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Bevezetés

Amint szakmai önéletrajzomból már kiderült, 1988 augusztusa óta dolgozom az intézményben.

Az itt töltött közel harminchárom év alatt volt elég időm, hogy megismerjem az intézményben zajló

életet, annak minden gondjával, bajával, örömeivel. Azt hiszem, sikerült megismernem az intézmény

erősségeit, az itt dolgozó kollégáim munkakultúráját, az iskolai közösség eddig elért eredményeit, a

közösséget foglalkoztató gondokat, problémákat.

Első  vezetői  megbízásom,  2009.  július  elseje  óta  más  oldalról  követhettem  nyomon  az

intézményi oktatással, gazdálkodással, humán erőforrással kapcsolatos munkát. Az itt töltött három

évtized alatt iskolánkról eddig szerzett tapasztalataim, ismereteim megváltoztak, szélesedtek. 

Ezen ismereteknek a birtokában hiszem, hogy a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti  Iskola  erős  szakmai  alapokkal  rendelkezik,  munkájában képes  az  innovatív

pedagógiai  módszereket  alkalmazni,  és  az  itt  dolgozó  kollégáim  képesek  a  modern  kor

követelményeinek  megfelelő  szakmai  megújulásra,  ezáltal  is  segítve,  hogy  gyerekeink  minél

szélesebb ismeretanyaggal, az elmélyült készségek, képességek minél nagyobb tárával rendelkezve

hagyják el az iskolát, és sikeresen folytassák tanulmányaikat. 

Vezetői pályázatomban megpróbálom számba venni a vezetőként eddig elért eredményeket az

esetleges  kudarcokat,  és  felvázolni  azon  elképzeléseimet,  amelyekkel  hozzá  tudnék  járulni  az

intézményben folyó szakmai munka jó színvonalú folytatásához.

1. Helyzetelemzés

1.1 Az intézmény társadalmi- gazdasági környezete 

 Bátaszék város

Bátaszék  a  Dél-tolnai  térségben  elhelyezkedő  kisváros.  Lakosságszáma  a  2015  és  2020-as

népességnyilvántartó adatait vizsgálva csökken. Míg 2015-ben 6217 lakója volt a településnek, addig

2020-ban  már  csak  6058  főt  tartottak  nyilván  bátaszéki  lakosként.  A  népességfogyás  egyik

legfontosabb okaként lehet megjelölni a minőségi munkahelyek hiányát; a kurrens szakmával vagy

felsőfokú képesítéssel  rendelkező fiatalok nagy része elköltözik a településről.  A lakossági  korfa

elöregedést mutat, a születések száma csökken. A lakosság a nemzetiségi a 2011-es adatok szerint

összetétele a következő volt: 81, 9 % magyar, német 7 %, cigány 2 %. (Nem válaszolt 17,9 %.)  A

város  vasúti,  közúti  megközelíthetősége  jó,  a  város  mellett  elhaladó  M  6-os  autópályának

köszönhetően  a  település  bekapcsolódott  a  21.  századi  modern  közlekedésbe.  Talán  ennek  is
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köszönhető,  hogy a  vidéki  településekről  bejáró tanulók  száma magas  volt  az  utóbbi  években a

városban található köznevelési intézményekben. 

Intézmény

A  jogszabályi  változásoknak  köszönhetően  intézményünk,  a  Bátaszéki  Általános  Iskola  és

Alapfokú Művészeti Iskola 2017 szeptembere óta működik ezen a néven. Jogelődjét, a Bátaszék –

Alsónyék  –  Pörböly  Mikrotérségi  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium,  Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat nevű integrált intézményt 2009-ben hozta

létre  az  akkori  három  intézményfenntartó  önkormányzat.  A  röviden  B-A-P  MOK-nak  nevezett

intézményt megalapító önkormányzatok elvárásai között fontos helyen szerepelt, hogy a létrehozott

közös igazgatású integrált intézmény töltsön be a kistérség oktatásában meghatározó szerepet. Ezért a

2009-es  integrációt  követően  megkezdődött  az  a  kisvárosi  mértékkel  igen  jelentősnek mondható

infrastrukturális  beruházás,  aminek  következtében  még  inkább  megerősödött  a  már  említett

mikrotérségi  szerep.  Bár  már  korábban  is  megfigyelhető  volt,  hogy  a  környékbeli  kisebb

településéről  sokan  választották  a  bátaszéki  oktatási  intézményeket,  mégis  elmondható,  hogy

beruházás  utáni  években  emelkedett  a  Bátaszéken  tanuló  vidéki  tanulók  száma.  Mindez

természetesen  koránt  sem  csak  a  megújult  infrastruktúrának,  a  város  jó  megközelíthetőségének

köszönhető.  Nagy szerepet  játszott  ebben a folyamatban az  intézményben bekövetkezett  szakmai

megújulás, az innovatív pedagógiai, módszertani megoldások meggyökerezése, a komoly szakmai

munka és a tanulók számára nyújtott széles oktatási paletta.

Az  oktatáspolitikában  bekövetkezett  változásoknak  köszönhetően  az  utóbbi  években  több

mélyreható  változás  érintette  az  intézmény  életét.  A  közoktatási  feladatellátás  törvényben

meghatározott  feltételei  alapján  kivált  az  intézményből  a  bölcsődei,  óvodai  és  a  szakszolgálati

feladatellátás, az iskolai közétkeztetést biztosító konyha. A négy tagintézményre zsugorodott Cikádor

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Klebersberg Iskolafenntartó

Központ  Szekszárdi  Tankerülete  lett.  Az  intézményt  érintő  változások  2017-ben  folytatódtak:  a

gimnázium kiválásával  a  feladatellátásból  kikerült  a  középiskolai  oktatás,  2018 szeptemberétől  a

pörbölyi  tagintézmény  telephellyé  vált.  Mindeközben  az  intézmény  fenntartója  a  Szekszárdi

Tankerületi Központ lett.

1.2 Tagintézmények, intézményegységek

Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola

A 2009-ben  három  önkormányzat  (Bátaszék,  Alsónyék,  Pörböly)  olyan  integrált  intézményt

hozott  létre,  mely képes szolgáltatásával  a  bölcsődétől  az  óvodáig magas szinten,  és  hatékonyan

kielégíteni a közoktatás partnereinek igényeit. Ennek az integrált intézménynek vált részévé önálló

intézményegységként  2009.  július1-től  a  Kanizsai  Dorottya  Általános  Iskola.  Az  iskola
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közoktatásban betöltött térségi szerepköre ez idő óta csak tovább erősödött, az iskola tanulóinak több

mint 10%-a nem bátaszéki lakos, bejáróként vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. Ez az arány a

2020-21-es tanévben 10,5 %. A bejáró tanulók természetesen számos más oktatásszervezési feladatot

is jelentettek az intézménynek: felügyelet, napközis ellátás, kíséret megszervezése a buszokhoz. 

A 21. század első évtizedének végére az általános iskola tanulólétszáma az 1986-os csúcshoz

képest  megfeleződött,  a  2015/2016-os  tanévben  485  tanulója  volt  az  iskolának,  a  2020/21-es

tanévben 476. 

Tanév Létszám HH, HHH
2016/2017 497 65
2017/2018 483 68
2018/2019 477 57
2019/2020 471 52
2020/2021 476 57

E csökkenés okai az egész országra kiterjedő társadalmi, gazdasági változásokban keresendőek.

Bátaszék városára is elmondható – mint annyi vidéki kisvárosra, községre szerte az országban - hogy

munkahelyek hiányában nem tudja kellőképpen megtartani a fiatalokat, főként a magasabb iskolai

végzettségűeket.  Az ország európai  integrációjának köszönhetően számos fiatal  család választotta

itthoni megélhetés hiányában a külföldi munkavállalást. Figyelve és ismerve a város és közvetlen

vonzáskörzete  demográfiai  adatait  megállapítható,  hogy  az  elkövetkező  évekre  várható

tanulólétszámra a lassú csökkenés, legjobb esetben a stagnálás lesz a jellemző. Az iskola tanulóinak

összetételét  vizsgálva elmondható,  hogy a bátaszéki  gyerekek közel  100%-a jár  a helyi  általános

iskolába,  ugyanez  elmondható  Alsónyék  vonatkozásában  is.  A  beiskolázási  körzet  harmadik

településéről, Pörbölyről elmondható, hogy az alsós tanulók közel 100 %-a, míg a felsős gyerekek

kb. 70 %-a Bátaszéken, 30 %-a a szülőknek munkát adó Baján tanul.

 Az  iskolát  körülölelő  társadalmi  közegre  elmondható,  hogy-  különösen  az  elmúlt  években-

erősen polarizálódik. Rendkívül nagy problémát jelent egyes társadalmi csoportok elszegényedése,

az ezzel sajnálatosan hosszú távon együtt járó értékvesztés, bizonytalanság, fölöslegesség érzet, és az

ezt  követő  deviáns  viselkedési  formák  egyre  gyakoribb  megjelenése.  Ennek  megfelelően  nem

csökken számottevően a diákok közt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. 

Alapfokú Művészeti Iskola

Az  intézmény  Alapfokú  Művészeti  Iskolájában  három  művészeti  ágon  folyik  az  oktatás:

zeneiskola,  képző-  és  iparművész,  valamint  tánctagozaton.  A  művészetoktatás  feladatellátásának

színteréül két helyszín szolgál.  A Budai utca 21. alatt  a hangszeres oktatás, zenekari próbák és a
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modern tánc oktatás tanítása zajlik. A székhelyintézmény – a Budai utca 11. ad helyt a hangszeres és

szolfézsoktatásnak,  zeneiskolai  koncerteknek és a képzőművészeti  oktatásnak.  A művészetoktatás

oktatási terei a 2011-ben lezajlott beruházásnak köszönhetően még mindig korszerűnek mondhatóak.

Az elmúlt években a fenntartónak köszönhetően elindult a hangszerpark megújulása; új hangszerek

kerültek beszerzésre, a költségvetésből jutott pénz a hangszerek karbantartására. Elmondható tehát,

hogy a művészetoktatás tárgyi feltételei adottak, a képzési formában tanulók száma érdemben az

utóbbi években számottevően nem csökkent. 

Tanév Létszám
2016/2017 109
2017/2018 106
2018/2019 107
2019/2020 104
2020/2021 96

A kis mértékű létszámcsökkenés okai között meg kell említeni az intézményi létszámcsökkenést.

Ez azonban csak részben magyarázza az általánosan megfigyelhető tanulói létszám fogyatkozását.

Nagyon  fontos  még  megemlíteni  a  társadalomban  lassan  végbemenő  változásokat:  értékvesztés,

elbizonytalanodás,  igényesség  visszaszorulása.  Megfigyelhető,  hogy  a  létszámcsökkenés  nem

egyforma súllyal érinti  a tanszakokat: a nagyobb mértékű a hangszeres tanszakoknál,  legkevésbé

jellemző a képző- és iparművészeti tanszakon. 

A  művészetoktatásban  3  főállásban  foglalkoztatott  és  5  óraadó  tanár  látja  el  a  feladatot.  A

hangszeres  oktatásnál  évek  óta  kisebb-nagyobb  problémát  jelent  a  megfelelő  végzettséggel

rendelkező tanár munkába állítása. Ennek megszervezése minden évben a művészetoktatást irányító

tagintézményvezető feladata, aki az AMI-ban zajló szakmai munkáért is felel. Tevékenységéhez az

iskola  vezetése  minden segítséget  megad.  A sikeres  közös  szakmai  munka bizonyítékai  a  közös

rendezvények,  koncertek,  kiállítások  szervezése,  lebonyolítása.  A  művészeti  iskola  növendékei

rendszeres fellépői a városi rendezvényeknek, a képzőművész tanszak diákjainak munkáinak állandó

kiállítási helyszínéül szolgál az iskola.

Az  alapfokú  művészetoktatásban  zajló  sikeres  munka  bizonyítéka  a  minden  tanévben  elért

versenyeredmények,  melyekről  rendszeresen  ad  hírt  az  iskola  a  közösségi  médiafelületeken.

Továbbisikerességet  jelző indikátor  a művészeti  tanszakokról  történő szakirányú továbbtanulás,  a

sikeres művészeti középiskolai felvételi eredmények.

Pörbölyi Általános Iskola

A pörbölyi alsó tagozatos iskolára talán a legjellemzőbb jelző a családias légkör. A két összevont

tanulócsoportban  dolgozó  pedagógusok  nagyon  kifejező  módon  fogalmazták  meg  az  iskolai
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honlapon  saját  értékrendjüket,  pedagógiai  hitvallásukat:  „Mert  nálunk  érték  egy  mosoly,  egy

simogatás, egy jó szó, az odafigyelés, a gyermekek belső értékeinek felfedezése, az esztétikus nevelő

környezet, melyet a szülők segítségével lépésről lépésre alakítottunk ki.”  Az itt tanító kollégák az

összevont csoportok ellenére meg tudják adni azt a pluszt – fokozottabb egyéni odafigyelés, törődés

– amire egy alsó tagozatos kisgyereknek leginkább szüksége van.  Mindez vonzerőt  jelent  a más

településen  élő  szülőknek,  gyerekeknek  is,  érkeznek  tanulók  a  falun  kívülről  Alsónyékről,

Bátaszékről is. Természetesen – mivel a szabad iskolaválasztás lehetővé teszi – itt is megfigyelhető,

hogy vannak tanulók, akik más iskolában folytatják tanulmányaikat. Mindezek ellenére elmondható,

hogy a felújított, igényesen berendezett iskolában évek óta állandó csoport és kis mértékben változó

tanulói  létszám mellett  folyik az  oktatás.  A 2018-ban lezajlott  kisebb intézményi  átszervezésnek

köszönhetően a pörbölyi iskola már nem tagintézmény, hanem telephely. A dolgozói – pedagógus –

létszám  egy  fővel  csökkent.  Mivel  a  telephelyen  jelenleg  dolgozó  pedagógusok  közül  ketten

szakértői feladatokat  is  ellátnak,  ezért a megnövekedett munkahelyi  leterheltségnek köszönhetően

minden évben alaposan át  kell  gondolni  a munkaszervezést.  A megnövekedett  feladatok ellenére

továbbra is elmondható, hogy a pörbölyi telephelyen zajló munka kiváló színvonalú. Ezt bizonyítja

az a tény is,  hogy számos, nem pörbölyi lakhelyű szülő választja továbbra is a kis falusi iskolát

gyermekének.  

1.3 Az intézmény tárgyi, infrastrukturális feltételei

Az iskolák infrastrukturális adottságai jónak mondhatók. Mindez főként a már említett DDOP-s

beruházásnak  köszönhető.  2011-12-es  tanévben  megújult  iskolaépületekben  kezdődhetett  meg  a

tanítás.  Megújult  az  általános  iskola  elektromos  és  fűtésrendszere,  a  nyílászárók  jelentős  része

kicserélődött, az épületekben kiépült az internethálózat, átalakultak, megújultak a közösségi terek,

rendezettebbekké  váltak  az  iskolaudvarok.  Modern  épületrészek  épültek  a  meglévő  öregebb

épületszárnyakhoz, melyek számos új tantermet, könyvtárat, előadótermet foglalnak magukban. 

Elmondható – hogy bár még található olyan iskolai tér, amely további korszerűsítésre szorul - a

lezajlott beruházás eredményeként mégis jelentős mértékben javultak az oktatás tárgyi feltételei, a

körülmények jórészt megfelelnek a 21. század követelményeinek. 

A 2010-11-ben lezajlott nagyarányú épületfelújítás, építés után is szükséges volt az elhasználódó

épületrészek,  tantermek  felújítására,  karbantartására.  Ilyen  nagyobb  arányú  felújítási  munkák  az

utóbbi  években  a  következő  területeken  zajlottak:  a  C  épületrész  alsó  tagozatos  tantermeinek

linóleum padlózattának,  mosdóinak felújítása;  az A és B épületben található 5 tanterem parketta

borításának  felújítása;  a  D  épület  hibás  nyílászáróinak  (ajtók)  cseréje.  Elmondható,  hogy  a

legfontosabb felújítási munkákhoz a pénzt a fenntartó mindig biztosította.
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Ha számba vesszük az oktatást szolgáló teljes infrastruktúrát, meg kell említenünk a Bátaszéki

Tanuszodát és a Kalász János Városi Sportcsarnokot. A két intézmény Bátaszék város tulajdonában

és  kezelésében áll,  oktatási  célú  használatukért  a  Szekszárdi  Tankerületi  Központ  feladatellátási

szerződés alapján fizet. 

Fontos szólnom a modern oktatás nélkülözhetetlen feltételrendszeréről, az infokommunikációs

eszközellátottságról is. A 2010 óta tartó időszak számos olyan pályázati lehetőséget teremtett, amit az

előző iskolavezetés bölcsen kihasznált. Ennek következményeként jelentős mértékben növekedett az

oktatást szolgáló informatikai eszközök száma. A TÁMOP és TIOP pályázatoknak köszönhetően sok

tanulói  laptop,  projektor,  számítógép  és  számos  interaktív  tábla  került  használatba.  Az

infokommunikációs eszközpark természetesen az utóbbi években is számos eszközzel bővült. Elég,

ha  a  következő  eszközökre  gondolunk:  asztali  gépek,  monitorok,  interaktív  felület,  projektorok;

valamint az EFOP 3.2.4 pályázat keretében a pedagógusainkhoz került laptopok. 

Iskolánkban szélessávú internet hozzáféréssel rendelkező strukturált informatikai hálózat került

kiépítésre, mely vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést biztosít informatikai eszközeink számára.

A  hálózat  összetettségét  mutatja,  hogy  csaknem  80  darab  (részben  kiöregedett,  részben

működőképes)  tanulói  notebook,  10  tanulói  tablet,  55  tanulói  munkaállomás,  10  darab

adminisztrációs  feladatok  ellátásáért  felelős  munkaállomás,  70  darab  tanári  notebook,  3  darab

interaktív érintőkijelzős megjelenítő eszköz, 2 darab nagyteljesítményű hálózati nyomtató, 2 db fájl

szerver és 1 db hálózati adattároló csatlakozik hozzá.

A hálózat  megosztását,  a  KIFÜ által  üzemeltetett  SULINET-es  infrastruktúrához  kapcsolódó

routert követően, több nagyteljesítményű switch eszköz és közel 50 darab vezetéknélküli hozzáférési

pont biztosítja.

Ezeken  felül  mintegy  20  darab,  helyenként  interaktív  táblával  kombinált,  fixen  telepített

projektor és 5 darab tárgyalótermi projektor segíti az oktatást, az adminisztrációt és az elektronikus

ellenőrző használatát.

A vitathatatlanul sikeres eszközfejlesztés mellett meg kell állapítani azt is, hogy az eltelt évek és

a  mindennapos használat  miatt  szükségessé vált  egyes  eszközök cseréje,  új  modern technológiai

alapon  nyugvó  eszközök  beszerzése.  Fontos  megemlíteni  azt  is,  hogy  a  tagintézmények

megnövekedett infokommunikációs eszköz állományát képzett szakember, rendszergazda gondozza. 

1.4 A vezetés szerkezete

Az intézményi szerkezet az elmúlt évek alatt többször változott. A változások jelentős részét az

intézményi  átszervezések  indukálták.  2017  szeptemberétől  a  gimnázium kivált  az  intézményből,

2018 szeptemberétől  pedig  az  addig  tagintézményi  pörbölyi  iskola  vált  telephellyé.  Elmondható

tehát,  hogy alaposan  megváltozott  az  intézmény szerkezete.  Az  átalakulással  csökkent  a  vezetői

létszám. Az intézmény közvetlen vezetését jelenleg egy intézményvezető, egy tagintézmény-vezető –
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aki  az intézményvezető-helyettesi  feladatokat  is  ellátja – és két  igazgatóhelyettes alkotja.  Itt  kell

megemlíteni,  hogy  a  pörbölyi  iskola  szakmai  munkáját  a  2018-ig  tagintézményvezetői  szerepet

betöltő nagy tapasztalattal rendelkező pedagógus látja el. Az intézményvezetés szakmai munkáját hat

munkaközösség segíti.

1.5 Személyi feltételek

 Az  intézmény  nevelőtestületének  létszáma  51  fő.  A  teljes  létszámból  3  dolgozik

részmunkaidőben,  tízen  óraadóként  tevékenykednek  az  iskolában.  Az  összlétszámból  négy

pedagógus  dolgozik  a  pörbölyi  tagintézményben.  Itt  a  szakos  ellátottság  100%-os,  valamennyi

pedagógus  rendelkezik  a  munkájához  szükséges  képesítéssel.   A  Bátaszéki  Kanizsai  Dorottya

Általános Iskolában a 2020/21-es tanévben az angol idegen nyelvet tanítja egy jelenleg felsőfokú

tanulmányit végző, képesítéssel nem rendelkező hallgató. Régi problémát jelent a szakos ellátottság

területén,  hogy  kémia  szakos  diplomával  rendelkező  pedagógust  nem tud  alkalmazni  az  iskola.

További problémát jelent, hogy az emelt szintű rajz oktatásban, az alsó tagozaton nem szaktanári

végzettséggel  rendelkező  pedagógus  tanítja  a  tárgyat.  A  művészetoktatásban  is  gondot  jelent  a

megfelelő  szakos  ellátottság  biztosítása.  A zeneiskolában három főállású  és  egy nyugdíj  mellett

dolgozó  kolléga,  valamint  óraadó  zenetanárok  munkájával  tudjuk  biztosítani  a  megfelelő  szintű

képzést. A táncművészeti tanszak szakemberellátása a jogszabályoknak megfelelő. 

Az intézmény pedagógusainak módszertani képzettsége megfelelő szintű, köszönhetően az előző

években  lezajlott  EFOPO-s  TÁMOP-os  kompetencia  alapú  oktatást  támogató  módszertani

képzéseinek.  Fontos  megjegyezni  azonban,  hogy  rendszeresen  szükség  van  ismeretet  megújító

képzésekre,  amelyeket  a  Kaposvári  POK  szakmai  támogatásával  minden  tanévben  szervez  az

intézmény.  (Pl.  mérés-értékelés,  agressziókezelés,  lemorzsolódáscsökkentés  témakörben)  A

módszertani képzettség részben új területe az infokommunikációs technológiák, technikák, a digitális

alapú oktatás tudáselemeinek elsajátítását szolgáló EFOP 3.2.4-16 pályázat keretében lezajló kezdő

és középhaladó szintű képzések sora, amelyben jelenleg is 23 kolléga tanul.

A személyi  feltételeket  vizsgálva meg kell  említeni,  hogy a  tantestület  átlagéletkora  az  évek

múlásával fokozatosan növekszik.   Az intézmény dolgozói állományából az előzetes információk

szerint  az  elkövetkező  három  évben  nyolcan  szeretnének  nyugállományba  vonulni.  A  kitolódó

nyugdíjkorhatár  és  az  emelkedő kötelező  óraszám,  valamint  a  csökkenő gyerek-,  csoportlétszám

miatt kevés lehetőség adódik fiatalításra, ifjú, pályakezdő kollégák alkalmazására

1.6 Pedagógiai munka értékelése

Az intézményről szóló helyzetelemzésben már érintettem az oktató – nevelő munka személyi

feltételeit. Most egy kicsit más szemszögből, az elvégzett pedagógiai munka alapján szeretnék szólni
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e  fontos  intézményi  erőforrásról.  Amikor  a  pedagógiai  munka  értékeléséről  szólok,  fontos

szempontnak  tartom,  hogy  elemezzem  az  intézmény  pedagóguskarának  szakmai,  módszertani

tevékenységét,  tudását,  önfejlesztésre,  szakmai  megújulásra  való  képességét.  Ez  utóbbit  nagyon

fontosnak tartom, hiszen a világban felhalmozott emberi tudás mennyisége folyamatosan nő, egyes

területei a gazdasági – társadalmi változások hatására változnak, fontosabbá válnak. Ebben az egyre

gyorsabb ütemben megújuló, változó világban kell helytállnia az intézményből kikerülő fiataloknak,

e kihívásokra kell felkészítenie a fiatalokat az intézmény tanári karának. 

Ahogy a NAT-ban is alapvető fontosságú kompetencia a hatékony, önálló tanulás, a folyamatos

önképzés  képessége,  úgy  elvárható,  hogy  a  pedagógusok  is  képesek  legyenek  rendszeresen

megújítani  szakmai  tudásukat.  Az  utóbbi  másfél  évtizedben  a  szakmai  ismeretek  megújításának

fontos útja volt a pályázatokhoz kötött továbbképzések. Elég csak megemlíteni a HEFOP, TÁMOP

pályázatok  továbbképzési  lehetőségeit.  A  másik  fontos  területe  a  szakmai  továbbképzésnek  a

továbbtanulás, valamely felsőfokú szakképesítés megszerzése céljából. Az utóbbi években számos

kolléga  szerzett  egyetemi  szintű  kiegészítő  diplomát,  szerzett  szakvizsgát,  vált  szakértővé,

szaktanácsadóvá. Az önfejlesztés harmadik területét azon kollégák tevékenysége jelenti, akik szabad

idejükben önként vesznek részt egy-egy nyári szabadegyetemen, szakmai szervezet által szervezett

nyári  táborban,  továbbképzésen.  Mindezen  imént  felsorolt  tények  jelzik,  hogy  az  intézmény

pedagógusai igénylik az önfejlesztést, hajlandóak komoly erőfeszítést is tenni a mindennapi munka

mellett végzett tanulásra. Fontos hozadéka az előbb említett folyamatnak, hogy megújított tudásbázis

áll rendelkezésre az intézményben zajló pedagógiai munkához, melynek felhasználása történhet akár

belső tudásmegosztó fórumokon.

Kompetenciamérések, egyéb mérések

Meggyőződésem,  hogy  egy  intézményben  zajló  szakmai  munka  színvonalát  leginkább  a

különböző – lehetőleg külső, objektív módszerek és feltételrendszerrel lebonyolított  – pedagógiai

célú mérések eredményei jelzik. Ezek közül is súlyuknál fogva kiemelkednek a 6. 8. 10. osztályban

elvégzett  kompetencia  mérések.  E  területet  vizsgálva  elmondható,  hogy  a  ma  már  nyilvános  és

összevethető  értékelésben-  városi,  országos  összehasonlításban  –  nincs  szégyenkeznivalója  az

intézménynek. A matematikai és szövegértés kompetencia mérés eredményei – egy év, egy mérési

terület, egy adott évfolyam kivételével - több éve az elvárt szinten vagy afölött találhatóak. Ugyanez

mondható el az idegen nyelvi méréssel kapcsolatban is.
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A szakmai  munka  másik,  nem kevésbé  fontos  területét  jelzik  a  tanulók  teljesítményét  mérő

értékelések,  osztályzatok,  félévi,  év  végi  érdemjegyek  az  ebből  készített  statisztikai  átlagok.  E

területet  vizsgálva  megállapítható,  hogy  az  elért  tanulói  teljesítményeket  még  mindig  nagyban

befolyásolja a családi háttér. Az utóbbi években csak kis mértékben csökkent a tantárgyi bukások, az

évfolyamismétlések  száma.  Sajnos  megállapítható:  amikor  a  társadalom ennyire  polarizálódik,  a

létbizonytalanság, értékvesztés miatt családok hullnak szét, mindez kihat a tanuló teljesítményre, az

iskola  csak  mérsékelni  képes  e  káros  hatásokat.  A  lemorzsolódással  veszélyeztetett  tanulók

helyzetének  javítását  szolgáló  iskolai  védőháló  legfőbb  elemei  a  következők:  széles  körű

felzárkóztató tevékenység – korrepetálások, fejlesztő foglalkozások – gyermekvédelmi tevékenység,

esetmegbeszélések, eseti szülői értekezletek, az osztályfőnökök hatékony támogató, nevelő munkája. 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás

Különleges  törődést,  figyelmet  igényelnek  azok  a  diákok  is,  akik  különféle  részképesség

hiánnyal, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdenek. Iskolánkban az integráltan nevelt sajátos

nevelési  igényű  és  BTM-s  tanulókra  fokozottabb  figyelmet  fordítunk,  fejlesztő  pedagógusi

tevékenység, tanórai differenciálás, egyéni bánásmód segíti a tanulók munkáját. 

A jogszabályok által kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak nevezett diákok másik nagy csoportja

a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiataloké. Az intézményünkben sokszínű, változatos tehetség

kibontakoztatására  alkalmas  szakkör,  tanulmányi,  művészeti,  sporttevékenység  ad  lehetőséget.  A

pedagógusaink által itt végzett színvonalas tevékenységre kiváló igazolásul szolgál az évek alatt elért

sok-sok  remek  versenyeredmény.  Fontos  megemlíteni  azt  is,  hogy  tehetséges  tanulóink  a  város

kulturális  életének  üdítő  színfoltját  jelentik.  Évente  számos  városi,  közösségi  rendezvényen,

ünnepélyen lépnek fel, mutatják be tudásukat.

Az imént említett tehetség kibontakoztatására alkalmas tanórán kívüli foglakozások sora fontos

szerepet tölthet be tanulóink neveltségi szintjének emelésében, magatartási problémáik kezelésében.

Az  önként  választott,  kedvelt,  vélhetően  sikereket  hozó tevékenységforma,  a  foglakozást  vezető

pedagógus  személyisége,  példaadása,  a  közösséghez  tartozás  érzése  és  az  itt  végzett  sikeres

tevékenység során átélt fontosság érzése sok magatartási probléma megelőzésére alkalmas. Az egyes

problémás  eseteket,  iskolát  el  nem végzők  sorsát  megvizsgálva  megállapítható,  hogy  ha  időben
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észlelik  a  problémát  és  támogatóan reagálnak  az  illetékesek,  elkerülhető a  tanulási  kudarc,  nem

erősödnek meg a deviáns magatartási formák.

Továbbtanulás

Az általános iskolai  továbbtanulási  mutatók szerint  a  középiskolai  továbbtanulás  tekintetében

nem változott a tendencia. Meghatározó réteget, arányt képviselnek a gimnáziumi, szakközépiskolai

képzés iránti érdeklődők. A bátaszéki diákok közül sokan jelentkeznek a hat osztályos képzést nyújtó

oktatási formára. Ha megvizsgáljuk az összes továbbtanuló diák jelentkezési adatait, megállapítható,

hogy a gimnáziumi képzést választók aránya jelentősen növekedett  az utóbbi három évben. Ezen

tanulók döntő része a II.  Géza  Gimnázium tanulója lett.  Az  iménti megállapításokhoz két  fontos

megjegyzést  kell  tenni:  örvendetesnek mondható tehát,  hogy tanulóink nagy része helyben tanul

tovább, biztosítva a gimnáziumi tanulócsoportok elindítását. Fontos azonban itt megjegyezni, hogy a

jelentkezés aránytalansága – hatodik és nyolcadik osztály utáni - és a demográfiai mutatók miatt az

iskola hetedik és nyolcadik évfolyamában tanulók aránya évente változó mértékben csökken. Ez az

utóbbi években többször vezetett osztályok összevonásához. Az általános iskolát elvégzett tanulók

közül szakközépiskolai képzésben továbbtanulók aránya 43%-ról 31 %-ra csökkent. A szakiskolai

képzésben továbbtanulók aránya az utolsó két évben jelentős visszaesést mutat.

2017/2018 2018/19 2019/2020

Létszám Százalékos 
arány

Létszám Százalékos 
arány

Létszám Százalékos 
arány

Gimnázium 19 35,85 % 22 39,29 % 39 55,71 %

Szakközépiskola, 
technikum

23 43,40 % 17 30,36 % 22 31,43 %

Szakképző 11 20,75 % 17 30,36 % 9 12,86 %

Össz: 53 100 % 56 100 % 70 100 %

A  középiskolák  által  volt  tanítványink  eredményeit  megvizsgálva  elmondható,  hogy  döntő

többségük iskolaválasztása  sikeres  volt.  (Ez  pozitív  visszajelzés  az  iskolai  pályaválasztást  segítő

pedagógiai  munkának.)  Legtöbbjükről  elmondható,  hogy nem vagy csekély mértékben romlottak

eredményeik az általános iskolaihoz képest.

Személyiség- és közösségfejlesztés

Az iskolai nevelés nagyon fontos színtere, közösségkovácsoló ereje az iskolai hagyományőrzés.

Az  intézményben  már  régen  kialakult,  de  a  korral  változó,  sokrétegű,  több  elemet  tartalmazó

hagyományrendszer szolgálja a közösségfejlesztést. Ezek az elemek megjelennek minden nevelési év

időszakában.  Iskolai  névadókhoz,  nemzeti  ünnepekhez,  kulturális  eseményekhez  kötődő  iskolai

rendezvények  sokasága  megmozgatja  a  tanulóifjúságot:  Számos  hagyományőrző  rendezvény  –

például Dorottya-nap - kinőtte az intézményi kereteket, sikeres megvalósításukhoz külső résztvevők

bevonása, tevékenységük koordinálása szükséges. Ezen rendezvények már nagyságrendjüknél fogva
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alkalmasak arra,  hogy ne csak az intézmény vagy tagintézmény, hanem Bátaszék városa jó hírét

elvigyék a külvilágnak.  

Az  iskolai  alapdokumentumban megfogalmazott  fontos  pedagógiai  célok  megvalósításában –

személyiség- tehetségfejlesztés - nagy szerepet játszanak a tanévek során nagy számban tervezett,

rendszeres  délutáni  foglakozás,  koncert-,  kiállítás-,  színház-,  múzeumlátogatások,  a  minden

évfolyamot és osztályt érintő tanulmányi kirándulások. Szintén a személyiség-, közösségfejlesztést

szolgálja  a  havonta  megszervezett  napközis  délutánok  sora,  ahol  a  tanulók  érdeklődésüknek

megfelelő  –  kézműves,  társasjáték,  sor-  és  váltóverseny  -  foglakozásokon  vehetnek  részt.  Az

egészséges életmódra nevelést és a környezettudatosságra nevelést jól szolgálja a tanévek során át

szervezett számos iskolai, tagozati, évfolyamszintű sportprogram. 

Az iskola nevelőtestülete és vezetése a sok évtizedes iskolai hagyománynak megfelelően nagy

hangsúlyt fektet mindkét tagozaton és a művészetoktatásban tanulmányi, kulturális verseny iskolai

szervezésére.  A  sikerességükről  az  iskolai  diákönkormányzati  üléseken  lezajló  értékelések

szolgálnak visszajelzéssel.

Nemzetiségi oktatás

Az intézmény általános iskolai oktatást végző telephelyein - Bátaszéken és Pörbölyön – több

évtizedes múltra tekinthet vissza a nemzetiségi oktatás. A nagy hagyománnyal rendelkező oktatási

forma,  a  nemzetiségi  oktatásban  évtizedeken  át  magas  szakmai  szinten  dolgozó  kollégáknak

köszönhetően,  rendkívül  népszerű  a  szülők  körében.  Az  utóbbi  években az  elsős  beiratkozáskor

többször előfordult, hogy a nemzetiségi oktatási formára beíratott gyerekek száma túllépte az egy

osztálykeretre számítható maximális létszámot. Az itt dolgozó kollégák sokszínű, változatos oktatási

formákkal – projektmunka, testvériskolai kapcsolatok, külföldi nyelvgyakorlás lehetősége – teszik

ilyen népszerűvé a  nemzetiségi  oktatást.  Tevékenységi  körükhöz  tartozik,  hogy diákjaikkal  részt

vesznek egy-egy városi rendezvényen is, valamint a a városi német nemzetiségi önkormányzat és

kulturális egyesület értékteremtő munkájában. 

Tanév Nemzetiségi oktatásban tanuló
diákok száma

2015/2016 200
2017/2018 190
2018/2019 174
2019/2020 190
2020/2021 172

Az  intézményben  zajló  nemzetiségi  oktatás  évtizedei  alatt  az  itt  dolgozó  kollégák  által

összegyűjtött  szakmai  tudás,  tapasztalat  megosztása  érdekében  az  intézmény  a  tavalyi  tanévben

pályázott  az  Oktatási  Hivatal  Nemzetiségi  Pedagógiai  Oktatási  Központjánál  az  Oktatási  Hivatal

Bázisiskolája  cím  elnyeréséért.  Az  intézményvezetés  és  a  nemzetiségi  oktatásban  dolgozó

12



pedagógusok által készített pályázattal sikerült elnyerni a címet. Az új – 2020/2021-es tanévben a

legelső alkalommal elkészült bázisiskolai munkaterv alapján sikeresen elindult a munka. A tanév első

félévében két bázisintézményi program sikeresen lezajlott. 

Korábbi vezetői célkitűzések megvalósítása

2.1 Az intézményirányítás, intézményi döntések előkészítése

Vezetési struktúra átalakítása

Az intézmény irányítását nagy mértékben befolyásolta az a tény, hogy a II.  Géza gimnázium

kiválásával,  később a  pörbölyi  tagintézmény telephellyé  válásával  szükségszerűvé  vált  a  vezetés

feladatellátáshoz történő igazítása. Az intézmény vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően

átalakításra került, a vezetői jogkörök feladatok az intézményi SZMSZ-ben tisztázásra kerültek. A

pörbölyi  telephely  fizikai  távolsága  és  a  feladatellátás  sajátossága  miatt  változatlanul  egyfajta

„szakmai önállóságot” élvez. A döntés meghozatalánál nagyon fontos szempont volt, hogy a pörbölyi

iskola  a  nevelési-oktatási  funkcióján kívül  nagyon fontos  kultúraátadó,  közösségépítő szerepet  is

betölt a településen; számtalan az iskola által szervezett program nagyon sok szülőt, pörbölyi lakost

ér  el.  Ezért  is  a  volt  tagintézmény-vezető,  most  már  a  telephely  működését  irányító  pedagógus

személye, tevékenysége is fontos a jelenlegi intézményirányításban.

Szakmai teamek szerepe az irányításban

A megnövekedett feladatmennyiség és az intézmény demokratikus irányítása miatt is szükségessé

vált,  hogy a  döntéselőkészítésekben és  a  feladatok végrehajtásában,  azok értékelésében nagyobb

szerepet  kapjanak  kisebb,  adott  feladatra  szervezett  teamek,  munkaközösségek.  Ez  a  célkitűzés

jórészt megvalósult; elég, ha a legutóbbi fontos feladatra, a helyi tantárgyi tantervek megalkotására

gondolunk. Természetesen ugyanúgy működnek, mint a múltban egy-egy adott feladat végrehajtására

létrejött  munkacsoportok  pl.  továbbtanulással,  adott  iskolai  rendezvények  szervezésével,

kompetenciaméréssel  vagy nemzetiségi  projekttel,  sport-  és  kulturális  versenyek lebonyolításával

kapcsolatos feladatok elvégzése. E célkitűzés megvalósulásánál fontos azonban megjegyezni, hogy

vannak még tartalékok:  szélesíteni  kell  azon pedagógusok sorát,  akik tevékenye vesznek részt  a

munkában.

Változásmenedzselés, információk megosztása

Az  elmúlt  vezetési  időszakra  is  jellemző  volt,  hogy  az  iskolára,  az  oktatásra  vonatkozó

információk, feladatok mennyisége megsokszorozódott. Az így megszaporodott információáradatban

muszáj  sorrendiséget  képezni,  azt  megosztani  és  az  érkezett  feladatok  végrehajtásához  a
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vezetőtársak, munkaközösségvezetők, esetenként a pedagógusok segítségét kérni. Az iskolai szakmai

munkát  döntő  mértékben  befolyásoló  döntések  meghozatalánál  minden  esetben  a  vezetőtársak

véleményének  kikérésével,  vagy  több  alkalommal  a  munkaközösség  vezetők  véleményének

meghallgatása  után történt  a  döntéshozatal.  Természetesen a  jogszabályok által  előírt  tantestületi

döntések meghozatala mindig a pedagógusközösség bevonásával, véleményének kikérésével történt.

Munkaközösségek, munkaközösségi vezetők szerepe

Az elmúlt vezetési ciklus során - ahogy a helyzetelemzés is mutatta – számos változás érintette az

intézmény. Az intézményi struktúra átszervezésével, a csökkenő gyereklétszámmal kapcsolatos az a

tény  is,  hogy  a  munkaközösségek  száma  hatra  csökkent.  A  csökkenéssel  a  megszűnő

munkaközösségek  feladatát  átvették  a  profilukban  hasonló  munkaközösségek,  az  átalakulás,  a

feladatok végrehajtása különösebb szakmai problémát nem jelentett. Elképzelésemnek megfelelően

több helyen változás állt  be a munkaközösség-vezetők személyében is. Az újonnan megválasztott

vezetők élvezik a munkaközösségben dolgozó pedagógusok és a vezetés bizalmát is.

Értekezletek hatékonysága

Az előző vezetői pályázat egyik talán kevésbé fontosnak tűnő vállalása volt,  hogy a szakmai

értekezletek,  megbeszélések  száma  optimális,  az  elvégzendő  feladattal  arányos  legyen,  de

semmiképpen  se  felesleges,  kerülni  kell  az  „önagyonülésezést”.  Természetesen  az  értekezletek

iskolai munkatervben tervezhető részét és a havonta legalább egyszer tartott megbeszélések elhangzó

információk fontosságáról a vezető mindig meg van győződve. Elmondható mindenesetre, hogy a

még a járványhelyzet előtti időszak megbeszélései a pedagógusok visszajelzései alapján hatékonyak

voltak, a megkérdezettek többsége nem érezte öncélúnak és parttalannak az információátadást. 

Diákönkormányzat támogatása

A diákság informálására sikerült a jól működő diákönkormányzatot felhasználni. Az iskolai DÖK

a  működését  segítő  pedagógus  vezetésével  sikeresen  ellátta  a  jogszabályokban  előírt  feladatát,

számtalan iskolai  program szervezésében,  lebonyolításában is  részt  vett.  A diákönkormányzatban

tevékenykedő tanulók tevékenységükkel változatlanul hidat képeztek az iskola vezetése és a diákság

között. A diákság a jogainak érvényesülését segítették a rendszeresen, a vezetőség részéről megtartott

diákönkormányzati ülések, az éves diákparlament. 

 2.3 Nevelési elvek

Tolerancia

Modern világunkban ma mindenhol gondot jelent a magatartási problémák kezelése, az agresszió

jelenléte. Ennek egyik leggyakoribb megjelenési formája a tanulók közötti verbális bántás. Nagyon

fontos tehát,  hogy olyan elfogadó,  de ha kell,  akkor a többségi  érdek miatt  devianciát  korlátozó

légkört teremtsünk, amelyben a tanítás-tanulás folyamatában minden résztvevő – tanár, diák - jól érzi

magát  és  sikeresen  elvégzi  feladatát.  A  tanár-diák  közötti  konfliktusok  kezelésére  a  Kaposvári

Pedagógiai  Oktatási  Központ  segítségével  több  szaktanácsadói  előadás  és  műhelymunka
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szervezésére is sor került az elmúlt években. Az iskolai agresszió megfékezését szolgálta az elmúlt öt

évben tartott 4 fegyelmi tárgyalás és egyes esetekben tartott érdekegyeztető megbeszélés, eseti szülői

értekezlet is. A magatartási problémákat nehezebben kezelő pedagógusok segítségére külső szakértő

bevonására  és  az  iskola  vezetése  is  több  szakmai  támogatást  nyújtott  a  tervezetten  felüli

óralátogatások, szakmai megbeszélések szervezésével. 

2.4 Pedagógiai munka

Továbbképzések

Noha a módszertani kultúra az elmúlt másfél évtized alatt jelentősen megújult, de az idő múlása

és az évek alatt újonnan érkező kollégák miatt változatlanul szükség volt a módszertani ismeretek

felfrissítésére. Ehhez, ha lehetősége adódott az intézmény is segítséget nyújtott a pedagógusoknak

helyben  szervezett  továbbképzések  megtartásával.  A  jogszabályokban  előírt  továbbképzési

kötelezettségnek az iskola minden dolgozója eleget tett.

2016.
A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a 
pedagógus mindennapi gyakorlatában 23 2016. június 30

 

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 
használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves 
korban (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés) 5 2016. október 30

 
A hozzáadott érték- mit és miért mérünk? 
(Tudás-,készség-,képesség-és kompetenciamérések) 5 2016. április 30

 A tanulás tanítása általános iskolában 1 2016. április 30

 
Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanítási-
tanulási technikák a nevelés-oktatás folyamatában 1 2016 április 30

 

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei 
óvodás és kisiskolás korban 15 2016.06.21-23 30

 
Érzelmek, az együttműködés, a kommunikáció és a 
kreativitás fejlesztés az alsó tagozaton. 1 2016.10.27. 5

 
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 33 2016.11.22-2016.12.01. 30

 

Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 
kapcsolódó feladatok ellátására 2 2016.12.13. 10

 
Kommunikatív játékok a nyelvtanításban. Minősítés, 
portfólió. 2 2016.11.17. 5

 
Mo. XX.századi története az új külföldi és hazai 
kutatások, valamint szakmunkák tükrében 2 2016.04.01-04.03. 30

2017
A szivacskézilabdás oktatásmódszertani alapjai az 
iskolai testnevelésben 2 2017.04.21-23. 30

 
ABC-Werkstatt német betűtanítás, olvasástamítás-
Műhelymunka az alsó tagozaton 2 2017.09.27. 5

 Az alsó tagozatos "Grassroots" labdarúgás módszertana 1 2017.06.02-06.04. 30

 
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 
alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 10 2017.03.08-04.23. 30

 
Kommunikatív játékok a nyelvtanításban. Hospitálás 
egy kétnyelvű harmadik osztályban. 1 2017.04.27. 5

 
Szakértők felkészítése Mesterpedagógus fokozatot 
célzók minősítésére" 2 2017.06.02. 10
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2018 Első lépések a digitális világba-IKER 1. szintű képzés 13 2018.10.21. 35

 Giovani Artisti mesterkurzus 1 2018.06.18-22. 25

 Komplex Instrukciós Program 1 2018.10.10. 20

 
Komplex Instrukciós Program alkalmazása tudásban és 
szocializáltságban heterogén tanulói csopotban 1 2016.09.22-23. 20

 
Önállóan használom az informatikai eszközömet - 
IKER 2. szintű képzés 13 2018.10.21. 35

 Pedagógusok felkészítése a minősítésre 2 2018.09.18. 10

 
Szgép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás 
folyamatban II. 1 2018.04.06-20. 30

 Tehetségbarát tanítási módszerek 1 2018.06.28-30. 30

2019
A komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének 
gyakorlati elsajátítása 1 2019.05.02. 30

 
A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári 
szolgáltatások megvalósításában 1 2019.06.15-08.18. 60

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. 8 2019.06.17. 30

 AZ alsó tagozatos "Grassroots" labdarúgás 1 2019.10.20. 30

 Röpsuli-röplabdázás az iskolában 1 2019.11.17. 30

 
Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások 
testnevelésében 1 2019.04.13. 10

 Szenisches Lernen 1 2019.03.05. 10

 
XXVII. Sommerakadademie für Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer 2 2019.06.25. 30

2020
A Komplex Alapprogram ped.rendsz. gyakorlati 
elsajátítása-Digitális alapú alpr. 1 2020.10.08. 30

 
A Komplex Alapprogram ped.rendsz. gyakorlati 
elsajátítása-Művészet alapú alapú alpr. 1 2020.11.12. 30

 
A Komplex Alapprogram ped.rendsz. gyakorlati 
elsajátítása-Testmozgásalapú alpr. 1 2020.10.08. 30

 
A Komplex Alapprogram ped.rendsz. gyakorlati 
elsajátítása-Logikaalapú alpr. 1 2020.08.31. 30

 
A Komplex Alapprogram ped.rendsz. gyakorlati 
elsajátítása-Életgyakorlat alapú alpr. 1 2020.09.04. 30

 
A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi
iskolai testnevelésben 1 2020.06.20. 30

 
Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás 
folyamatában 4 2020.11.19. 30

 
Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban 
(DFHT) tanítási-tanulási stratégia 1 2020.09.16. 30

 
Mozgás és sportfesztiválok szakmai és szervezési 
lehetőségei a köznevelési intézményekben 2 2020.10.05. 30

 
Önállóan használom az informatikai eszközömet - 
IKER 2. szintű képzés 2 2019.10.26. 35

 Színháziskola 1 2020.09.28. 30

Pedagógusminősítés, önértékelés

A 2015-ben bevezetésre került  pedagógus életpálya modell  részeként  a pedagógus minősítési

rendszer.  Az  elmúlt  ötévben  az  intézményben  jelenleg  állományban  lévő  dolgozói  közül  12  fő
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szerzett  sikeres  ped.  II.  minősítést,  és  ketten  tettek  sikeres  gyakornoki  vizsgát.  A  minősítéshez

szükséges  ismeretek  átadása  megtörtént.  Az  önértékelési  rendszer  keretében  a  jogszabályi

előírásoknak megfelelően 2018-ban lebonyolításra került a vezetői és az intézményi önértékelés. A

pedagógus önértékelés folyamatosan zajlik.

Osztályfőnöki tevékenység, szakos ellátottság

Az osztályfőnöki tevékenység értékelése előtt fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi pedagógus

állomány 29,4 %-a az elmúlt öt évben érkezett az intézménybe. Az újonnan érkező kollégák közül is

kaptak néhányan osztályfőnöki feladatot.  Többségük jól megfelelt  az elvárásoknak, de előfordult,

hogy volt  osztályfőnök nem kapott  újabb megbízatást.  A minőségi  pedagógiai  munkának fontos

előfeltétele  a  megfelelő  szakos  ellátottság.  E  téren  sajnos  történt  némi  visszalépés,  részletesebb

adatok a Helyzetelemzésnél találhatóak.

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás

 Az intézményben már hosszú évek óta zajlik integrációs felzárkóztatási program. A tanulási

nehézségekkel  küzdők felzárkóztatását  segítette a minden évben megszervezésre kerülő az iskola

valamennyi  évfolyamát  érintő  fejlesztő  foglalkozások,  korrepetálások  sora.  A  tehetséggondozást

széles kínálatú szakköri választék és versenyek szervezése és lebonyolítása szolgálta. 

Hagyományápolás

Az intézményben már több évtizede kialakult hagyományrendszer létezik, amelyek keretet adnak

az  iskolai  évnek,  hiszen  a  tanévkezdéstől  a  ballagással,  évzáróval  bezáróan  sok  ünnephez,

rendezvényhez, iskolai élet eseményéhez kötődnek komoly iskolai hagyományok. Az iskola külső

partnerei  által  adott  visszajelzések  szerint  a  közösségi  nevelést  is  szolgáló  ünnepélyek,

megemlékezések  változatlanul  nagyon  színvonalasan  kerültek  megrendezésre.  Az  iskola  tanulói

sokszor szerepeltek műsorral városi rendezvényeken is. 

Kapcsolattartás, együttműködés a közoktatási partnerekkel 

Szülők

Az iskola és a szülők közötti kommunikációban kiemelt szerepe van az iskolaszéknek, melyben

minden  iskolahasználó  oldal  képviselteti  magát.  Az  iskolaszék  már  több  év  tapasztalataira

hagyatkozva  végzi  munkáját.  A  tanév  során  legalább  három  alkalommal  tartandó  ülésein  az

iskolaszék tagjai betekintést nyerhettek az iskolai élet mindennapjaiba, tájékozódhattak, véleményt

formálhattak az intézménnyel kapcsolatos kérdésekben. 

A szülői munkaközösségnek és az iskolavezetés közös megbeszéléseinek is fontos szerepük van a

szülőkkel  kapcsolatos  eredményes  együttműködésben.  Ez  a  fórum azért  fontos  a  kapcsolattartás

szempontjából,  mert  itt  az  iskola  vezetése  itt  találkozhat  az  osztályok  képviselőivel,  kérheti  ki

véleményüket,  informálhat,  kérhet  segítséget  az  iskolai  programok  lebonyolításához.  Eddigi

gyakorlat szerint évente két alkalommal tartott ülést az általános iskolai SZMK. Az SZMK ülések

egyikén kerül kitöltésre a szülők által az az iskolai nevelés-oktatást vizsgáló elégedettségi kérdőív,

melynek eredményeit a munkatervi célok, feladatok meghatározásánál lesznek fontosak.
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Külső partnerek

A  Bátaszék  városában  található  civil  szervezetek  közül  a  legfontosabb  kapcsolatot  a  helyi

sportegyesülttel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel és a

Bátaszéki Ipartestülettel ápolja az iskola. 

A BSE szakosztályaiban – labdarúgás, kosárlabda, úszás, karate - számos általános iskolás tanuló

sportol minden évben. A sportegyesület hosszú évek hagyományának megfelelően segíti az iskolai

sportversenyek megszervezését, lebonyolítását pl. díjak, érmek biztosításával (pl. Kanizsai Dorottya

Úszóverseny, Kalász János labdarúgó torna). Az együttműködés keretében az iskola pedagógusai is

segítik városi szervezésű rendezvények lebonyolítását.  Erre volt jó példa az utóbbi tíz év triatlon

versenyeinek sora. Fontos támogatást jelent, hogy a BSE a ballagó diákjaink közül a jó tanuló, jó

sportoló diákoknak minden évben jutalmat ajánl fel.

A városi egyesületek, alapítványok is nagyban segítik a kiemelkedő teljesítményt nyújtott diákok

jutalmazását.  Immár  hagyományosan  a  bátaszéki  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  évente

jutalomban  részesíti  a  német  nyelvből  kiváló  eredményt  elérő  végzős  tanulókat,  a  német  nyelv

tanítását  segítő  eszközöket  vásárol  az  iskolának,  és  anyagilag támogatta  a  német  testvériskolába

történő diákutazást.

Már több éves kapcsolatot ápol az iskola a bátaszéki önkéntes tűzoltósággal. Azon felül, hogy

sok  alkalommal  önkénesen  voltak  segítségünkre  technikai  eszközeikkel  egy-egy  probléma

megoldásánál (pl. egy veszélyes fa kivágása, a tanév végén az iskolai sportudvar fáinak levágása stb.)

További fontos civil  kapcsolata az iskolának a Bátaszéki Iparosok Testülettel már három éve

fennálló kapcsolat. Az Ipartestület vezetése, tagjai nyújtottak hathatós segítséget egy sok helyszínnel

bíró, az egyész iskolát megmozgató pályaorientációs nap lebonyolításában.

Minőségfejlesztés 

A vezetői program akkor valósítható meg nagy eséllyel,  ha a valóságot megjelenítő adatokra,

tényekre épül. Az iskoláról és a benne folyó pedagógiai munkáról legelfogulatlanabb visszajelzést a

külső partnerek – a szülők és  a  pedagógiai  szakértők adnak.  A szülők képviselői  –  mint  már  a

kapcsolattartás  során szó volt  róla  – az  intézményi  önértékelés  során használt  kérdéssor  anonim

kitöltésével  jelezhették  véleményüket  minden  évben.  A  vezetői  és  intézmény  tanfelügyeleti

ellenőrzése 2018-ban megtörtént. Mindkét esemény – a szülői elégedettségmérés és tanfelügyeleti

ellenőrzés - után a  fejlesztési tervek elkészültek.  Az intézményi minőségfejlesztés további  fontos

területe a pedagógusok szakmai tevékenységének vezetői és önellenőrzése folyamatosan zajlik.
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Vezetői program 

 Jövőkép

   „Fontosnak  tartom,  hogy  a  Bátaszéki  Kanizsai  Dorottya  Általános  Iskola  és  Alapfokú

Művészeti Iskola továbbra is töltse be azt a meghatározó szerepet, amire az intézményt és jogelődjeit

sok évtizedes működése és a pedagógusközösség szakmai tudása predesztinálja. Bátaszék Város és

körzete lakóinak megelégedésére őrizze meg sokszínű pedagógiai  – szakmai kínálatát.  Működése

során  olyan  fiatalokat  neveljen,  akik  autonóm,  szorgalmas,  érzelmileg  gazdag  együttműködésre

képes,  a  társadalomba  beilleszkedi  tudó  állampolgárokká  válnak.  Képesek  a  változó  világban

megállni  a  helyüket,  tudásukat  az  élet  kihívásaihoz  igazítani,  megújítani.  Minderre  biztosíték  az

intézményben dolgozók szakmai igényessége, magas szintű pedagógiai kultúrája.” 

A  2016-ban  az  akkori  vezetői  program  bevezetőjében  megfogalmazott  gondolatokat  ma  is

fontosnak  tartom,  de  mivel  az  idő  múlásával  az  iskolát  körülölelő  világ  is  változik,  úgy  kell

változzon,  alkalmazkodjon  a  vezetői  elképzelés  az  iskolát  érintő  stratégiai  kérdésekhez,  hogy  a

változások által indukált kihívásokra választ adjon.

A  pályázatom  első  részében  található  helyzetelemzésből  kitűnik,  hogy  iskolánkat  a  kisebb

térségből is szívesen választják a gyermeküket beíratni vágyó szülők. Hiszem azt, hogy ennek oka

alapvetően  az  intézményben  zajló  minőségi  pedagógiai  munka.  Nagyon  fontos  az  oktató-nevelő

munka jól működő elemeit megőrizni, a kevésbé hatékony területein javítani.

3.1 Felújítási, modernizálási feladatok

A központi intézmény egyes öregebb épületrészeinek felújítása – amelyek kimaradtak az elmúlt

évtized  felújítási  munkálataiból  –  nagyon fontos  feladat.  Az  intézményközpont  A-épületrészének

osztálytermi ajtói, parketta burkolatai, a folyosó lépcsője már régen megérettek a felújításra. Szintén

rendkívül fontos lenne az iskolaudvarok – Bátaszék, Pörböly – átalakítása, gyermekbaráttá tétele.

Elengedhetetlenül  szükséges  új  udvari  játék-  és  sportszerek  beszerzése.  A  bátaszéki  iskolában

található  bitumenes  sportpálya  felújítása  is  sürgető  feladat.  A  pálya  újbóli  felfestése  talán  a

legegyszerűbb,  legkönnyebben  kivitelezhető.  A  távolugrógödör  és  nekifutósáv  felújítása  lenne  a

legfontosabb  teendő  a  sportudvar  rehabilitációja  során,  hogy  az  iskola  sporthagyományainak

megfelelően  szolgálhassa  a  testnevelés  órák  és  sportszakkörök  megtartását.  Hosszabb  távon

számításba kell venni az iskolaudvar belső részén található zúzott kővel borított út lebetonozását is.
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Jelenlegi állapotában balesetveszélyes. További feladatot jelent a már évek óta esetleges javításokkal

rendbehozott iskolai kerítés felújítása is. 

Az IKT eszközközpark felújítása, bővítése, használatának erősítése

Az intézményben 16 interaktív tábla – 14 Bátaszéken, 2 Pörbölyön – és 20 darab projektor segíti

a  pedagógiai  munkát.  Fontos  megemlíteni  azonban,  hogy  az  eszközök  jelentős  része  a

helyzetelemzésben már említett TÁMOP pályázattal érkeztek az iskolába, jelentős részük a digitális

oktatásban aktív kollégáknak köszönhetően sok-sok üzemórát teljesített és elöregedett. Egy részük a

szervizelést végző vállalat szerint selejtezésre szorul, javítása gazdaságtalan. Kiemelten fontos tehát

az oktatást szolgáló eszközök mihamarabbi cseréje. 

Közhelynek számít az a megállapítás, hogy a mai fiatalok el sem tudják képzelni életüket az

okostelefonjuk, laptopjuk vagy a notbookjuk nélkül. Mindehhez járul, hogy többségük rendkívül jól

használja az előbb említett  eszközöket és internetes felületeket,  közösségi oldalakat.  Elmondható,

hogy  a  digitális  tudás  területén  van  mit  fejlődnie  a  tanári  karnak,  hogy  ne  kelljen  félnie  a

pedagógusnak, hogy a diákjuk jobban ért az IKT eszközökhöz. Mivel az oktatást támogató digitális

eszközpark, technikai háttér folyamatosan megújul, szükséges tehát a tantestület digitális tudásának

folyamatos  megújítása  is.  Ennek  egyik  útja  lehet  a  jelenleg  is  zajló  EFOP-os  képzés  mintájára

pályázati  úton zajló  képzés,  vagy – amit  már  az  elmúlt  években többször  is  megtettünk – belső

továbbképzések keretében átadni a megszerzett tudást.

3.2 Az iskolai létszámcsökkenés lassítása, lehetőség szerinti stabilizálása

Hosszú évek óta országosan megfigyelhető tendencia, hogy az ország lakossága és ezen belül a

születések  száma  csökken.  Mindebből  következik,  hogy  tanköteles  korú  gyerekek  száma  is

csökkenést  mutat.  Ha  a  helyzetelemzésben lévő létszámadatokat  vizsgáljuk,  elmondható,  hogy a

2016/17-es  tanév  óta  az  intézmény tanulói  létszámában –  ha  csekély  mértékben is  –  csökkenés

tapasztalható. Az öt évvel ezelőtti 12 alsós osztály helyett az idei tanévben 10 osztályban folyik a

munka. 

További problémát jelent, hogy a 1990-es évek közepén még meglévő „gyerekbőség” idején a

helyi gimnázium az akkori fenntartó engedélyével elindította a 6 osztályos képzést. Ez az elszívó

hatás akkor nem jelentett különösebb problémát, mára azonban komoly gondként jelentkezik a felső

tagozatos oktatásban. 

Mivel a város lakosságmegtartó erejét  nem áll  módjában az oktatásban dolgozóknak növelni,

törekedni  kell  arra,  hogy  a  környékbeli  településekről  minél  több  szülő  válassza  iskolánkat.

Törekedni kell arra is, hogy – bár ez ellentétes a helyi gimnázium érdekével – a hetedik osztályban

maradók száma emelkedjen. Ehhez fontos, hogy az iskola az oktatásban elért eredményeit, értékeit

megőrizzük, a város és a mikrotérségben lakó szülők számára bemutassuk. Fontos továbbá az is,

hogy  az  elszívó  hatás  egyik  okára,  az  egyes  osztályokban  meglévő  magatartási,  tanulmányi
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problémák kezelésére megoldást találjunk, például a tanulóközösségek formálásához, irányításához

kellő pedagógiai tudással rendelkező osztályfőnökök munkába állításával. 

3.3 Pedagógiai folyamatok

Olyan iskolát szeretnék:

- ahol a tanulók jól érzik magukat, elfogadó toleráns légkör uralkodik, de deviáns magatartási

megnyilvánulásokra mindig van tudatos, azonnali reakció

- amely egyéni arculattal rendelkezik

- ahol  az  iskolában  tanító  pedagógusok  egymással  együttműködve  dolgoznak  és  fejlesztik

szakmai tudásukat

- ahol a tanár és diák szívesen működik együtt

- ahol egyaránt kiemelten fontos a tehetséggondozás és a felzárkóztatás

- ahol esztétikus környezetben dolgoznak a tanulók és a pedagógusok

- ahol fontos az elődök által alkotott értékeke, hagyományok megőrzése.

Ha  részletezni  szeretném  az  előbbi  pontokat,  akkor  az  egyes  meghatározásoknál  a  következőkre

gondoltam:

- …ahol  a  tanulók  jól  érzik  magukat,  elfogadó  toleráns  légkör  uralkodik,  de  deviáns

magatartási megnyilvánulásokra mindig van tudatos, azonnali reakció

Az egyik legfontosabb célnak azt tartom, hogy az intézményünkben tanuló gyerekek az iskolában

az osztályközösségekben kialakult pozitív légkör miatt szeressenek iskolába járni. Ehhez szükség van

érdekes,  izgalmas,  közösségi  élményeket  biztosító  programok  szervezésére.  Szükség  van  olyan

pedagógusokra,  akik  egységes  nevelési  eljárások szerint,  következetes  munkával  toleráns  légkört

kialakítva,  aktív  irányítói,  formálói  a  tanulóközösségeknek.  Fontos,  hogy  preventív  pedagógiai

munkával  lehetőség  szerint  megelőzzék  a  deviáns  magatartási  megnyilvánulásokat,  kellő

határozottsággal tudják kezelni az egyén és a közösség ellen fellépő tanulói agressziót.

- …amely egyéni arculattal rendelkezik

Fontosnak  tartom  az  intézmény  a  múltban  és  a  jelenben  is  sikeresen  működő  területeinek

megtartását, támogatását. Továbbra is támogatni szeretném a nemzetiségi német oktatást és az emelt

szintű rajzoktatást.  Fenn szeretném tartani a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények sokszínű

rendjét a széles szakköri kínálattól a témaheteken és a projekteken át. Lehetőség szerint lépéseket

kívánok  tenni  a  már  meglévő  fenntarthatósági  témahét  bázisán  a  fenntartható  fejlődés  iskolai

pedagógiai gyakorlatába illesztése érdekében.
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- …ahol  az  iskolában tanító  pedagógusok egymással  együttműködve dolgoznak és  fejlesztik

szakmai tudásukat

A tantestületben a közös célok akkor világosak, ha a pedagógusok magukénak érzik. Fontosnak

tartom,  hogy  az  iskolában  dolgozó  pedagógusok  közösséget  alkossanak,  legyenek  hajlandóak

erőfeszítésre nem csak a saját szakmai érdekeik, hanem kollégáik és ami a legfontosabb az iskola

érdekében is. 

- …ahol a tanár és diák szívesen működik együtt

A sikeres pedagógus diák együttműködés alapjának egymás ismeretét, megbecsülését tartom. Az

iskola  pedagógusainak  törekednie  kell,  hogy minden diák  tudás-  és  képességszintjének megfelelő

oktatásban részesüljön. Ehhez a pedagógusok pedagógiai eszköztárát a motiváció, differenciálás és a

fejlesztő, támogató értékelés kell, hogy jellemezze.

- …ahol egyaránt kiemelten fontos a tehetséggondozás és a felzárkóztatás

A jogszabályban előírt integrációs felzárkóztatási program mellett változatlanul fontosnak tartom

a  felzárkóztatást  szolgáló  az  iskola  valamennyi  évfolyamát  érintő  fejlesztő  foglalkozások,

korrepetálások sorát. Nagyon fontosnak tartom a fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok és a tanítók,

tanárok  szorosabb  együttműködését,  folyamatos  információcseréjét.  Szükségesnek  tartom  az

átmenetek  problémájának  hatékonyabb  kezelését  a  munkaközösségek  aktívabb  részvételével.  A

tehetséggondozást  szolgáló  széles  kínálatú  szakköri  választékot  és  versenyek  szervezését  és

lebonyolítását továbbra is kiemelt feladatként kívánom kezelni.

- …ahol esztétikus környezetben dolgoznak a tanulók és a pedagógusok

Az emberi viszonyok mellett fontos az oktatásban résztvevőket körülvevő környezet minősége.

Könnyű belátni, hogy az esztétikus környezet jó érzéssel tölt el és neveli a benne élőt. Azt is fontos

megemlíteni azonban, hogy a megteremtéséhez szükséges szellemi és fizikai aktivitás milyen fontos

nevelési  értékkel  bír.  Mindezen  célok  elérése  érdekében  támogatni  kívánom  az  iskolai  terek

rendszeres dekorációs megújítását, az osztálytermek díszítésnek már eddig is kialakult gyakorlatát,

ahol a tanulók aktívan részt vesznek a közösségi tér díszítésében. Továbbra is támogatom az iskolai

szintű kiállítások, hulladékgyűjtés szervezését.

Természetesen  minden  iskolai  környezet  szépítésére  adódó  lehetőséget  –  intézményi

költségvetés, pályázatok – megragadok, amelyek az esztétikus környezet kialakítását szolgálja.

- …ahol fontos az elődök által alkotott értékek, hagyományok megőrzése
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Meg  kívánom  őrizni  az  intézményben  már  több  évtizede  kialakult  rendkívül  széleskörű

hagyományrendszert,  amely  keretet  ad  minden  iskolai  tanévnek.  Ez  a  hagyományrendszer  is

hozzájárul  az  iskola  egyedi  arculatához,  fontos  közösségformáló  erő.  Minden  rendelkezésre  álló

eszközzel támogatni kívánom, hogy az iskola külső partnerei által adott visszajelzések szerint is a

közösségi  nevelést  is  szolgáló  ünnepélyek,  megemlékezések  változatlanul  nagyon  színvonalasan

kerüljenek megrendezésre. Támogatni kívánom továbbá, hogy az iskola tanulói tevékeny résztvevői

legyenek a városi rendezvényeknek ezzel is öregbítve intézményünk hírnevét. 

Az intézményben zajló pedagógiai munka fontos fokmérője kompetenciamérési eredmények és

a lemorzsolódási mutatók.

Kompetenciamérések eredményei

Alapvető  fontosságúnak tartom,  hogy a  megfelelő  kompetenciamérési  eredmények elérését  –

amelyek  közül  a  legfontosabb  az  országos  átlaghoz  és  hasonló  társadalmi  közegben  létező

településekhez  történő  viszonyítás.  Fontos,  hogy  legalább  az  utóbbi  mérési  években  elért

eredményekhez  hasonlóak  szülessenek.  Ehhez  és  a  lemorzsolódási  eredmények  javulásához

szükséges, hogy:

- javuljon a HHH-s tanulók teljesítménye a kompetenciamérés során

- minden szaktanár feladata, hogy csökkenjen az alapszint alatt teljesítő tanulók száma

- a pedagógusok fontos feladata kell legyen a tanulóink készség-, képességfejlesztése

- fontos  cél,  hogy  a  fejlesztő  munka  hatására  a  szint  alatt  és  az  1.  szinten  teljesítő  tanulók

eredménye legalább egy szinttel javuljon. 

- fontos, hogy a hozzáadott pedagógiai érték minden területen pozitív legyen. 

A legutóbbi kompetenciamérés kiértékelése során a következő feladatokat határoztuk meg:
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Lemorzsolódás

Az iskolai lemorzsolódási adatok javításának érdekében a következőkre kell nagy figyelmet fordítani:

Számszerűsíthető adatok:

Hiányzás

Romló tanulmányi átlag

Évismétlés

Tanulói viselkedéshez köthető jelek:

Unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció

Drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás stb.) 

 Kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség

A két terület problémajelző indikátorai a következő beavatkozási lehetőségeket feltételez:

Hiányzások csökkentése érdekében végzett munka teendői: 

- iskolai jelzőrendszer működtetése 

- kapcsolatfelvételi kísérlet a szülőkkel

- kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, Gyámüggyel

- szükség szerint eseti konferencia megtartása

Romló tanulmányi átlag, évismétlés elkerülése:

- korrepetálások, fejlesztő foglalkozások biztosítása

- szükség esetén szakértő bizottságtól szakvélemény kérése; egyéni fejlesztés biztosítása

- differenciált munkaszervezéssel sikerélmény biztosítása
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Tanulói viselkedéshez köthető jelek:

Unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció:

- pedagógusok  motivációs  gyakorlatának  megerősítése,  motivációs  technikák  a  pedagógiai

gyakorlatba széles körű átültetése

- Infokommunikációs eszközök széles körű alkalmazása az oktatás során

Drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál:

- fokozott személyes törődés

- családi háttér vizsgálata, szükség esetén jelzés a szakhatóság felé

- szükség esetén gyermekpszichológus segítségének kérése

- pedagógusok felkészítése a viselkedészavarok felismerésére, kezelésére

Kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség:

- a jelenség időbeni felismerése

- a kiközösítő magatartás okainak feltárása, szükség esetén szakember bevonásával

- terápia: visszailleszkedés a közösségbe, közösségi normák elfogadása

A lemorzsolódási mutatók romlásának egyik fontos okát a másik problémás terület – az igazolatlan

hiányzások  magas  száma  jelenti.  Ezen  a  téren  fokozottabb  mértékben  kell  támaszkodni  a  külső

partnerek - Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügy – segítségére.

3.4 Külső kapcsolatok

Mivel egyetlen egy iskola sem működhet egymagában, ezért a folyamatos, jó partneri kapcsolatok

kialakítását, ápolását mindig fontos feladatomnak tekintettem és így tekintek rá a jövőben is. Ahhoz,

hogy a minél sikeresebb legyen az iskolában folyó pedagógiai munka, amely inspirálóan, támogatóan

hat az intézményi folyamatokra, számba kell venni, hogy az iskolát körülvevő társadalmi közegből

melyek a legmeghatározóbbak. A legfontosabb külső kapcsolataink tehát a következők: 

Szülők

Szekszárdi Tankerületi Központ

Bátaszék Város Önkormányzata

Alsónyék Önkormányzata

Pörböly Önkormányzata

Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bátaszéki oktatási-nevelési intézmények

Besigheimi Maximilian Lutz Realschule

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

BSE
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Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

Bátaszéki Ipartestület

Gondozási Központ Bátaszék

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Egészségügyi ellátórendszer

A fent említett külső kapcsolatok, szervezetek fontosak mert – bár mindegyik máskét – segíthetik

az  iskola  feladatainak  mind  hatékonyabb  megvalósítását.  Törekedni  kell  arra,  hogy  a  meglévő

kapcsolatokat  legalább  a  mostani  szinten  megőrizzük,  ahol  pedig  lehetőség  adódik  rá

információcserével, közös rendezvények megtartásával fejlesszük. 

A külső partnerek által megfogalmazott legfontosabb elvárások:

A köznevelési  törvényben és  az  egyéb oktatást  érintő jogszabályok szerinti  intézményi  működés,

gyors, problémamentes ügyintézés

Továbbra is  fenntartani  a  különféle  oktatási  formákat  –  általános képzés,  emeltszintű rajzoktatás,

nemzetiségi oktatás

Megtartani, ha lehet emelni az oktató-nevelő munka színvonalát

A  sokszínű  felzárkóztató,  tehetséggondozó  foglalkozási  rendszer  fenntartása,  hatékony

kultúraközvetítő szerep

Pályaválasztási, pályaorientációs rendszer további sikeres működtetése

Intézmények közötti együttműködés bővítése

Az iskola a beiskolázási körzet településeinek kulturális életében vállaljon továbbra is aktív szerepet

Aktív, élő kapcsolat fenntartása a településeken működő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel

Az iskola nagy hagyománnyal bíró külföldi kapcsolatának megőrzése

3.5 Személyi feltételek

Ahhoz,  hogy  a  vezetői  programban  leírtak  megvalósuljanak  szükség  van  arra,  hogy  a

tantestületben  is  változások  történjenek.  A  legfontosabb  talán,  hogy  az  iskolában  dolgozó

pedagógusok szemlélete megváltozzon. Mivel az utóbbi évtizedben a gazdaságban és társadalomban

felgyorsultak a változások, ez kihatott az oktatásra is. Megváltozott a pedagógusok szerepe. Ma már

nem elégséges csupán az ismeretátadásra szolgáló pedagógia. A tanári,  tanítói szerep átalakult:  a

pedagógus inkább szervező az órákon, a tanulói tevékenység koordinátora. 

Az utóbbi években még inkább teret nyert a digitális oktatási technológia oktatási alkalmazása. A

tantestületek számára már nem megkerülhető a digitális kompetenciák fejlesztése, alkalmazkodás az

új oktatási eszközökhöz, eljárásokhoz. 

A jól működő tantestület egyik fokmérője a tanárikban tapasztalható közhangulat. A tantestületek

pozitív közérzetét nem csak a központilag szabályzott bértábla és egyéb anyagi juttatások, az esetleg
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csökkenő pedagógus terhek alapozhatják meg.  A pozitív közhangulathoz hozzájárulhat  a vezetők

által a pedagógusok közti egyenlő teherviselésre való törekvés, a párbeszéd a vezető és dolgozó közt.

Fontosnak tartom a  folyamatos  kommunikációt,  a  döntések  előtti  véleménycserét,  vitát.  Hiszem,

hogy a célok, feladatok közös meghatározása erősíti a tantestület csapatszellemét. 

Mivel  a  helyzetelemzésben már  említettem,  hogy a  tantestület  korfája  – bár  éppen a  tavalyi

tanévben sikerült 3 pályakezdő kollégával munkakapcsolatba lépni – meglehetően elöregedett. Az

elmúlt  öt  évben  12  pedagógus  vonult  nyugállományba,  köztük  nem  egy  volt,  aki  a  maga

szakterületén  kiváló  szakembernek  számított.  Munkájukat  Pedagógus  Szolgálati  Emlékéremmel

köszönte meg az iskola vezetősége. Az eltávozottak pótlását nem minden esetben sikerült megoldani.

Változatlanul vannak, akik nem szakképzettséggel látják el feladatukat, éppen ezért jövő egyik fontos

feladata a szakos pedagógusok pótlása.

Záró gondolatok 

Vallom,  hogy  minden  gyermek  egyedi  és  megismételhetetlen  személyiség.  Minden  gyerek

tehetséges  valamiben,  nekünk,  pedagógusoknak ezt  fel  kell  ismernünk,  és  a  megtalált  tehetséget

segítenünk kell  fejlődni.  Abban pedig,  amiben lassabban fejlődik fokozottabban kell  segíteni.  Az

ilyen pedagógiai tevékenység vezethet sikerhez, ami fontos diák és tanár számára egyaránt. 

Szeretném, ha a  Bátaszéki  Kanizsai  Dorottya Általános Iskola  és  Alapfokú Művészeti  Iskola

olyan iskola lenne, ahol az imént említett elvek mentén folyik az oktatás, ahol minden lehetőség adott

arra, hogy diák és tanár sikeres legyen. Ehhez kérem a döntéshozók támogató együttműködését.

Bátaszék, 2021. március 11. Mészáros István
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Mellékletek:

Diplomamásolatok

Erkölcsi bizonyítvány

Munkáltatói igazolás jogviszony fennállásáról

Nyilatkozatok
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