkalmazásának különösen aktuális a jelentősége. A projektoktatás sikere 

tagadhatatlan iskolánkban, a projekt végén beválásvizsgálatot is végzünk, a megállapításokat 

beépítjük a következő év terveibe. 

 

2.13.3 Vizitábor/Lutra tábor a Szigetközben 

 

„Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet háromszáz évesnél, és azt mondta, igazuk 

volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát. 

És Tutajos úgy érezte: igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag görcsös 

ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben mintha az eget tartották volna.”30 

(Fekete István: Tüskevár) 

A hatodik évfolyamos tanulóink minden év májusában két napos vízitáborban mennek a 

Szigetközbe Halászi falu kempingjébe A testnevelőtanárok, a földrajz és biológia szakos 

pedagógusok és osztályfőnökök részvételével. A tábor megszervezője és fő mozgatója évek óta 

Marton István testnevelő tanár. A tábor két téma megismerésére épül fel.  
Az egyik a Szigetköz, mint tájvédelmi körzet földrajzi és történelmi, biológiai 

jellegzetességeinek, érdekességeinek megismerése, különösen a vízparti élővilágot a Kisalföld 

és a Szigetköz tájait illetően. Kiemelet cél, hogy a tanulóink a tantárgyak ismeretanyagai 

alapján összefüggésében lássák a természetvédelem fontosságát. Megismerkednek a 

madártannal, növényfelismeréssel. A tábor jó lehetőséget ad a tantárgyak közötti 

koncentrációra is. A magyar irodalom, a műemlékvédelem, matematika, technika tantárgyak 

ismereteire is szükség van a táborozás során.  

                                                 
30 https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2018/11/23/12-csodalatos-idezet-fekete-istvan-felejthetetlen-regenyebol-a-

tuskevarbol/, utolsó letöltés: 2020.02.20. 

https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2018/11/23/12-csodalatos-idezet-fekete-istvan-felejthetetlen-regenyebol-a-tuskevarbol/
https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2018/11/23/12-csodalatos-idezet-fekete-istvan-felejthetetlen-regenyebol-a-tuskevarbol/


Németh Péter Intézményvezetői pályázata  TK/074/00508-6/2020 

40 

 

Fontos cél , maga a tanulói tapasztalás, mert a természetismeret órán elméletben tanultakat a 

gyakorlatban a természetben is megtapasztalhatják a tanulók.  

A másik fontos téma a hajózási, evezési, sátorállítási és főzési alapismeretek elsajátítása és 

azok gyakorlatbéli kipróbálása. A táborban mindig nagyon családias légkör alakul ki, az esti 

tábortűznél a játék, közös ének segíti a közösségépítést is. 

 

2.13.4 Tanulmányi kirándulások, Táborok, Csillagtúrák 

 

A diákok számára a legjobban várt programok, amelyek az iskola falain kívül nyújtanak 

tapasztalatot, adnak közösségi élményt. A Győrújbaráti Gyermektábor évek óta tartalmas 

élményekben teli szabadidős tevékenységet kínál feketés tanulóinknak. Ezen kirándulások 

megszervezésének állandó felelősei vannak, természetesen a felelősök részéről nagy 

felelősséget, sok munkát igényel a feladat elvégzése. 

 

2.13.4.1 Csillagtúra az alsó tagozat „kedvenc kirándulása” 

 

„minden sápadt városi gyereknek merem ezt az orvosságot ajánlani: reggelire rigófütty, 

ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó.”31 (Móra Ferenc) 

 

A tanórán kívüli közösségi programok szervezésében olyan egyhetes nyári ötnapos napközis 
tábort valósítanak meg alsó tagozatos pedagógustársaink, amely színesíti a pedagógiai 

munkánkat és nagy népszerűségnek örvend. A tábor kitalálásának innovatív ötlethozója és első 

megvalósítója Kluiber Andrea tanítónő. A tanitónőhöz azóta sokan csatlakoztak, egy kreatív 

csoport jött össze a megvalósításra a teljes alsó tagozaton. Egy-egy nyári csillagtúra létszáma 

évfolyamonként 20-30 fő közötti. 

Célunk már a kezdetben is kettős volt egyrészt iskolánk kiválasztotta a pedagógiában ismert 

alapelvek soraiból a legfontosabbakat, ezek közül az egyik a környezettudatosság elve.  

„Az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése.”32 

Továbbá a közösség-, és személyiségfejlesztés. Mindezeknek egyik tanórán kívüli 

megvalósítási formái a táborok. Ahogy a csillagtúrás kalauzunkban is üzenjük a szülőknek: 

                                                 
31 Nyiri Istvánné: Hétszínvarázs olvasókönyv (Eszterházy Károly Egyetem, Apáczai Kiadó Kft., Eger, 2013) 116. 
o. 
32 Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Program, in: 

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf, 

 utolsó letöltés: 2020. 01.19. 
 

https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf
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Célunk, hogy kis tanítványaink egymáshoz és hozzánk tanítókhoz is közelebb kerüljenek az 

iskola komoly berkein kívül, valamint megismerjék lakóhelyük környékét, a természet 

szépségét. 
A helyszínek általában a ravazdi erdei iskola, a győrújbaráti gyermektábor, a zárt területen 

külön úszómestert adó győr-gyirmóti Achilles-park 

Az öt nap különböző helyszínein foglakozásokat (múzeumpedagógiai foglalkozások, vadászati 

bemutató, disznós kert látogatása, madárgyűrűzési bemutató, természettudományos előadás, 

lovaglás, egyiptomi múmia megtekintése, saját kézműves foglalkozás stb.) szervezünk a 

tanulók számára. A szabadtéri és csapatépítő játékok is a mindennapjaink része ezen a héten.  

 „Csillagtúrás kalauz”-t készítünk minden szülőnek, amit a tanévzáró ünnepség után osztunk 

ki. Ez egy kis füzet, ami minden információt tartalmaz a táborról: pontos érkezési időpontok, 

helyszínek, a programok megnevezése, az étkezések, a szükséges felszerelések. Ez tartalmaz 

egy információs lapot is, amit a szülőknek kell kitölteniük, és az első tábori napon leadniuk.  

 

2.13.4.2 Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében tanulóink két alkalommal 

vehettek részt a szomszédos országok magyar lakta területeire szervezett kirándulásokon. 

A tanulmányi utak célja a határon túl élő magyarság történelmének, etnikai összetételének a 

megismerése és a magyarságtudat erősítése volt. 

Intézményünk közreműködésemmel eddig három alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot. A 

program keretében tanulóink eljuthattak a Felvidékre, Horvátország és Szlovénia magyarlakta 

területeire. A külhoni magyar iskolák diákjaival és tanáraival sikerült személyes kapcsolatot 

kialakítanunk. Az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, sok esetben nehéz anyagi 

körülmények között élő tanulóinknak életre szóló élményt jelentettek az állami támogatásból 

megvalósuló utazások. 
Kirándulások Utazó diákok száma Elnyert támogatás 

A felvidéki bányavárosok, Szepesség és Gömör - 

Felvidék, 2017.09.11. – 2017.09.14. 

43 2 570 000 Ft 

Muraköz és Muravidék magyarlakta emlékei nyomán- 

Horvátország/Szlovénia, 2018.09.11. – 2018.09.13. 

42 2 520 000 Ft 

tervezett út 
A Rákócziak nyomában a Felvidéken – 

Felvidék, 2020.05.05. – 2020.05.08. 

42 1 847 320 Ft 

Összesen 127 6 937 320 Ft 
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3 Vezetői program 
 

3.1 Vezetői alapelveim 
 

„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.”33   

(Donald H. McGannon) 

 

A Győri Fekete Iskola életében nagyon fontos, mint a kor kihívásaihoz, a társadalmi 

elvárásokhoz folyamatosan változó nevelési-oktatási rendszer szereplője, hogy ezeket a 

változásokat az iskola teljes közössége pozitívan élje meg. 

Ehhez alapvetően szükséges, hogy a vezető felismerve napjaink kihívásait, megtalálja a 

lehetőségek kiaknázásához a megfelelő módszereket, utakat.  

Az utakra úgy lépjen, hogy érvényesüljön a tantestület innovatív gondolkodása, 

megmaradjon az iskola értékrendje, fontos legyen az iskolát működtető minden szereplő 

(pedagógus, diák, fenntartó) együttműködése.  

A vezetés ebben az értelemben közös célok érdekében végzett munka. 

A jó vezető sikerkritériumai az alapos szakmai tudás, csapatban való dolgozás, szilárd 

jellem, és azok az erkölcsi értékek, melyek mentén próbálja vezetni a tanulókat és 

pedagógustársait. 

Az iskolavezetés olyan tevékenysége, amelynek során az iskola erőforrásait mozgósítjuk az 

intézmény nevelési-oktatási céljainak elérése érdekében.  

Olyan iskolát szeretnék vezetni, ahol minden pedagógus megtalálja azokat a tevékenységeket, 

amelyekben kibontakoztathatják az alkotói szabadságukat, amely hatékony, eredményes 

együttműködésre képes a fenntartóval.  

Olyan iskolát szeretnék vezetni, ahol a mindennapokban a pedagógusok, a pedagógiai munkát 

segítő alkalmazottak, tanulók fontosak, jól érzik magukat, a szülők pedig bizalommal fordulnak 

az iskola pedagógusai felé.  

Olyan iskolát szeretnék vezetni, ahol az iskolánkban mindenki barátságos, biztonságot nyújtó 

légkörben, az iskola értékeire, hagyományaira épülő igényes korszerű pedagógiai program 

iránymutatásával, a megvalósítást szolgáló szakmai és színvonalas programjokkal találkozik és 

Győr város általános iskolái között meghatározó szerepet tölt be. 
Az erőforrások közül a legfontosabbak egyike a humán erőkkel való gazdálkodás, hiszem, 

hogy iskolát jól, hatékonyan vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, 

                                                 
33 in.: Antal Judit: És veled ki törődik? Barbori Bt. Győr, 2013. 303.o. 
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elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör fenntartásával és az értékes együtt 

töltött idő megvalósításával lehet. 

3.2 Vezetői céljaim 
 

3.2.1 Rövid távú, folyamatos céljaim 

 

Az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott célokkal és a benne megjelölt feladatokkal 

azonosulni tudok és megvalósulásukért szeretnék dolgozni.  

Alapvető cél a tanulás támogatása és a továbbtanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. 

A Győri Fekete István Általános Iskolát befejező vagy tanév közben elhagyó (költözés, 

kisgimnázium, egyéb) tanulók olyan ismeretekre tegyenek szert és kompetenciákkal 

rendelkezzenek, amelyek alkalmasak arra, hogy megalapozzák az élethosszig tartó tanulást, 
a reális pályaválasztást és pálya alkalmasságot, a sikeres szocializációt és egyéni boldogulást. 

 

3.2.2 Hosszú távú céljaim 

 

A tanulók belső motivációként éljék meg a tanulást, melyhez elengedhetetlen, hogy a szülők 

reálisan mérjék fel a gyermekeik képességeit, ennek megfelelően teljesíthető elvárásokat 

támasztva, a pedagógusok szakmai hozzáértését, kompetenciáit tiszteletben tartva 

együttműködésben motiválják a gyermekeiket. 

A tanulók alapkészségiket biztosan alkalmazzák különös tekintettel a matematikai 

alapműveletek készség szintű alkalmazására, helyesírási és íráskészség elsajátításra, a 

szövegértés és szövegelemzés készség szintű elsajátításra és biztos olvasás technika 

alkalmazására, valamint az idegen nyelvi kommunikációra, főleg a szóbeli kommunikációra. 

A tanulás-tanítás folyamatában a tudás értékének kihangsúlyozása és tanulók és 

szülőkben. 

Kulcsfontosságú osztályfőnöki szerep megerősítése, kiemelten a tanulók pozitív énképének 

megerősítése és a nevelés megerősítése céljából.  

Ennek érdekében a jelenlegi szakmai munkát meghatározó munkaközösségi szakmai munkában 

nagyobb hangsúlyt szeretnék szánni a pedagógia személyiségfejlesztési és mentálhigiéniás 
feladatoknak.  

Fontos vezetői feladatnak tartom, hogy iskolánk minden egyes tagja, hatékonyan, egységesen 

képviselje ezeket a célokat, értékeket, amelyek a közösen kialakított és elfogadott elvek 

szerint hoztunk létre a tanulás és tanítás folyamatában. 

 



Németh Péter Intézményvezetői pályázata  TK/074/00508-6/2020 

44 

 

3.2.3 Tanulóképem 

 

Csíkszentmihályi Mihály a tehetséges gyerek című munkájában így ír a tanár szerepéről: „a 

modern oktatási rendszerben a tanárt és a diákot egyaránt nagyfokú elszemélytelenedés és 

elidegenedés jellemzi”.34 

A mindennapos iskolai gyakorlatból leírható, hogy Csíkszentmihályi professzor e tárgykörben 

leírt félelmei nem alaptalanok iskolánkra nézve sem.  

Ha ezt az álláspontot szemünk előtt tartjuk, akkor iskolánknak olyan tanulási környezetet kell 
biztosítania, amelyben minden tanuló képes tanulni és elérni a saját egyéni kiválóságát. A 

tanulási folyamatban, ha hibázik, kudarcok érik, akkor azt kijavíthatja, megoldhatja, ez a 

létrehozott környezet kibontakoztatja az egyéni tehetséget és kreativitást, ebben a 

légkörben a tanuló képességeinek megfelelős kihívásokkal találkozik, amely megfelelő 

önbizalom, önértékelés és jó közérzet feltétele. 

Elképzelésemben olyan tanuló él, aki kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, 
gyakorlatias, van jövőképe, becsüli a szorgalmas munkát, képes tudását fejleszteni, képes 

a megszerzett ismereteket alkalmazni, együttműködő, toleráns, ismeri történelmünket, 

tiszteli hagyományinkat, nemzeti kultúránkat és más népek értékeit, valamint óvja, védi a 

természetet, ápolja környezetét és megpróbál egészségen, sportolva élni. 
 

3.2.4 Vezetői képem 

 

A jó vezető napra kész, széleskörű ismeretekkel, korszerű tudással rendelkezik, mely lehetővé 

teszi a távlatokban, stratégiákban való gondolkodást, hisz önmagában, önmaga is képes 

értéket teremteni és azokat átadni. 
Tudását az iskolai célok és szervezeti kultúra fejlesztésében hasznosítja, és betartja és 

betartatja a törvényi előírásokat. 
A jó vezető vállalható, követhető, teljesíthető, mérhető, egyént és közösséget fejlesztő célokat 
tűz ki, melynek az iskola erősségeire épülnek és megvalósításában megteremtődik a közös 

felelősség mellett az egyén szakmai szabadsága is. 

Biztosítja a pedagógusok szakmai önállóságát és segíti szakmai fejlődésüket, ő maga is 

szaktanárként hivatásgyakorló marad. 

                                                 
34Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyerekek (flow az iskolában), Nyitott Könyvműhely, Bp.,2010.,244.o. 
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A célokhoz rendelt feladatok elvégzéséhez csapatban gondolkodik és segíti az alkotói légkör 

megteremtését. A jó vezető megerősít, biztat, követelményeket állít, újabb célokat tűz ki, 

motivál, aktivizál és differenciál képes a lehetőségeihez mérten erőforrásokat biztosítani. 

A feladatokat végző munkatársai ösztönzési, értékelési és elismerési rendszerét alkotó módon 

alakítja. 

Hatékony együttműködésre képes a fenntartóval és a fenntartó és támogató környezet 

számára elfogadhatóvá, támogathatóvá és meggyőzővé teszi az intézményi célokat. 

 

3.3 Fejlesztési elképzeléseim 
 

3.3.1 Pedagógusképem 

 

„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el” 35(Fekete István) 

 

Pedagógiai alapértékeim jellegzetességeit a tudatos jelenlét, a családi szellem, az 

egyszerűség-szerénység, a pedagógiai munka szeretete és Fekete István személyisége mentén 

tartom fontosnak megmutatni. 

 

3.3.2 Tudatos jelenlét 
 

Kiemelten fontos számomra pedagógusként a folyamatos jelenlét a tanulók és 

pedagógustársak között. Ezen szerep egyik legfontosabb szelete a tanulók 

személyiségkialakításában való részvétel, nyitottság, útmutatás és az iskolai hétköznapokban 

jelentkező nehézségek, bonyodalmak, problémák kezelésében és sikerekben, örömökben való 

részvétel, a kívánatos magatartásformák személyes példán keresztüli átadása.  

A pedagógusnak azért is van tudása, hogy hatása legyen, hogy hatósugara az iskolában 

egyre nagyobb legyen.  

Hiszem, hogy részt kell venni az iskolai élet minden szegmensében, de részvéttel kell részt 
venni. Ha azt a magatartást gyakoroljuk, akkor részvét, jelenlét miatt odahajolunk, hogy 

meghalljuk a másikat. Amikor közel megyünk, akkor meglátjuk a másikat a tanulót, 

pedagógustársat. Meghalljuk a másik örömét és bánatát, a másik szükségét és megosztani 

valóját. Ha részt vesz az ember a tanulás folyamatában, akkor, ha jelen van, és együtt érez, 

akkor megszerzett tudása az iskolai közösségért és nem ellene van. 

                                                 
35 in.: https://www.citatum.hu/idezet/6505, utolsó letöltés: 2020.02.19. 

https://www.citatum.hu/idezet/6505
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A pedagógusok szakmai tekintélye mellett sokkal fontosabbnak tartom, ha a pedagógus 

személyisége értelmi és érzelmi gazdagsággal rendelkező egészséges személyiséget, 
tisztességes felkészültséget és erős hivatástudatot, elkötelezettséget jó kommunikációs 

készséget, kapcsolatteremtést és kapcsolattartást és hitelességet foglal magában. 

 

3.3.3 Családi szellem 

 

Ebben az estben az iskola pedagógusai toleráns légkörben dolgozva bátorító pedagógiát 

alkalmazva, elfogadják tanulóikat, pozitív tulajdonságaikat megerősítve segítik őket 

képességeik felső határáig, sokat dicsérnek, empátiával és humorral vannak tele. A tanítás-

tanulás folyamatában érvényesül a hatékonyság, eredményesség és méltányosság, Reményeim 

szerint ebben a légkörben a szülők többségére a támogató, elfogadó magatartás lesz a fő 

jellemző és a tanulók nem passzív befogadók, hanem aktív partnerek a tanulás folyamtában.  

Itt van jelentősége a családi szellemnek, melynek értelmében megosztjuk képességeinket, 

tehetségeinket egymással, örülünk egymás sikereinek, együtt érzünk a kudarcokban. 

 

3.3.4 Egyszerűség-szerénység 

 

Egyszerűség és szerénység a személyek közötti kapcsolatokban és annak felismerésében, hogy 

mi a helyünk és szerepünk a közösségben nyilvánul meg a legnagyobb erővel.  

Abban, hogy a pedagógus a gyermek szemében egyszerű, tehát követésre méltó magatartási 

modellé váljék.  

A gyermek értékrendszerében nagy jelentősége van a felnőtt elismerésének, szeretetének. 

Ennek birtokában a gyermek biztonságérzete növekszik, pozitív szociális érzelmek 
keletkeznek benne.  

A kis elsős tanuló iskolába lépésétől a tanulás folyamtában végig a pedagógus az a személy, 

aki fokozott szociális erővel rendelkezik, az új helyzet okozta szorongásokat, 

bizonytalanságokat a gyermekben csökkenti, feszültségek és félelmek, kudarcoktól való 

félelmek eloszlatója lehet. Meggyőződésem, hogy a jó pedagógus sokkal többet dicsér, mint 

elmarasztal. A jó pedagógus nyitott a diákkal együtt tanul, mindenben a jót, a pozitívat keresi, 

mindezt jól, csendben és szerényen cselekszi. 

 

 

 



Németh Péter Intézményvezetői pályázata  TK/074/00508-6/2020 

47 

 

3.3.5 Közösen végzett pedagógiai munka szeretete 

 

A pedagógus azt tekinti hivatásának, hogy a társadalom szellemi értékeit átadja és közvetítse a 

generációknak, ehhez szükséges a szuggesztív erő. 

A közösen végzett munka szeretete létrehozza a közösséget, felkelti a csoportban végzett 

munka ízét és a tanulókkal és pedagógustársakkal való kapcsolat révén alakítja a 
személyiséget.  

A munka szeretete számomra azt jelenti, hogy időnket jól használjuk ki. Ennél a 

szempontnak a legfontosabb ismérve, a pedagógus lelkesedése. Az a magával ragadó öröm és 

hit, amellyel a tanórákon a tantárgyi tudásában, az iskola hétköznapjaiban az emberről, 

tudományról, ismeretről, érzelmekről beszélni tud.  

Az az energia, amellyel a szépre és a jóra irányuló cselekvésre mozgósít. Az a belső tűz, 

amely elől nem lehet kitérni. Az a motiváció és az az életét átjáró belső flow, amelynek átható 

ereje van. 36Mindennek eléréséhez a tanárra, és a benne rejlő energiára úgy kell vigyáznunk, 

mint a szemünk fényére. A pedagógusok energiája az iskola, a közösség egyik legfontosabb 

kincse.  

 

3.3.6 Fekete István szellemisége 

 

„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el”37 

(Fekete István) 
 

Iskolánk névadójának szellemisége Fekete István életfelfogása fontos támpontokat ad az 

életben való boldogulásra. Személyes életútja, munkássága azonos Pedagógiai Programunk fő 

célkitűzéseivel. Dolgos, tevékeny, alkotó, emberséges élete például szolgál tanulóink, s 

mindannyiunk számára. Művei emberségre, természetszeretetre, a természet iránti 

felelősségre nevelnek. Szereplői feladatmegoldása, ötletgazdagsága mintául szolgálhat 

tanulóink számára. Gyermekközpontú műveiben az a törekvése, hogy ápoljuk a 

hagyományainkat, őrizzük a klasszikus emberi értékeiket legfőképpen a humánumot. 

 

 

                                                 
36 A kisiskolás kor áramlata. in: 

https://www.academia.edu/38596483/A_kisiskol%C3%A1s_kor_%C3%A1ramlata_-_Flow_%C3%A9s_flow-

k%C3%B6zeli_%C3%A9lm%C3%A9nyek_az_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskola_als%C3%B3_tagozat%C3%

A1ban 
37 in.: https://www.citatum.hu/idezet/6505, utolsó letöltés: 2020.02.25. 

https://www.academia.edu/38596483/A_kisiskol%C3%A1s_kor_%C3%A1ramlata_-_Flow_%C3%A9s_flow-k%C3%B6zeli_%C3%A9lm%C3%A9nyek_az_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskola_als%C3%B3_tagozat%C3%A1ban
https://www.academia.edu/38596483/A_kisiskol%C3%A1s_kor_%C3%A1ramlata_-_Flow_%C3%A9s_flow-k%C3%B6zeli_%C3%A9lm%C3%A9nyek_az_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskola_als%C3%B3_tagozat%C3%A1ban
https://www.academia.edu/38596483/A_kisiskol%C3%A1s_kor_%C3%A1ramlata_-_Flow_%C3%A9s_flow-k%C3%B6zeli_%C3%A9lm%C3%A9nyek_az_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskola_als%C3%B3_tagozat%C3%A1ban
https://www.citatum.hu/idezet/6505
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3.3.7 Az osztályfőnök, mint kulcsszereplő 

 

„Magának az eső sem esik, nap se süt, te sem vagy magadért, te is másért vagy itt.”38 

(Angelus Silesius) 

 

Ha fontos célnak tartom, hogy a nevelés területén további előrelépést tervezünk és tegyünk, 

akkor ebben a munkában az osztályfőnökök személyére és tevékenységére nagy szerep hárul. 

Személyének, feladatainak megerősítésére a munkaközösségek működésében nagyobb szerepet 

kell szánni. (A szerep módosítás nem járna új munkaközösség létrejöttével.) 

Három fontos feladata van az osztályfőnöknek a személyre szóló törődés, közösségfejlesztés, 

a szülőkkel való kapcsolattartás. 
„Jó vezetőnek” bizonyul számunkra a Pedagógiai Programunk tanulóképe. A feketés tanulókat 
kívánalmaink szerint az önmagához, társaihoz, közösséghez, környezetéhez való viszonyában 

a következők jellemzik: „van önbizalma, tud dönteni, a társas emberi lét szokásait, 

magatartásmódjait ismeri, tud a helyzethez illően viselkedni, tisztelettudó, tolerálja a másságot, 

tud csoportban, közösségben együttműködni, dolgozni, a közösség céljainak megvalósításában 

tevékenyen vesz részt, a környezete iránt nyitott, fontos számára a testi-lelki egészség és annak 

megőrzése.39 

Az osztályfőnöki munka tartalmi elemeinek vizsgálatakor legfontosabb szempontnak érzem a 

személyre szóló törődést és az osztályközösség fejlesztését. A jó osztályfőnöknek ismernie 

kell közössége tagjait egyenként, osztozni kell örömükben, bánatukban. Az osztályfőnök segít 

a tanítványai számára lényeges szocializációs szerep kialakításában. A gyerekekben rejlő 

lehetőségeket kihasználja pedagógiai céljaihoz. Olyan nevelői magatartást vesz fel és 

közvetít, ami jó értelemben vett minta, érték a gyerekek számára és nagyfokú empátiával 
rendelkezik. Elsődleges feladata az osztályáról való gondolkodás, osztályközösség fejlesztése, 

konfliktusok mederben tartása, békítés, jó szóval meggyőzés. Jó lehetőség erre a pedagógiai 

tartalommal megtöltött osztályfőnöki óra és a helyzetelemzés, szociometria a közösség 

állapotáról.  

A tanulók panasza, gondjai, a pedagógusok szemrehányásai, elmarasztaló ítéletei folyamatosan 

az osztályfőnöknél összegződnek. Mindkét irányban védő, igazságosztó szerepkört kell 

betöltenie, ami nehéz feladat. 

                                                 
38 In: Antall Judit: És veled ki törődik? Barbori Kiadó, Győr, 2013. 166.o. 
39Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Programja in.: https://vuksuli.eu/pedagogical-programme, 

utolsó letöltés: 2019.08.10. 

https://vuksuli.eu/pedagogical-programme
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Az osztályfőnök nagyfokú empátiával kell, hogy rendelkezzen. Szerepéhez hozzátartozik a 

konfliktusok objektív mederben tartása, a békítés, jó szóval, meggyőzéssel. 

Iskolánkban mind a szaktanári, mind az osztályfőnöki munkában figyelembe kell venni az 

inkluzív nevelés fő ismérveit. A nevelés akkor eredményes, ha elhívatott, mély belső erővel, 

értékekkel, empátiával rendelkező pedagógus próbálja. 

Az iskola mindennapi életében különösen a tanórákon a befogadó magatartást kell a tanítási 

folyamatban tanárainknak alkalmazni. A diákokkal való közös tanulásban fontos elem, mint 

fentebb említettem a motiváció fenntartása és a segítő szakemberekkel végzett közös 
munka.  

Az osztályokban nagy számban vannak jelen különleges bánásmódot igénylő tanulók ezért 

elengedhetetlen az osztályfőnök iskolapszichológussal fejlesztő- és gyógypedagógussal 

gyakori véleménycseréje, egyéni fejlesztési tervek kialakítása, továbbá a pozitív erősségekre 

épülő teljesítményelvárás, elfogadó légkör kialakítása.  

Fontosnak tartom, hogy osztályfőnökök gondot fordítsanak a szülői közösség fejlesztésére, 

kiépítésére, működtetésére. 

Szorgalmazom pedagógustársaim ilyen irányú személetváltásának megerősítését és az új 
osztályfőnökök mentorálását. 

 Itt alapvető megjegyeznem, hogy az osztály szülői közössége is hatékonyabb partneri 

együttműködést, nagyobb támaszt jelenthet a pedagógusok számára, ha megerősítést, 

támogatást kap működéséhez. Ehhez jól hozzájárultak a közös kirándulások, programok. 

Meggyőződésem, hogy a jól kiválasztott szülői munkaközösségi tagok nagyban segíthetik az 

osztályfőnök munkáját, szervezési feladatait.  

A pedagógusok által felmerült problémák megoldásának segítése érdekében tudatosan 

osztálylátogatási tervet fogok a jövőben összeállítani. Az osztályok látogatását, nemcsak a 

tanórákon való tanulói megfigyeléseket érintik, hanem kiterjednek az osztályfőnöki órák 

tartására is.  

Továbbra is fontosnak tartom a másfél havonta kiadott úgynevezett osztályfőnöki kisokos 

pedagógustársaim kezébe adását digitális formában. 

A kisokos összeállításának fő szempontjai az előttünk álló értekezletek programpontjai, 

jogszabályi változásokból adódó iskolai feladatok ismertetése, adminisztrációs, 

tanügyigazgatási feladatok magyarázata, vagy egy fontos téma, módszer felvetéséről esetleges 

szakirodalmi vetületéről adódó észrevételek.   

Az osztályfőnöki kisokos programpontjait, ha szükséges a másfél havonta tartott 

tagozatértekezleteken finomítjuk, értelmezzük. 
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3.4 Támogató klíma és humánpolitika fejlesztése 
 

„Egy jó csapat elősorban az erőfeszítések harmonikus koordinálására épít, nem pedig a 

kiemelkedő egyéni képességekre.” 

(ismeretlen szerző)40 

3.4.1 Együttműködő légkör megerősítése 

 

Munkám során kiemelt feladatnak tartom, mint fentebb jeleztem a pedagógiai feladatok 

mellett a mentálhigiéniés megközelítés és együttműködő légkör hangsúlyosabbá tételét is. 

Tanítani, nevelni, példát adni csak egészséges személyiségű ember tud, ahhoz pedig 

szükséges egy kiegyensúlyozott, nyugodt, pozitív élményekkel teli légkör biztosítása.  

Ilyen légkörben a nevelőtestület tagjai és a munkatársak szociálisan érzékenyek, 

együttműködően fordulnak mind egymás, mind a tanulók, mind a szülők és az iskolával 

együttműködő szerveztek felé.  

A feketés pedagógusok és munkatársak erős összetartó közös értékek és érzéskere épülő 

hagyományok kialakult rendszerében élnek, melyet a munkatársak többsége magáénak is vall. 

Örvendetes tény, hogy az iskola megtartó ereje kimutatható, hogy a tantestületben zajló 

mobilizáció csak a gyermekvállalással és a nyugdíjazással összefüggésben jelentkezik.   

Megoldandó problémát jelent, hogy az elkövetkező tíz éven belül tantestület kétharmada 

fokozatosan eléri a nyugdíjkorhatárt, pótlásuk fontos feladat lesz.  

Nagyon figyelni kell arra, hogy a munkaerő-utánpótlás kiválasztásában olyan nevelők 

kerüljenek be a nevelőtestületbe, akik az iskola értékrendjével, szervezeti céljaival, a fő nevelési 

elveivel azonosulni tudnak és vállalják az iskoláért való többletmunkát. Ebben reményeim 

szerint segít majd iskolánk szabályozott betanulási rendje és mentor tevékenységet végző 

pedagógustársaim. 

Fontos megállapításnak tartom, hogy a nevelőtestület összetétele biztosította eddig is és 

reményeim szerint biztosítja a későbbiekben is a megfelelő minőségű szakmai munkát.  

A közös célok és feladatok, az együttműködésen alapuló teammunkák összetartó közösséget 

hoztak létre.  

A korábban jól működő eredményes munkakapcsolat hatékonyabb, támogatóbb 

fenntartását tartom kívánatosnak újra előmozdítani az iskolavezetés és a tantestület 
között.  

                                                 
40 in: Antall Judit: És veled ki törődik? Barbori kiadó, Győr, 2013. 263.o. 
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Különösen úgy és azért, mert az intézményvezetés és a munkaközöség-vezetők, 

munkaközösségi tagok közös tevékenysége hozzájárul a színvonalas szakmai munkához és a 

nyugodt, kiszámítható iskolai légkör működtetéséhez.  

Sokkal inkább jellemző lesz az állandóan változó új kihívásokat hozó korhoz való megfelelő 

alkalmazkodás, megfelelő jövőkép és egészséges önbizalom. 

Az intézményvezető helyettesek szakmai tudásra, elkötelezettségére nagymértékben 

számítok. 

 

3.4.2 Kapcsolatmotiváció erősítése a pedagógusok körében 

 

„A pedagógus legértékesebb munkaeszköze a személyisége. Egész lényével részt vesz a nevelő-

oktató munkában, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus egészséges ember legyen.41”

         (Bagdy Emőke) 

 

Ebben a tárgykörben a kapcsolatmotivációnak nagy jelentősége van. A kapcsolatmotiváció 

(affiliation need) az elfogadottság, szeretettség, megbecsülés iránti vágy. Akinek erősek a 

kapcsolati motívumai, azok könnyen barátkoznak, kapcsolataikban egyetértésre és egy húron 

pendülésre, nem a konfrontációra, versengésre törekszenek. Figyelmüket a társas 
kapcsolatok kialakítására és fenntartására, ápolására fordítják.  

Iskolánk szervezeti életében nagyon aktuális és fontos kérdés, hogy hogyan fokozhatja 

alkalmazottai motiváltsági szintjét, hogyan érheti el a hatékonyabb munkavégzést, a 

magasabb teljesítményt, míg az egyén szempontjából az elégedettség, illetve saját céljaik 

elérése a fontos.  

Ahhoz, hogy mind az egyén, mind a szervezet, mint iskola szempontjából fontos célokat elérjük 

az egyének szükségleti- és érték struktúráját is fel kell mérnünk.  

Tehát azt, hogy a dolgozóknak mire van inkább szükségük, mit értékelnek többre, mint ahogy 

ezt Krasz Katalin a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatójának 

kutatásaiból megismerhetjük.42.  

Célom, olyan kreatív támogató klíma működésének elősegítése, amelyben a kreativitást 

serkentő szociális környezeti tényezők közé tartozik a közös iskolai célok kitűzése, pontosítása 

és az azok felé történő elköteleződés erősítése, autonómia és gondolati szabadság biztosítása 

                                                 
41in.: https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6694/file/04.pdf, utolsó letöltés: 2020.02.23. 
42 Krasz Katalin: A munkahelyi elégedettség kérdései. 
http://erg.bme.hu/oktatas/tleir/gt52m006/munkahelyi_elegedettseg.pdf, utolsó letöltés: 2020.02.02. 

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6694/file/04.pdf
http://erg.bme.hu/oktatas/tleir/gt52m006/munkahelyi_elegedettseg.pdf
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feladatmegoldásban, az elegendő idő, a visszajelzések, az elismerések sokféle fajtája, a 

bátorító légkör, az új ötleteket, elgondolásokat támogató hozzáállás.  

Lehetőségeinkhez mérten olyan iskolai és iskolán kívüli programok kirándulások, 

színházlátogatások szervezésére is törekszem, melynek célja az egészséges lelki élet 
fenntartása és megtartása és pozitívan kihat a szociális kapcsolatokra is. 

Meggyőződésem, hogy az emberek megbecsülésre vágynak és arra érezzék, hogy szükség 

van rájuk, ezért képesek sokat és igényesen dolgozni, legyen elméleti vagy gyakorlati munka. 

A pedagógusok többet hoznak ki magukból, mint amire magukat képesnek tartották magukat. 

Pedagógustársaim számára vállalható, követhető, teljesíthető, mérhető az egyént fejlesztő és 

vonzó célok kitűzésére törekszem.  

Itt elengedhetetlen a kollégák egyéni kompetenciatérképének ismerete, hogy a megszerzett 

szakmai kompetenciákat eredményesebben, hatékonyabban tudjuk felhasználni a mindennapi 

munkában, a stratégiai tervezések és az egyéni terhelhetőségek során.  

Ezen értelmezés szerint a nevelőtestület akkor működik jól, ha tagjai igazi csapatot alkotnak, 

amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe, tevékenységi köre, erős identitással 

rendelkeznek, nyitottak, biztos vagyok benne, hogy ezáltal erősödik a pedagógusok lelki 

ellenálló képessége (rezilienciája). 
A humánpolitika fontos része a pedagógusok értékelése, minősítése.  

A jogszabályi erőforrásoknak megfelelően rendelkezik az iskola teljesítményértékelés helyi 

belső rendszerével. Úgy ítélem meg helyi díjaink a Fekete István Emlékérem és Tanév 
pedagógusa és Munkatársa oda ítélésének szempontjai megfelelően segítik az elismerések 

kiadását. 

Az országos elismerések közül a Németh László díj, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem a 

hosszan tartó kimagasló és eredményes pedagógiai munka elismeréseként lehetőségével is élni 

szeretnék.  

A Győri Tankerület díjaival a Kiváló Pedagógus Életműdíj, Év tanítója Év tanára díj is nagyon 

fontos elismerése az iskolákban folyó szakmai munkáknak. A Győr Megyei Jogú Város 

alapította díjak közül Győr Közoktatásáért és Győr Sportjáért díjak felterjesztésének 

lehetőségével is élni szeretnék a későbbiekben.  

Az iskolában dolgozó nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozó kollégáimat a 

feketés közösség fontos részének tartom, támogatásukra, tudásukra a későbbiekben is 

kiemelten számítok. 
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3.4.3 A tanulók lelki egészsége, prevenciója 

 

Az iskola legfontosabb tagjainak a pedagógusok mellett a tanulókat tekintem.  

Az iskolába belépő tanulókat fogadó családias, nyugodt, barátságos, biztonságot nyújtó légkör 

megtartása továbbra is kiemelt feladatunk, a légkör fenntartása segíti a személyiségfejlődést. 

Ebben a munkában a Pedagógiai Programba beépített TIE (egészségfejlesztési terv) pontjai az 

irányadóak.  

Diákjaink a diákönkormányzat segítségével és azok fórumain véleményükkel, javaslataikkal 

segíthetik és formálják az iskola életét és beleszólhatnak az intézmény életét meghatározó 

döntésekbe, részt vesznek a programok, iskolai ünnepélyek szervezésében és 

megvalósításában, amely kihat egészséges lelki fejlődésükre is, itt nagyobb figyelmet kell 

szentelni az offline és online világ veszélyeinek felhívására, különösen a bántalmazás 

területén.  

A lelki egészség megőrzéséhez, a tanulók tanuláshoz való pozitív hozzáállásához és az 
osztályközösségek fejlesztéséhez nagy segítséget jelentenek a kooperatív tanulási technikák 

és az iskolai projektek gyakori alkalmazása. Az arany-, ezüst-és bronz ötös oklevelek 

kiadásának további gyakorlatát szorgalmazom, ehhez kapcsolódik a legtöbbet javítottam 

oklevél további adományozása is. A díjak átadását a tanévzáró ünnepélyeken adnánk továbbra 

is át. 

Az anyagi lehetőségeink függvényében gondoskodni kell arról, hogy a pedagógusok és tanulók 

munkavégzésének feltételei, a termek, helyiségek komfortja tovább javuljon és még inkább 

alkalmas legyen egyéni és közösségi alkotó szellemi munka végzésére. 

 

3.5 Nevelő-oktató munka fejlesztése 
 

3.5.1 Hatékony önálló tanulás és érzelmi intelligencia, értő olvasás 

 

Az iskola elsődleges célja a hatékony tanulás. A tanulás hatékonyságát nagyban meghatározza 

tanítási módszerek és munkaformák megválasztása is. 

A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt.  

Jelenti az új ismeretek megszerzését, másrészt ezek beépülését és alkalmazását. Ez olyan 

képességek meglétét jelenti, mint az írás, az olvasás, a szövegértés, az információs technológiák 

eszközeinek használata.  

A tanulással kapcsolatos szokások kialakítására már az alsó tagozaton figyelni kell. 
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Nagy jelentősége van az 1-2. évfolyamon az iskolába lépés elő napjától a kialakult intézményi 

szokásrendszer kialakításának.  

Nagy szerepe van a szeptemberben használt szoktatási programnak, a magatartáskultúra 

foglakozásoknak.  

Az életkor előre haladásával és az iskolai követelmények változásával differenciálódik a 

tanulási szokások. A szokások kialakításban egyre nagyobb szerep hárul a tanulók a saját 

elhatározáson nyugvó cselekvésnek, úgy mint a tudatosság, felelősségérzés, egyéni 

ítéletalkotás, önismeret és az önállóság igényének megerősödése  

A hatékony tanulási módszereknek szokássá, automatikus cselekvéssé kell válnia. Itt az 

osztályfőnököknek és szaktanároknak nagy felelőssége van. 
Az iskolába lépő gyermek, aki jobb esetben nyolc évig iskolánk tanulója testi-lelki egészségét 

meghatározza az érzelmi intelligencia, melynek fontos elemi az önbizalom, kíváncsiság, 

céltudatosság, önkontroll, társas kapcsolódás képessége, kommunikációs érzék és 

együttműködés. 

Örvendetes tény, hogy a frontális osztálymunka mellett a páros és csoportos munka a 

kooperatív tanulás elemei is elterjedtek a tanórákon.  
Számtalan hazai szakirodalom megjegyzi, hogy a táras tevékenységre, a tanulók aktivitására 

épülő tanulási helyzet segíti a tananyag megértést. Ebben a helyzetben a tanuló aktív, 

tevékeny részt vevője a tanulás folyamatának.  

Ebben a konstruktívista tanulásfelfogásban a pedagógusok bátorítják a tanulókat, 

megszervezik a tanulási folyamatot, melyben nagy szerepe van a tanuló saját 

tudásmegszerzésének és motiválják a tanulókat és folyamatos visszajelzéseket adnak nekik. 

 

Az olvasás és írás a kritikai gondolkodás fejlesztésére (RWTC) az iskolában évek óta 

alkalmazott kooperatív csoportmunka továbbra is jó lehetőséget ad, ennek folytatását továbbra 

is szorgalmazom.  

A konstruktívista tanuláselméletre támaszkodik, a módszer aktív módon alakítja a tárgyi tudást 

és számtalan kognitív képességet is  

Minden tanulás és tudás alapja az értő olvasás, az írott szöveg megértése.  

Az olvasás fejlesztése két területre irányul az olvasási technika eszközhasználatára és az értő 

olvasás minőségének javítására. A technikát és értést párhuzamosan kölcsönhatásban kell 

fejlesztenünk. Ez az alsó és felső tagozatban dolgozó valamennyi pedagógus közös feladata, 

felelőssége.  
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3.5.2 Csoportbontások, mint a felzárkóztatás, hátránykompenzálás szervező ereje 

 

A tantárgyfelosztás elkészítésénél fontos szempont lehet a jövőben, hogy olyan 

évfolyamszintű felzárkóztató foglakozásokat kell szervezni a felső tagozaton, ahol személyre 

szabottan gyakorolhatják a tanulók az értő olvasást és a matematikai alapműveleteket.  

Továbbá érdemes osztályonként megvizsgálni a felső tagozaton, hogy a sajátos nevelési igényű, 

BTMN-es tanulók szakértői véleményében foglaltak figyelembevételével hogyan lehet egyes 

esetekben osztályonkénti csoportbontásokat alkalmazni a korábbi tanévekhez hasonlóan 

magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból.  
Különösen akkor, ha sajátos nevelési igényű tanulók, mozgássérült tanulók aránya egyes 

osztályokban megközelíti vagy eléri a 40 %-ot.  

Ezen fő indok mellett a következők miatt látom még a bizonyos helyzetekben a bontások 

jogosultságát a felső tagozaton. 

A tanulók – életkorhoz kötött – olyan nagyfokú teljesítménybeli (képességbeli) különbséget 

mutatnak, amelyek bizonyos esetekben megkérdőjelezik a nagylétszámú osztálykeretekben 

folyó munka hatékonyságát. A csoportbontás fontos szervező erő lehet a felzárkóztatásban-

hátránykompenzálásban a lemorzsolódási mutatók javításában. 

A tanulók akarati tényezőiben, motiváltságában, érdeklődési körében nagy eltérések 

jelentkeznek, amelyek gyakran gátló, de feloldani kívánt problémákat és megoldandó 

feladatot nyújtanak a pedagógusok számára, ebben is segíthetnek, ha indokoltak a 

csoportbontások. 

A csoportbontás segítségével nyerhetünk időt arra, hogy többet foglalkozhassunk egyes 

tanulókkal, illetve tanulók kis csoportjaival.  

A kisebb létszámú csoportokban végzett munka elősegíti az önbizalom fejlődését, mert 

ötleteiket először kipróbálhatják a társakból álló kisebb csoporton belül is, a tanulási 

helyzetekben egymástól tanulhatnak, és értékelhetik önmagukat és egymást. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy biztosítani kell a tanévenkénti felülvizsgálatra épülő 

átjárhatóságot és a szülők folyamatos tájékoztatását. 

Az otthoni szociális háttérben (hátrányos helyzet) mutatkozó különbségek miatt a tanulói 

differenciálódás mértékére is figyelni kell, a szegregáció elkerülésével együtt, ez nem lehet 

csoportlétrehozó tényező sohasem, csakis a képességzavar, - hiány mértéke, szakértői 

véleményekben foglaltak és az eltérő tanulási utak.  
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3.5.3 Digitális kompetencia fejlesztése 

 

A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalom technológia 

(információs és kommunikációs technológia: IKT) által hozzáférhetővé tett, közvetített 

tartalmak, kritikus, etikus használatát a munka, a kommunikáció, szabadidő és társas 

kapcsolatok terén. 
Támogatom, hogy tanulóink közül minél többen rendelkezzenek nyolcadik évfolyam végére 

ECDL Start vizsgával. Követendőnek tartom, hogy a megfelelő felhasználói ismerettel 

rendelkező pedagógustársaim a digitális tananyagtartalmak létrehozásában előbbre 

lépjenek és létrehozott tanagyagokat a távoktatási keretrendszer (E-learning) felhasználásával 

hozzáférhetővé tegyék tanulóink számára az interneten keresztül.  

A digitális kompetencia kiemelt, fontos kompetencia a Köznevelési törvényben és a 

Pedagógiai Programunkban.  

Ez a tény leképeződik tantárgyi rendszerünkben, tantárgyfelosztásunkban is. Az informatika 

oktatása évtizedek óta kiemelt szerepet kap iskolánkban.  

A harmadik osztálytól kezdve (a kötelező óraszámokhoz képest, minden évfolyamon) emelt 

óraszámban foglalkozunk ezzel a tantárggyal (3-5. heti 1 óra, 6-8. heti 2 óra, mindenhol +1 óra 

a kötelezően adhatóhoz képest).  

A megfelelő digitális írástudás megléte egyre fontosabb napjainkban és még inkább az lesz 

a jövőben, így mindenképpen folytatnunk kell az a gyakorlatot, hogy a hétköznapi életben való 

boldoguláshoz szükséges alapos tudás megszerzését tegyük lehetővé diákjaink számára.  

Úgy ítélem meg, hogy az informatika tantárgy jövője és fejlődése biztosított és jó kezekben van 

az iskola informatika szakos szaktanárainak gondozásában.  

Itt fontos megjegyezni, hogy az elsajátítandó ismeretek köre egyre bővül. Kezdetben elegendő 

volt alkalmazói ismereteket szerezni (eszközhasználat, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 

grafikai alkalmazások, stb.), majd az internet térnyerésével fontos szerepet kapott az 

infokommunikáció (e-mail, chat, stb.). Az interneten először csak „olvasók” voltak a 

felhasználók (elolvashatták, amit a tartalomszolgáltatók írtak), de mára már ez nem így van.  

A Web2 korában, a „szociális hálót” (social network) használók könnyedén megoszthatják 

egymással véleményüket, adataikat, képeiket. Bárki indíthat blogot, létrehozhat facebook 

oldalakat, stb. Persze ez a lehetőség megint új ismeretek meglétét feltételezi. Olyanokét, 

melyekre a felhasználók általában önmaguktól nem is gondolnak: személyes adatok védelme, 

adatbiztonság, szerzői jogok, stb.  
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A tizenéves korosztály általában gondolkodás nélkül oszt meg másokkal mindenféle 

információt, amellyel aztán könnyen visszaélhetnek. 
Egy újabb nagy terület a programozás. A programozás régebben csak kevesek kiváltsága volt, 

ma már viszont mindenki számára elérhető és érthető, mivel olyan programozási felületek 

jelentek meg, melyekkel szinte játékosan lehet alkalmazásokat készíteni.  

Ez nem csak az alkotás örömét adja a felhasználónak, hanem több olyan területet is fejleszt 

(matematikai logika, algoritmikus gondolkodás, stb.) melyeknek fontos szerepe van egyéb 

területek (tantárgyak) kapcsán is. Persze fontos, hogy a tanuló lássa is a programjának az 

eredményét (értelmét), ehhez viszont eszközök is kellenek. Ilyen eszközeink sajnos nem 

nagyon vannak. Örvendetes változás, hogy a tavasszal pályázat keretében, melyet köszönök az 

iskola informatikus szaktanárainak nyertünk 1db Lego robotot, de ez elég kevés.  

Továbbra is keresnünk kell azokat a megoldásokat, amelyekkel bővíthetjük az eszközparkunkat 

(robotok, micro:bit-ek, stb.). Mind ezek mellett, mint fentebb említettem lényegesnek tartom a 

tanítás-tanulási folyamatban, nemcsak az informatika órákon és a bemutató órákon, a belső 

szakmai műhelyeken, hogy a tanítás-tanulási folyamat integráns részévé kell tenni az IKT-

eszközök szélesebb körű alkalmazását.  
Egyetértek Dr. Lévai Dóra digitális kompetencia tanulásbéli szerepének tárgyalásánál 

megfogalmazott azon állításával, mely szerint sokkal eredményesebb, ha nem egy 
tantárgyra fókuszálva, hanem integráltan több tantárgy keretében jelennek meg a digitális 

eszközök.43 Fontos feladatnak érzem annak a megerősítését, hogy tanulóink digitális 
kompetenciájának fejlesztése ne szorítkozzon csak az informatika órákra. 

 

3.5.4 Tanulásirányítási stratégia kerete és fejlesztő innovátori mesterprogramok 

 

Iskolánk a Pedagógiai Programra épülve három éve elindított egy Intézményi 
Tanulásirányítási Stratégiát, melynek fő célkitűzései a tanulási motiváció erősítése, a 

minimumkövetelmények biztos tudása és módszertani kultúra valamint a tanulásirányítási 

technikák fejlődése. A stratégia működtetésével reményeink szerint pozitív irányba változik 

a tanár-diák viszonyrendszer, formálódik iskola arculata, színesedik a szakmai munka és 
a szülő is aktív részese lesz a tanulás folyamatának.  
A stratégia legfontosabb eleme a következő öt évben végrehajtani kívánt négy 
mesterprogram, mellyel reményeink szerint a szakmai munkaközösségek munkája és 

                                                 
43 Dr. Lévai Dóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet adjunktusa): Digitális kompetencia a tanulásban  in: 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/digitalis-kompetencia-a-pedagogiaban letöltés ideje: 2019.03.24. 
 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/digitalis-kompetencia-a-pedagogiaban
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együttműködése is hatékonyabb lesz, színesedik iskolánk pedagógiai munkája, valamint a 

programok megvalósítása során folyamatos lesz a tájékoztatás (szülői értekezletek, bemutató 

órák, honlap).  

A programok végét egy közös szakmai nap megszervezése zárja, amely jó lehetőség az iskola 

fejlesztő, újító tevékenységének, jógyakorlatainak bemutatására.  

Mind a négy program tevékenységeihez sikerkritériumokat, produktumokat és 
tudásmegosztás módját is hozzárendelte a megvalósító.  

Legfőbb célja az iskolai hasznosulás minél erősebbé tétele.  

Mesterprogramokat úgy építettük fel, hogy a tervezett tevékenységek egymásra épülve, 

körkörösen bővülve logikusan következzenek egymás után és összefüggjenek egymással.  

A program megvalósítása során megvalósul a tudásmegosztás, a szakmai együttműködés 
az intézményen belül és az iskola falain kívül is. A tevékenységek a változtatási, módosítási, 

visszacsatolási lehetőségekkel biztosítják a reflexió lehetőségét, ezáltal segítik a feltáró-elemző 

tevékenységek megerősítését.  

Terveink szerint a programok működtetése iskolánkban mindig a fejlődési folyamatra fog 

építeni. 
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eszközökkel 

feladatbank által 

program
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i munka,  

-
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-javulni fognak 

iskolánk 

kompetenciamérés 

eredményei,  

-a középfokú 

felvételi eljárás 

során, a felvételi 

vizsgákon 

magasabb 

pontszámot fognak 

elérni diákjaink, 

-tanulók képességeikhez 

mérten sikeresen 

teljesítik a gyakorlóanyag 

feladatsorát a tanév végi 

felmérésen 

-központi írásbeli 

felvételik és 

kompetenciamérés 

eredményei javulnak 

gyakorló

anyag 

A program 

megvalósítása 

során 

folyamatos 

tájékoztatás 

(honlap) 

-belső 

munkaközöség

i munka,  

-tovább-

képzések, -

szakmai nap  

Pápayné 

Bacskó 

Bernadett 

      

Projekt-

módszer a 

történelem-

oktatásban 

-történelem tantárgy 

iránti érdeklődés 

növelése 

 -a tananyagtartalom 

tanulókkal való 

elsajátítása, saját 

tanulási utakkal 

-tevékenység-

központú pedagógia 

közöségerősítő 

megvalósulása 

 

tanulók képességeit és a 

tananyagtartalmat 

figyelembe vevő 

feladatterv 

 

hasznos, tapasztalatokra 

épülő továbbképzések, 

szakmai 

munkaközösségeknek 

 

történelemoktatásban 

jobb tantárgyi 

érdemjegyek 

 

feladat-

bank, 

feladat-

tervek, 

projekt-

naplók, 

tablók,  

A program 

megvalósítása 

során 

folyamatos 

tájékoztatás 

(honlap) 

közös szakmai 

nap szervezése 

a mester-

pedagógus 

társakkal 

 

Németh 

Péter 

 

 

A tanulás irányítási stratégiára felépített mesterprogramok, valamint a tanulók 

személyiségfejlesztésének és mentálhigiéniás gondozásának feladatai, az osztályfőnöki szerep 

megerősítésének igénye és az iskolai pedagógiai munka értékelését és mérését meghatározó 
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országos és helyi mérések, a pályaválasztás koordinálása szükségessé teszi a 

munkaközösségek működésének módosítását.  
A 20/2012 EMMI rendelet 118.§ (1) bekezdésének (a) pontja szerint a munkaközösségek 

működési rendjéről és munkaprogramjáról a munkaközösség saját maga dönt, a (7) pont 

értelmében pedig a munkaközösség létrehozása a pedagógusok joga, a vezető megbízása 

azonban az intézményvezetőé, és a megbízáshoz ki kell kérnie a munkaközösség véleményét. 

A megbízatást öt évente felül kell vizsgálni. 

Alsó tagozaton az 1-2. évfolyam és 3-4. évfolyam tanítóit tömörítő munkaközösségek 

működésében látom a hatékony megoldást továbbra is, úgy ítélem meg ez a szervezeti rend és 

munkarend alkalmas nemcsak az évfolyamok, hanem a tagozat specialitásából adódó feladatok 

szakszerű elvégzéséhez.  

Felső tagozaton a humán és reál tantárgyak menti munkaközösségi felosztás épül az iskola 

hagyományaira és munkarendjére. A tantárgygondozásra a kis csoportokbéli munkát tartom 

hatékonynak, amelyeket a munkaterveknek megfelelő időrendben szerveznek meg a 

munkaközösségek. A tantárgygondozás alapjain a főbb pedagógiai folyamatok működtetése 

érdekében az egyes munkaközösségek közötti szakmai együttműködést javítani kell és a 

fő pedagógiai folyamatoknak a munkaközösségi hatékonyabb, szakszerű és eredményes 

gondozásukra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

A mesterprogramok iskolai hasznosulásának érdekében a magyar és a matematika tantárgy 

köré felépített program is előirányozza az együttműködés erősítését. A felső tagozat 

osztályfőnökei részvételével a munkaközöségeken átívelő az osztályfőnöki szerep 

megerősítése (kiemelten a tanulók pozitív énképének megerősítése) és a tanulók 

mentálhigiéniás gondozása céljából a jelenlegi szakmai munkát meghatározó munkaközösségi 

szakmai munkában nagyobb hangsúlyt szeretnék szánni a pedagógiai és mentálhigiéniás 
feladatoknak.  

 

3.6 Tehetséggondozás és a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
 

Tehetséges gyerekek azonosítása, fejlesztése körültekintő feladatot igényel a pedagógusok 

részéről.  

Szorgalmazom egy a korábbi években létező tehetségmegtaláló és fejlesztő csoport újra 

alakulását különösen a felső tagozaton, a Köznevelési törvényben megfogalmazott 

tehetséggondozásra épülő tantárgyfelosztásban további tehetséggondozó órákat lehetne 
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biztosítani a tanulók számára, különös tekintettel a matematika és magyar nyelv és irodalom, 

informatika területén.  

Testnevelésből pedig évfolyamórák tartásával sportirányultságú és általános testnevelő 

csoportok létrejöttével.  

Álláspontom szerint a tehetséggondozás a tanuló adottságainak a személyiségfejlesztő 

folyamatába illeszkedő differenciált kibontakoztatása. Az azonosítás után, ha 
megteremthetjük a differenciált foglakoztatás feltételeit és a tanórán kívüli fejlesztés 

lehetőségeit tehetséggondozó foglakozások, tömegsportórák, csoportbontások segítségével 

sikereket érhetünk el. 

 

3.6.1 Testnevelés és sport felépítése az iskolában 

 

A motoros mozgás fejlődés a mozgásos viselkedésben létrejövő, egész életen át tartó 
progresszív tanulási folyamat, amely függ az egyén biológiájától (genetika+ fejlődés), az 

egyén tanulási környezetének feltételei, a mozgásos feladatok interakciójától. 

A gyerekek egyéni biológiáját, az öröklött képességeket, a készségeket, testalkatot nem tudjuk 

megváltoztatni.  

A mai mozgásszegény életben, a sok túlféltett kisgyerekkel, az óvodáskorban nem alakul ki az 

a fajta alapmotoros készség (FMS), amire az iskolai tananyagot, a sportág specifikus 

alapkészségeket, az eszközökkel végzett mozgásokat biztonsággal rá lehetne építeni.  

Amennyiben az alapkészségek hiányoznak, akkor vissza kell térni, és az alapokat újra átvenni, 

kialakítani. 

A táblázat azokat a készségeket tartalmazza, amivel a gyerekeknek rendelkezniük kellene az 

iskolába kerüléskor. 
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44 

A gyerekek mozgás tanulását, a mozgás fejlődésüket tudjuk javítani a tanulási környezet 

megváltoztatásával és a feladatok, óratervek, tanmenetek összeállításának átgondolásával. 

A csoportbontást, illetve nívócsoportok kialakítását iskolánkban ez a két összetevő és 

iskolánk kiváló országos hírű különösen a labdajátékokban megszerzett sporteredményei 

indokolja.  

A tanulási környezetben az ügyesebb, erősebb, mozgáskészségben előrébb tartó tanulók, ha 

hasonló képességű társaikkal mozoghatnak, akkor a tanulási folyamatban egymást segítve 

gyorsabb fejlődést érhetünk el.  

A csoportbontásnál az órát tartó szaktanár a feladatokat már az azonos készségű tanulóknak 

tudja összeállítani. Ezzel kiküszöbölhető az ügyesebb tanulók dominanciája, a kevésbé ügyes 

tanulók mozgás iránti érdeklődésének csökkenése, a testnevelés tantárgy „megutálása”. 

Ezek figyelembevételével készítettük el az idei tanévben kezdeményezésemre Kovács Béla 

testnevelővel közösen egy új testnevelés koncepciót. 
Terveinkben már a negyedik évfolyamtól sportirányultságú csoportokba kerülnének a jobb 

mozgáskészségű szinten lévő tanulók, ezen csoportokba kerülnének a tanévközben vagy 
oldalági beiskolázással iskolánkba kerülő labdarúgó és kézilabdázó tanulók is, akikre 

továbbra is számítunk, immár nem önálló osztályokban, hanem integráltan a meglévő 

osztályainkban.  

Ezen elképzelésünket a velünk szoros kapcsolatban álló egyesületek számára is meg szeretnénk 

ismertetni.  

A többiek az általános testnevelésű csoportban dolgoznának tovább.  

A kiemelt, kiválogatott tanulók a már meglévő tudásukat fejlesztve fognak tovább haladni. A 

többiek az előírt tanmenet szerint, de a hiányosságaikat pótolva, hasonló tudásszinten lévő 

tanulókkal végzik a testnevelés órákat.  

A cél, hogy a felső tagozatra érve a negyedikes kisdiákok lemaradásuk csökkentsék, esetleg 

eltüntessék. Az alapkészségekben nagy fejlődést érjenek el. Tapasztalataink szerint a 

rendszeres mozgás megerősíti a tanuláshoz szükséges részképességeket, kitartásra nevel, 

sikerélményt biztosít, hozzájárul a szabadidő hasznoseltöltéséhez, kiemel egy rövid időre az 

online térből, egészséges személyiség nevelésében segít különösen az általunk preferált 

csapatsportok esetében. 

                                                 
44 Fundamentális mozgáskészségek csoportosítása. in.: Boronyai Zoltán, Király Tibor, Pappné Gazdag 
Zsuzsanna, Csányi Tamás, főszerk.: Dr. Csányi Tamás: Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés, mozgáskoncepciós 
megközelítésben, Magyar Diáksport Szövetség-Testnevelés Módszertani könyvek. 11.o. 
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Várható bontások és csoport növekedések számát a következő táblázat mutatja a vizsgált négy 

évben. 
tanév  tanulók 

száma 

osztályok 

száma 

létrejött csoportok száma TTF-ben jelentkező 

többletóra 

4. évfolyam     

2020/2021 40 fő 2 2 db. (kb. 20 fő/csoport)  

2021/2022  59 fő 3 3 db. (kb. 19 fő/csoport)  

2022/2023 53 fő 2 2 db. (kb. 26 fő/csoport)  

2023/2024 (tervezett) 50 fő  2 d. (kb. 25 fő/csoport)  

5. évfolyam     

2020/2021 67 fő 3 3 db. (kb. 22 fő/csoport)  

2021/2022  40 fő 2 2 db. (kb. 20 fő/csoport)  

2022/2023 59 fő 3 3 db. (kb. 19 fő/csoport)  

2023/2024 53 fő 2 2 db. (kb. 26 fő/csoport)  

6. évfolyam     

2020/2021 48 fő 2 2 db. (24 fő/csoport)  

2021/2022  67 fő 3 3 db. (kb. 22 fő/csoport)  

2022/2023 40 fő 2 2 db. (kb. 20 fő/csoport)  

2023/2024 59 fő 3 3 db. (kb. 19 fő/csoport)  

7. évfolyam     

2020/2021 78 fő 3 egy csoportnövekedés 

össz.: 4db. (kb. 19 

fő/csoport) 

5 óra 

2021/2022  48 fő 2 2 db. (24 fő/csoport)  

2022/2023 67 fő 3 3 db. (kb. 22 fő/csoport)  

2023/2024 40 fő 2 2 db. (kb. 20 fő/csoport)  

8. évfolyam     

2020/2021 87 fő 4 4 db. (kb. 21 fő/csoport)  

2021/2022  78 fő 3 egy csoportnövekedés 

össz.: 4db. (kb. 19 

fő/csoport) 

5 óra 

2022/2023 48 fő 2 2 db. (24 fő/csoport)  

2023/2024 67 fő 3 3 db. (kb. 22 fő/csoport)  

 

A mindennapos testnevelés 5 tanóráját a hatodik évfolyamig 2 óra úszásra és 3 óra általános 

testnevelésre bontjuk. Hetedik és nyolcadik évfolyamon már nincs úszás, csak általános 

testnevelés heti 5 órában. A mindennapos testnevelést első évfolyamtól a harmadik évfolyamig 
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osztálykeretben, negyedik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig csoportbontásban szervezzük 

meg.  

A délutáni tömegsport foglakozásokat a felső tagozaton labdarúgás, kosárlabda és atlétika 

sportágban szervezzük.  

A labdás ügyességfejlesztő csoportok tagjai délután egyesületi szinten sportolhatnak az ETO 

SZESE Kézilabda Klub, Gyirmót FC Győr, ETO FC Győr, Üstökös FC labdarúgócsapataiba, 

UNI Győr kosárlabdacsapatába. Alsó tagozaton továbbra is kölyökatlétikai foglakozásokat 

szervezünk. 

 

3.6.2 Az SNI, BTMN-es tanulók fejlesztő pedagógiai nevelése, felzárkóztatása 

 

„Két oszlop emeli az emberi létet: az egyik a segítőkész részvét, a másik a tudás. 

A segítőkészség tudás nélkül tehetetlen, a tudás részvét nélkül embertelen”. 

 (Viktor Weisskopf osztrák fizikus)45 

 

Az integráció alapvető pedagógiai feltételei az oktatás differenciálásával függnek össze. 

Szükséges a differenciált tanulásirányítás alkalmazása, ahhoz, hogy pedagógiai munkánkban a 

mindennapokban eredményessé váljon és sikerélményt együtt érjen el pedagógus és a 
tanuló is. 
Az iskolai gyakorlati munkában a differenciálás alatt az a folyamatot értjük, amelynek 

eredménye, hogy a tanítást az egyes tanulók egyéni szükségleteihez igazítjuk. 

Ennek feltétele az az alapelv, hogy minden tanuló számára más célt jelölünk ki. Ez a célok 

szerinti differenciált tanulás elve. 

A módszerek, intézkedések differenciálása, melyben a pedagógiai segítségnyújtás a 

gyermekekhez igazodik ez a differenciált tanulási segítségnyújtás elve. 

Helyzetelemzés adatait 2020.01.17.-i állapot gyógypedagógiai adatai alapján készítettem. 

                                                 
45 in.: Gondolatok a Kossuth rádióban: Egy csepp emberség, Fekete sas kiadó, Bp., 2005.115.o. 
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A legtöbb tanulónk kevert specifikus fejlődési zavarral küzd.  

Az ő estükben problémás területnek tekinthető a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek, motoros 

funkcióknál egyaránt, amely legtöbbször a kognitív funkciók általános károsodásával társul. 

Sajnos legtöbbjüknek határövezeti intelligenciaszintje van. 

Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei is elő fordulnak szintén nagy 

mértékben. Itt intellektuális képességzavar nem áll fenn, az ok a szerzett sérülés vagy 

esetlegesen betegség, illetve nem megfelelő tanulási környezet.  

Az írás, az olvasás, és a számolás elsajátításának zavarát jelentik. Előfordulhatnak önállóan, 

vagy halmozottan. 

Évek során egyre magasabb lett az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek száma. 

Ugyancsak nőtt az aktivitás és figyelemzavarral küzdő gyermekek száma is, akiknél a 

figyelemzavar jellemzően tanulási nehézséggel párosul. Tanulásban akadályozott tanulóink is 

vannak. Ők a tanulásban akadályozottak tanterve szerint tanulnak.  

A BTMN-es gyerekek száma is nőtt az elmúlt évek folyamán. Iskolánkban a BTMN-es 

tanulóknál inkább a tanulási nehézség áll fenn. Kevesebb esetben találkozunk magatartási és 

beilleszkedési nehézséggel. 

A hatékony együttnevelésnek a többségi pedagógus, gyógypedagógus és 
fejlesztőpedagógus sikeres együttműködése az alapja. A többségi pedagógus a 

kompetenciákat fejleszti a tanórák keretében és átadja a tudást az ismeretekés képességek 

szintjén. A gyógypedagógus feladata a rehabilitáció a gyermekre irányuló komplex 

tevékenység.  

Célja, hogy a fizikális-mentális képességek, a szociális alkalmazható viselkedés fejlesztésével 

felkészítse a tanulót a lehető legnagyobb önálóságra.  
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Tanulóhoz igazítva egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján végzi habitációt, rehabilitációt. 

Az iskola gyógypedagógusai teamben dolgoznak. 

A fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások alsó tagozatban kiscsoportos foglalkozások 

keretében valósultak meg döntően. Sajnos ezen a team túlterheltsége miatt változtatni kell, 

annak ellenére, hogy az egyéni foglalkozásoknak jobb a hatékonysága.  

Szorgalmazom, hogy a kéttanítós modell előnyeit jobban használjuk az alsós osztályokban 

is, mert itt van szükség a minden napos fejlesztésre. A gyerekek ennyi idősen még szenzitív 

időszakban vannak, nagyobb mértékben fejlődnének a részképességeik, amelyek a megfelelő 

tanuláshoz nélkülözhetetlenek.  

Felső tagozatban szintén csoportos illetve kéttanáros modell segítségével került sor a 

foglalkozásokra. 

A kéttanáros módszerben differenciált feladatlapokkal, dolgozatokkal, vázlatokkal, külön 

kétszemélyes helyzetben történő feleltetésekkel segítjük a kollégáink munkáját. 

Felső tagozatban már nemcsak részképességfejlesztésre van szükség, hanem az iskolai 

készségek fejlesztésére is. 

Felső tagozaton hetedik és nyolcadik évfolyamon a szakértői vélemények megvizsgálása és a 

képességzavarok megismerése után, amelyik osztályoknál indokolt megfontolandó lenne 

csoportbontás további alkalmazása magyar nyelv és irodalom és matematika 
tantárgyakból, mint ezt korábbi alfejezetben jeleztem. 

Felső tagozatban a kéttanáros modell akkor működőképes, ha mindkét fél azonosan 
motivált. Ehhez az kell, hogy ugyanazon a véleményen legyen a két pedagógus, a 

tevékenykedtető módszereknek és a differenciált munkaszervezésnek elsődleges szerepe kell, 

hogy legyen az esélyegyenlőség biztosításában. 

Ebben az együttműködésben úgy gondolom van még előre lépési lehetőség az érzékenyítés 

után is, különösen a tanulók feladatadási típusai, értékelési módjainak területén a tanulási 

folyamatban.  

A gyerekek értékelésénél az erősségek, szükségletek feltárása után a tanulók szintjének 
megfelelő program tervezhető.  

Az értékelési alapelvek közül fontos, hogy fejlődésüket önmagukhoz mérjük, előtérbe 

helyezzük a szóbeli számonkérést, több felkészülési időt biztosítsunk. 

A 2011/12 tanévtől iskolánkban került mozgássérült tanulóink mára integráltan tanulnak 

mindkét tagozaton. Az aló tagozaton az alapkészségek biztonságos használatának elsajátítása a 

fő feladatunk, a jövő tanév nagy feladata lesz ezen tanulókkal kapcsolatban, hogy a felső 

tagozatba érve ezen tanulóink számára a tantárgyak tananyagtartalmának és követelményeinek 
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optimalizálása a tanulók sérültségi fokának megfelelően, melynek szervezeti keretit lehetnek 

az egyéni munkarendek vagy akinél lehetséges az integráció. 

 

3.7 Gyermekvédelmi feladatok az iskolában és az iskolapszichológus 
 

Pedagógusainknak figyelmet kell fordítania a gyermekvédelmi tevékenységre a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, veszélyeztetett tanulók egyéni hátrányainak, nehézségeinek kezelésére. 

A hangsúly a bizalmi kapcsolat kialakításának van, amelynek szereplője a tanuló, az 

osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladatokat végző pedagógus.  

A megoldási folyamatban, ha szükséges be kell avatni a gyermekjóléti központ és a 

gyámhatóság szakembereit is. Nagy segítség iskolánkban az iskolapszichológus jelenléte. 

Az iskolapszichológus legfőbb célja, hogy az iskola igényeinek és a szervezeti feltételeknek 

megfelelően kialakítson egy olyan gyakorlati rendszert, mely által hatékonyan segítheti a 

pedagógusok munkáját és a diákok fejlődését.  

Mindemellett a szakemberek feladatkörének fontos részét képezik a preventív foglalkozások, 

melyek segítségével csökkenthetővé válik a lehetséges problémák száma.  

Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő és maga a tanuló is segítségért, aki 

a segítségnyújtást konzultációs keretek között végzi. 

Az iskolákban végzett pszichológiai munka sikeressége elsősorban a pedagógusokkal 
történő szoros együttműködésen alapul. A pszichológus elsődleges feladatai közé tartozik, 

hogy a diákokkal napi szinten kapcsolatban álló tanárokat segítse a problémák feltárásában és 

azok korrekciójában, új eszközöket mutasson nekik a magatartásproblémák és csoportközi 

konfliktusok kezelésére, illetve objektív reflexiót biztosítson a munkájukról.  

Annak érdekében, hogy használható tanácsokkal szolgáljon elengedhetetlen, hogy jól 
ismerje az intézményt és annak sajátosságait.  
Így kiemelten fontos, hogy a pszichológus az iskolai élet aktív résztvevőjévé váljon.  

Ez lehetséges a táborokon, társadalmi érzékenyítő programokon, szülői értekezleteken és 

minden olyan egyéb eseményen való részvétel által, ahol szaktudását kamatoztathatja. 

Mindemellett az aktív jelenlét bizalomépítő hatással bír, ami megalapozhatja a későbbi 

lélektani munka sikerességét.  

A gyermekekkel való foglalkozások – szükség szerint – egyéni (beilleszkedési problémák, 

deviáns viselkedés, krízis), vagy csoportos (prevenció, csoportközi konfliktusok, 

közösségépítés) formában zajlanak.  
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Általánosságban elmondható, hogy az ellátott diákok jelentős részét hiperaktivitás- és 

figyelemzavaros (ADHD), illetve dühkezelési problémákkal küzdő gyermekek képezik.  

Az iskolában szoros együttműködésben dolgozik a pszichológus, gyógypedagógus és a 

fejlesztőpedagógusok.  

Egyes gyermekek esetében elengedhetetlen az összehangolt segítői munka, ahol a rendszeres 

esetmegbeszélések és a másik munkájának megismerése által jobb eredmények érhetőek el a 

gyermekek fejlesztésében.  

A pszichológiai tevékenység sikerességéhez szükséges, hogy nyugodt körülmények között 

történjenek a foglalkozások. Az intézmény ehhez külön termet biztosít, így a gyermekek 

mindig ugyanazon megszokott és biztonságos környezetbe érkezhetnek.  

A helyiség felszereltségét tekintve elmondható, hogy az elmúlt tanév során rengeteg új 

eszközzel és játékkal gazdagodott az a készlet, ami biztosítja a foglalkozások sokszínűségét. 

Az eszköztár megújításának és fejlesztésének fontos szerepe van, hiszen a gyermekek még 

nem minden esetben tudják megfogalmazni és feltárni a problémáikat verbális úton, sokkal 

könnyebben juttatják felszínre érzéseiket és gondolataikat játékos foglalkozás keretein belül. 

Az intézményvezetés korábbi megelőzésközpontú gondolkodásának eredményeként 

elmondható, hogy a segítői tevékenységet kiterjesztették az iskolában megrendezésre kerülő 

szociális eseményekre is, ahol a szakemberek aktív résztvevőként segíthetik a tanárok 

munkáját. Jól példázza ezt a több napos DÖK- és gólyatáborban végzett pszichológiai 

tevékenység, ahol elsősorban a vitakultúra fejlesztése és a közösségépítés volt a cél 

önismereti és csapatépítő játékok segítségével. 
 

3.8 Belső ellenőrzési rendszer 
 

Az iskola minden munkatársa ismeri a velük szemben támasztott követelményeket, értékelik, 

hogy visszajelzést kapnak teljesítményükről, a kétirányú kommunikáció megfelelően működik 

és úgy vélik irányításuk kidolgozott értékelési szempontok és tervek szerint történik. 

A bevált és kialakított belső ellenőrzési rendszer további működtetését szükségesnek 

tartom, az ellenőrzéssel kell biztosítani az iskola pedagógiai munkájának jogszerű működését, 

segíteni a nevelő-oktató munka eredményességét, amely által az iskolavezetés megfelelő 

adatok, információk birtokába jut a pedagógusok munkájáról. 

Az ellenőrzések területei közül fontosnak tartom a pedagógusok munkafegyelmére, a tanórai 

és tanórán kívüli tevékenységére és az óralátogatásokra vonatkozó információgyűjtést.  
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A tanügyi ellenőrzések területeit továbbra is a két intézményvezető-helyettes kiemelt 

feladatának tekintem, a pedagógusok adminisztrációs feladataira különös tekintettel a 

pedagógusok által naponta működtetett KRÉTA rendszer megfelelő naprakész, pontos 

működtetésére vonatkozóan. 

Intézményvezetői feladatnak tartom az támogatást az ösztönzést, tudásmegosztó fórumok 

létrehozását és szorgalmazását, rugalmas határidők biztosítását és világos előre megtervezett 

és a pedagógusok egyetértésén alapuló ellenőrzési terv működtetését. 

 

3.9 A belső-külső kommunikáció és kapcsolatrendszer működtetése 
 

Az iskolán belül több irányú kommunikációnak kell működnie az információk szabad 

áramlásával, áramoltatásával, valamint a szakmai (formális és nem formális) párbeszédeknek 

az állandó napirenden tartásával.  

Ehhez korábban már megteremtettük a közös szakmai nyelvet és a megfelelő légkört, ez az 

évek során fokozatosan kialakult. A közös szakmai nyelv része az iskola (szakmai) 

hagyományrendszerének. A szakmai nyelv hangsúlyossá tételét nem lehet eléggé 

hangsúlyozni, mivel többek között ez lehet a jövőben is a helyi innováció forrása. 

A külső kommunikációnak egyik nagyon fontos eleme az arculat, az, ahogyan az iskola 

megjelenik.  

Fontos feladat, hogy a korábban már kitalált arculatát kissé átformáljuk, hogy hogyan is néz 

ki a külső szemlélő számára.  

Meg kell tervezni az arculatot az adminisztratívan kiállított digitális és papír alapú 

anyagoktól, az aula falán át, a honlap heti szintű frissítéséig  

A külső szemlélő számára az iskola akkor látható jól vagy jónak, ha átlátható. Ennek biztosítása 

nemcsak az iskola iránt érdeklődők számára fontos, hanem minden pedagógus érdeke is. 

Világos, egyértelmű, megérthető módon kell kommunikálni az iskola meglévő pedagógiai 

szemléletét és napi gyakorlatát. A könnyű hozzáférés és elérhetőség, korszerűség, szakszerűség 

a sokféle kapcsolatfelvételi és -tartási módok, úgy vélem, ma már alapkövetelmények.  

Újra kell tervezni, frissíteni az iskola kapcsolatrendszer térképét. 

Az iskolavezetésnek kiemelt feladata, hogy az információáramlás kialakult formáit és a 

folyamatos kapcsolattartás lehetőségét a jövőben is biztosítsa. A másfél-kéthavonta 

megszervezett intézményvezető-helyettesek által vezetett tagozatértekezleteknek továbbra is 

nagy jelentőséget tulajdonítok. 
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Az elvégzett munka értékelésének, a következő feladatok megbeszélésének jó színterei ezek. 

Az egyes munkaközösségek félévenként kétszer, illetve az aktuális feladatoktól függően 

tartanak értekezletet. A többszakos pedagógusok több munkaközösségnek is tagjai, ezek az 

átfedések biztosítják a folyamatos információáramlást. 
Szorgalmazom az elektronikus kommunikáció, az internet és az iskola helyi intranetjére 

épülő információáramlás előtérbe helyezését, ugyanakkor a fontos, és napi feladatokkal 

kapcsolatban kihagyhatatlan a személyes és nyomtatott alapú tájékoztatás is. 

A honlap jó lehetőség az előttünk álló programok eleminek, az iskola működését és szakmai 

munkát meghatározó dokumentumok, fő szabályozások (SZMSZ, Pedagógiai Program. 

Házirend) előzetes megismerésére. 

Fontos feladat az iskolai rendezvények folyamatos digitális dokumentálása. Az iskolai 

hagyományokhoz hozzátartozó ünnepi műsorok rendezvények, sportesemények színvonalas, 

érzelmekre ható megszervezése. Különösen a tanévnyitó és tanévzáró ünnepély a tavaszi 

fesztivál és tehetséges tanulók fogadása és a karácsonyi műsor alkalmas erre.  

Kiemelten kell kezelni az elsős beiskolázási időszakot, célunk, hogy a környező óvodás 

gyerekek és szüleik folyamatosan kapjanak információt iskolánk nevelési céljairól, érték-és 

normarendszeréről. Élményekben gazdag programot kínáljunk számunkra és 

foglakozásaink motiválják őket a számunkra előnyös iskolaválasztásra. 

A legfontosabb külső partnerünk a szülők, meg szeretném őrizni a szülői munkaközösségi 

tagokkal a már kialakított segítő, támogató együttműködést.  

A szülői szervezeti megbeszélések gyakoriságát és azok témáit a szülőkkel közösen újra kell 

gondolni. A szülők kompetenciatérképére nagy szükség lenne, olyan támogató kört 
alkotnának, akik szakértelmükkel, segítő hozzáállásukkal támogatnánk iskolánkat. Mint eddig 

továbbra is tanévzáró ünnepségen egy elismerő oklevéllel jutalmaznánk őket. 

 

4 Az infrastruktúra és tárgyi feltételek fejlesztése 
 

Az iskola teljes energetikai felújítására nagy lehetőséget ad, az a tény, hogy KEHOP-5.2.2/16-

2016-00037 pályázatot nyert el sikeresen iskolánk, reményeink szerint hamarosan elkezdődhet 

a munka.  

Az EFOP-3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése projekt keretén belül teljesen kiépült iskolánk 

wifi lefedettsége és javultak az IKT alapú pedagógiai munkavégzés és tanulásszervezés 

feltételei a laptopok és tabletek segítségével. Fontos feladat lesz a szaktárgyak tanításához 
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szükséges taneszközök folyamatos megújításáról, bővítéséről a költségvetési lehetőségek 

figyelembevételével. 

 

5 Gazdálkodás, források takarékos és hatékony felhasználása 
 

A Győri Fekete István Általános iskola éves költségvetését a Győri Tankerületi Központ készíti 

el. Az iskola önállóan nem gazdálkodhat vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az 

intézményvezető feladata ebben a kérdésben a takarékos gazdálkodás, törekednie kell a 

rendelkezésére bocsátott források észszerű, hatékony felhasználására. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az iskola épületeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek 

rendeltetésszerű használatára és az állagmegóvására. 

A környezettudatosságra és fenntartható fejlődésre irányuló nevelési programok, rendezvények 

szervezését és az energiatakarékosságra való nevelés hangsúlyozását és megjelenését is elő kell 

mozdítania. 

Fontos feladata az épület költséghatékony és környezettudatos működtetésére az 

épületenergetikai fejlesztéseket célzó pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázása és az 

intézményi szintű fejlesztéseket, beszerzéseket támogató pályázati források felkutatása és 

lehetőségeinek kihasználása a Győri Tankerületi Központ támogatásával és 

együttműködésével. 

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához nagy segítséget 

ad jutalomkönyvek, tanulmányi és sportversenyekre való utaztatás területén a fenntartó, a Győri 

Tankerületi Központ.  

Iskolánkat támogatják a szülők a Fekete István Iskola tanulóiért alapítványon keresztül 

személyi jövedelemadójuk ’1%-ával. Köszönöm nekik és kérem őket, továbbra is támogassák 

iskolánkat! 

Támogatom az iskola termeinek, tornatermének, uszodájának bérbeadását, amennyiben 

összeegyeztethető az iskola szellemiségével és nem sérti a tanulók érdekeit. A bérbeadásból 

származó bevétel az iskola további fejlesztését szolgálja. 
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6 Zárógondolatok 
 

Úgy gondolom, vezetőként alkalmas vagyok arra, hogy célokat határozzak meg és irányt 

mutassak, felelősséget vállajak saját magamért és más emberekért, továbbá helyes döntéseket 

hozzak, jó példával szolgáljak munkatársaimnak, meghalljam mások véleményét. 

A Győri Fekete István Iskola arculatát, értékeit megőrizve, hagyományait ápolva új értékeket 

hozzak létre, motiváljak, elismerjek, és ha szükséges csak akkor szankcionáljak. 

A pályázatot olyan szakmai anyagnak szántam, amely a fejlesztés fő irányait és program 

pontjait tartalmazza. A megvalósítás és az egyes részletek kidolgozását csak munkatársaimmal, 

a tanulókkal és a szülőkkel tudom jól kidolgozni és megvalósítani.  

A változtatás hiszem, hogy elősegíti a hatékonyabb munkavégzést, munkamegosztást, az eddigi 

elért jó eredményekre, értékekre építve kívánom az iskola sikereit növelni. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni az iskola mindenkori vezetőségének, különösen Kaszás 

Lászlóné intézményvezető asszonynak és Csukásné Paulovics Éva intézményvezető-helyettes 

asszonynak, hogy az iskolában zajló szervezeti és programfejlesztési munkákból tevékenyen 

kivehettem a részem, újító-fejlesztési elképzeléseimben mindig partnerek voltak, támogattak, 

hogy sokat tanulhattam tőlük szakmai és emberi értékeket illetően is. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a szakmai munkaközösségeknek, hogy intézményvezető 

helyettesi munkámat mindenben segítették, fejlesztő-újító, tudásmegosztó és elemző 

tevékenységemben motiváló, segítő partnerek voltak. Köszönöm, hogy az iskola szakmai 

munkában folyamatos volt közöttünk a szakmai párbeszéd. 

Köszönöm valamennyi munkatársamnak, hogy alkotó légkörben, csapatmunkában, egymás 

munkáját elismerve és tiszteletben tartva zajlik a pedagógiai munka iskolánkban. 

Köszönöm valamennyi jelenlegi és valamikori feketés diáknak és szüleinek, hogy végig 

éreztem bizodalmukat felém, remélem jó emlékekkel, örömmel gondolnak rám. 

Köszönöm a fenntartónak a Győri Tankerületi Központnak, hogy támogatja iskolánkat és 

munkatársai mindig nagyon segítőkészek irányunkba. 

Bízom benne, hogy intézményvezetői tevékenységem a Fekete István Általános Iskola 

értékeire, hagyományaira épülő, de a változó körülményekhez és szükségletekhez igazodó 

iskolaként biztosítani tudom a folytonosságot.  
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