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I.  

 

„A pedagógushit, mely inkább természet, mint 

nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek 

(az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy 

(az eddigieknél többre) taníthatók.” 

(Németh László) 

 

Bevezetés 

1981 óta dolgozom pedagógusként. Munkámat képesítés nélküliként kezdtem, majd elvégez-

tem a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakát. 1983-ban iskolánk indulásakor az 

alapító tantestület tagja voltam, és azóta is ebben az intézményben dolgozom. 1988 és 1990 

között megszereztem kémia szakos diplomámat. Mindig arra törekedtem, hogy a kollégákkal 

és a gyerekekkel egyaránt jó kapcsolatom legyen. Nagy hangsúlyt fektettem a tehetséggondo-

zásra és a felzárkóztatásra is. A nyolcvanas évek végén – kilencvenes évek elején magas lét-

számú osztályaink voltak, és az akkori tanterv magas összóraszáma miatt a tanulóknak szinte 

minden nap hat órájuk volt. Délutánonként mégis szívesen maradtak az iskolában. Aki nem 

értett valamit, megkérdezhette; felvételire készültünk, szakköröket tartottunk.  

1998-tól 2013-ig iskolánk felsős igazgatóhelyettese voltam. Sok minden megváltozott az évek 

során. Volt tananyagcsökkentés, óraszámcsökkentés, kerettanterv, NAT. Egy dolog nem válto-

zott, a gyerek gyerek maradt. Ami más lett, hogy kevesebb gyerek maradt délutánonként az 

iskolában, kevesebbet meséltek, nehezebben nyíltak meg. Az egésznapos oktatás bevezetése 

újabb lehetőség a gyerekekkel való jó kapcsolat megtartására. Ha jó programokat tudunk dél-

utánonként szervezni, akkor szívesen maradnak itt. 

Az iskola megváltozott társadalmi, gazdasági körülmények között működik. Akik gyermekeket 

nevelünk–oktatunk, tudjuk, hogy a mai gyerekek másképpen reagálnak dolgokra, mint a koráb-

biak. Alkalmazkodnia kell a pedagógiai gyakorlatunknak is a változásokhoz. 

Ha az órákra készülés során eredményesek akarunk lenni, akkor nem csak osztályokban, hanem 

egyes gyerekekben kell gondolkodnunk. Úgy kell viselkednünk a gyerekekkel, ahogyan azt 

tőlük is elvárjuk. A személyes példamutatás nagyon fontos eleme nevelő tevékenységünknek. 

Ha ezek a gondolatok irányítják a mindennapi munkánkat, sikeresek lehetünk. 
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Pedagógusként, igazgatóként célom, hogy gyermekeink szellemileg, testileg és lelkileg épülje-

nek, fejlődjenek. A tantervi elvárásokon túl olyan alapokat kell teremtenünk, hogy további ta-

nulmányaik, felnőtt életük során felelősséggel tudjanak élni a világban. Ehhez fejlesztenünk 

kell (tanórán és tanórán kívül) tájékozódó képességüket, kommunikációs készségeiket, a rend-

szerben gondolkodás képességét; fel kell keltenünk kíváncsiságukat, segítenünk kell megőrizni 

gyermeki igazságérzetüket. A célokhoz közelítés során sok feladat hárul a gyerekre, a pedagó-

gusra, az egész tantestületre. A megvalósítás érdekében partnerként együtt kell dolgoznunk a 

szülőkkel és minden segítő szándékú szervezettel, egyénnel. 

 

Emberi erőforrás 

Iskolánkban 64 pedagógus, 5 pedagógiai asszisztens, 1 szabadidő-szervező, 2 iskolatitkár és 1 

oktatástechnikus dolgozik. Közülük kettőt részmunkaidőben foglalkoztatunk. 3 kolléga diplo-

mája még hiányzik, de egy éven belül ők is végeznek tanulmányaikkal. Tagintézményünkben 

2 főnek nincs gyógypedagógus végzettsége, ők tanítói diplomával látják el feladataikat. A szék-

hely intézményben rajz és ének szakos pedagógus nincs nyugdíjba vonulás miatt. Emiatt a tan-

kerület más intézményéből jön hozzánk 2 kolléga tanítani.  

A következő továbbképzési időszakban 1 pedagógus vállalta az ének szak megszerzését.  

A jövő tanévben a felső tagozaton kevesebb szakos óra lesz, mivel két évfolyamunkon is csak 

két párhuzamos osztály van. A délutáni tanulószobákkal igyekszem kiegészíteni az óráikat. 

Fontos feladatomnak tartom, hogy lehetőség szerint egy intézményben tudjanak pedagógusaink 

dolgozni, ne kelljen más iskolába, esetleg más településre utazniuk. 

Minden segítséget megadok kollégáimnak, hogy sikeres Sulivár rendezvényeket tartsunk, és 

évente legyen 3 párhuzamos osztályunk, hogy pedagógusaink számára biztosítani tudjam a to-

vábbi foglalkoztatást. 

Tagintézményünkben szeretném a tanulólétszámot emelni, így lehetőség lenne gyógypedagó-

giai asszisztensek felvételére. Nagyon fontos lenne, hogy minden osztály mellett legyen peda-

gógiai munkát segítő személy. Célom, hogy a létszám emelkedésével megszűnjenek az össze-

vont osztályok.  

Ezek teljesülése álláshelyeket teremtene, melyekre jól képzett, gyakorlott, fiatal munkaerő fel-

vételét támogatnám. 
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Anyagi erőforrások 

Iskolánk működését az elmúlt években kizárólagosan Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata finanszírozta, részben önállóan gazdálkodó szervezet voltunk. 

2013. január elseje óta önállóságunk megszűnt. Az intézmény működtetését továbbra is az ön-

kormányzat látja el, a szakmai feladatokért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felel.  

Az elmúlt év tapasztalata, hogy az alapvető feltételeket biztosították számunkra, és a legfonto-

sabb felújítások megtörténtek. További újításokra pályázatok útján van lehetőségünk. 

A tornaterem bérbeadásából teljesítjük az előírt költségvetési bevételt. Néhány éve iskolánk 

auláját szívesen vették ki lakodalmak, szalagtűzők részére. Ez valamilyen ok miatt megszűnt. 

Szeretném, ha a korábbi gyakorlat visszatérne, s így sikerülne az előirányzatot túlteljesíteni, s 

a többletbevételt eszközbeszerzésre fordítani.  

 

Infrastruktúra 

Épületünk 31 éves, tagintézményünk épületei ennél régebbiek. A 31 év mély nyomokat hagyott 

már. Az épület északi részének vízvezeték csövei annyira beszűkültek, hogy szinte havonta van 

dugulás. Ennek cseréje szükséges. 

Nyílászáróinkon már nincsen festék sem. Az elmúlt években nem történt meg a karbantartásuk. 

Szeles időben süvít be rajtuk a levegő. A legfelső ablakok néhány éve maguktól kivágódtak, 

kitörtek – néha óra alatt –, így balesetveszélyesekké váltak. Az akkori veszélyelhárítás az abla-

kok beszögeléséből állt. Ígéretet kaptunk az Önkormányzattól, ha írnak ki pályázatot, akkor azt 

beadjuk közösen. A modern nyílászárókkal biztosan megtakarítanánk a fűtési energiaköltsége-

ken is. 

Iskolai bútoraink kétharmada szintén 31 éves, a tagintézményben is régi a bútorzat többsége. A 

tanulói székeket állandóan javítja, felújítja a karbantartónk, de lassan kezdenek a fémvázak is 

tönkremenni. Szükséges a tanulói bútorok cseréje, melyre pályázati lehetőséget kell keresnünk. 

Az épület villanyhálózata is elöregedett. Nehezen bírja el a számítástechnikai eszközökkel jól 

felszerelt intézmény fogyasztását. A géptermeknél szinte minden reggel lecsapódik a biztosíték. 

Tanulóink, remélhetőleg az egészséges életmódra törekvés miatt, egyre nagyobb számban köz-

lekednek kerékpárral. Az iskola előtt azonban csak hatnak a tárolására van lehetőség, ami a 
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megnövekedett igény miatt kevésnek bizonyult, s esztétikailag sem megfelelő. Mivel az udvar-

ban lenne lehetőség kerékpártároló felszerelésére, az idei költségvetésben már jeleztük erre az 

igényt.  

Az udvari játékok felújítása, pótlása is szükséges lesz a közeljövőben. Tagozatunk udvarán si-

került az idei évben kicserélni a tönkrement játszóteret. Mindkét intézményben töredezettek a 

betonfelületek, ezért felújításuk időszerűvé vált. 

Négy évvel ezelőtt TIOP-os pályázaton digitális táblákat kaptunk. A pedagógusok megtanulták 

használni, és szinte minden órán segíti munkájukat, s mivel egy digitális tábla ára igen magas, 

szinte remény sincs újak vásárlására. Javaslatomra az iskola két alapítványa projektorokat vá-

sárol most tavasszal, ezzel is segítve több pedagógus munkáját. Célom, hogy lehetőségeket ke-

ressek és találjak modern oktatástechnikai eszközök vásárlására, használatára. 

Aktuálissá vált a sporteszközök cseréje is. Egyrészt a sok évi használat, másrészt az előző tan-

évben bekövetkezett csőtörés miatt nagy károk keletkeztek. A biztosító által fizetett kártérítés-

ből és alapítványi segítséggel sikerült a tornaszőnyegeket lecserélni. Szükséges lenne a tantervi 

követelmények teljesítéséhez a „fogyó” sporteszközöket évente pótolni. Ezt nem tudja minden 

évben az alapítvány felvállalni, legfeljebb csak támogatni. Az elmúlt két évben az UniCredit 

Bank által kiírt pályázaton sporteszközök vásárlására pénzt nyertünk. Tagintézményünknek 

nincs olyan alapítványa, amely segíteni tudna eszközök vásárlásában, pedig a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak is nagy szüksége lenne jó sporteszközökre. 

Iskolai könyvtárunk fejlesztése is indokolt. Az elmúlt évek során csak a tartós tankönyvek be-

szerzésére maradt pénz, a szépirodalmi kiadványok frissítése elmaradt. Szeretnénk tanulóinkat 

olvasóvá nevelni, ehhez pedig nemcsak a klasszikus, hanem új, modern szépirodalmi könyveket 

kellene vásárolni, melyek közelebb állnak a gyermekekhez. 

 

Pedagógusok 

Tantestületünk kiváló szakmai munkát végző pedagógusokból áll. Sajnos anyagi ösztönző nem 

áll rendelkezésre, így csak ígéretet tudok tenni, hogy a pedagógus életpálya modell bevezeté-

sével a minősítő vizsgákhoz, a portfólió elkészítéséhez minden segítséget megadok. Támogatok 

minden kollégát, aki szívesen tanulna, szakvizsgázna, illetve továbbképzéseken venne részt. 

Bár testületünk átlagéletkora viszonylag magas, mégis 25-en kérték felvételüket a beiskolázási 
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tervbe a 2014/2015-ös tanévre. Ez azt jelenti, hogy kollégáim fogékonyak az új ismeretekre, 

módszerekre, szívesen megismerik és alkalmazzák azokat.  

„Gyermekközpontú iskola” vagyunk, de nemcsak a gyermekek fontosak számomra, hanem a 

kollégák is. Az elmúlt években magam készítettem az órarendet, ahol igyekeztem mindent fi-

gyelembe venni. Lehetőség szerint kevés „lyukas órája” volt a tanároknak, a gyermekek terhe-

lését is egyenletesen osztottam el. Minden nap volt a nehéz órák között készségtantárgy is. Az 

idei gépi órarendnél sajnos ezeket nem lehetett beállítani, így nem is lett sem gyermeknek, sem 

felnőttnek ideális. A továbbiakban szeretnék ahhoz a gyakorlathoz visszatérni, amely mindenki 

számára kedvező. 

Nehézséget okozott az idei tanévkezdéskor az egésznapos oktatás megszervezése. Az elmúlt 

években felső tagozaton 1 tanulószobás csoportra kaptunk engedélyt.  Az új forma bevezetésé-

vel megnőtt a szülői igény a délutáni foglalkozásokra, jelenleg 87 felsős tanuló van a négy 

csoportban. Várhatóan a jövőben ez a szám nőni fog. Nehézséget okoz, hogy szinte minden nap 

más nevelő van a gyermekekkel. Mivel egy pedagógusnak az óraszáma egy délutáni csoportból 

nem jön össze, ezért olyan kollégák végzik a délutáni munkát, akik délelőttönként is tanítanak.  

Munkám során mindig azt képviseltem, hogy az idegen nyelvet, az informatikát és a technikát 

csak csökkentett létszámban, tehát csoportbontásban lehet hatékonyan és jól tanítani. Ezt sze-

retném mindenképpen megtartani. Szívesen visszaállítanám a nívócsoportokat magyar nyelvtan 

és matematika tantárgyakból. Éveken keresztül tanítottunk így, és jó eredményeket értünk el. 

A nehezebben tanulók bukásainak száma lecsökkent, mivel több idő jutott a fejlesztésükre.  

A következő években többen mennek nyugdíjba. Egy élet munkájának lezárása véleményem 

szerint kiemelkedő esemény nemcsak a nyugdíjba vonuló kolléga, hanem az itt maradottak szá-

mára is. Ennek méltó megünneplésére nagy figyelmet szeretnék fordítani. Szintén fontosnak 

tartom, hogy ne mondjunk le az azokkal való törődésről, akik 20-30 évet dolgoztak közöttünk. 

Ezért évente szeretnék nyugdíjas találkozót tartani, illetve karácsonyi és pedagógusnapi ren-

dezvényeinkre meghívni őket.  

Pedagógiai munka 

Iskolánk történetében ez a 31. tanév. Az iskola legnagyobb létszáma 1200 tanuló és 82 peda-

gógus volt. Jelenleg 528 gyermek tanul a székhely intézményben és 72 gyermek a tagintéz-

ményben 64 pedagógus irányításával. Végiggondolni is hosszú órákba telne, hogy milyen sok 
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ember milyen sok energiát, lelkesedést, szabadidőt fordított az elmúlt évek során az iskola hír-

nevének öregbítésére, az oktatás színvonalának emelésére, a tanulmányi-, szabadidős- és sport-

programok zökkenőmentes megszervezésére és lebonyolítására. Azoktól, akik ebben az iskolá-

ban dolgoztak, tanultak, a mindenkori körülményekhez és követelményekhez való alkalmazko-

dás, a feladatok kellő színvonalú megoldása folyamatosan kitartó, következetes munkát köve-

telt. A diákok érdekeit leginkább szem előtt tartó nevelő-oktató munkával sarkalljuk tanítvá-

nyainkat a becsületes munkára, a megfelelő szintű tudás megszerzésére, a pozitív jövőkép ki-

alakítására. Úgy gondolom, hogy hivatástudatunkból fakadóan e nemes feladatot, a nálunk vég-

zett tanulók nagy többségénél sikerült megvalósítanunk, és a jövőben is ezt tekintjük felada-

tunknak. 

26 évvel ezelőtt kezdtük el iskolánkban a német nemzetiségi oktatást nyelvoktató formában, 

melyet nagyon sikeresnek mondhatunk, hiszen minden beíratáskor nagy az érdeklődés a nem-

zetiségi osztály iránt. Az évek során több száz gyermek sajátította el a német nyelvet, ismerke-

dett meg a nemzetiség kultúrájával, vett részt hagyományos programjainkon. 2001 óta rendez-

zük meg hagyományőrző céllal a Márton-napot. Diákjaink a téli időszakban tipikusan „sváb” 

ételeket készíthetnek el, tavasszal honismereti kirándulásokat szervezünk, ahol a németek lakta 

településekkel, „elődeik” történelmével, a németek által űzött mesterségekkel ismerkedhetnek 

meg. Hosszú ideje rendszeres látogatói tanulóink a Deutsche Bühne Ungarn előadásainak, a 

„Märchen aus dem Koffer” meséi révén alsósaink rendhagyó németórákon vehetnek részt. Is-

kolánk tagja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesületnek, így mind kollégáink, mind tanu-

lóink bekapcsolódhatnak az általa kínált változatos programokba. Sokéves múltra tekint vissza 

az iskolánkban folyó nemzetiségi táncoktatás. Az új helyi tantervünkben úgy határoztuk meg 

az óraszámokat, hogy a fő tantárgyak időkerete a nemzetiségi és az általános tantervű osztá-

lyokban nem tér el. A készségtárgyak csökkentett anyagát az iskolaotthon miatt lehetőség nyílik 

a szabadidőben bővíteni. Nyolcadikos tanulóink közül évről-évre sokan sikeres nyelvvizsgát 

tesznek. Az idei tanévben bekapcsolódtunk a DSD nyelvvizsga rendszerbe. Most fognak elő-

ször szerepelni ezen tanulóink, reméljük sikerrel. Szeretném, hogy a jövőben is megmaradjon 

a nagy érdeklődés a német nemzetiségi oktatás iránt, és legalább ugyanilyen sikereket érjenek 

el tanulóink. 

Évekkel ezelőtt döntött tantestületünk az angol nyelv emelt szintű tanításáról. Negyedik évfo-

lyamtól egy válogatás és szülői jóváhagyás után heti 5 órában tanulnak a legjobbak angolul, 
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amely a városban egyedülálló. Így nyolcadik végére ezek a tanulók is igen jól beszélik az an-

golt, többen nyelvvizsgát tesznek. Kétévente angliai utazás keretében lehetőség nyílik az elsa-

játított nyelv gyakorlására. Az angol nyelvet tanuló diákok hagyományos rendezvénye ősszel a 

Halloween-party. 

A kilencvenes évek közepén elindítottuk a kislétszámú osztályainkat, melyekbe városi beisko-

lázással sajátos nevelési igényű tanulók jártak. Fejlesztőpedagógust alkalmaztunk, és az idejáró 

tanulók sikerrel fejezték be tanulmányaikat. Közülük több diákot érettségit adó középiskolába 

vettek fel. Tavaly ballagott az utolsó ilyen osztály. Jelenleg minden iskola integrálja az SNI-s 

tanulókat, már nincs létjogosultsága a szegregációnak. Tantestületünk érzékenysége az SNI-s 

tanulók iránt megmaradt, így sok szülő keresi meg székhelyintézményünket. Jelenleg 42 sajátos 

nevelési igényű tanulónk van, velük egy fejlesztőpedagógus foglalkozik.  A tagintézménybe 

csak sajátos nevelési igényű tanuló járhat. A gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai 

asszisztensek segítik. A sokféle sérüléssel érkező gyerekek gondozásában, a nevelő-oktató 

munka közvetlen segítésében nélkülözhetetlenek. Nem csak az alsós osztályokban, a felső ta-

gozaton is rendkívül fontos a jelenlétük, különösen differenciálás vagy csoportmunka esetén. 

Fontos lenne, hogy minden osztályhoz tartozzon egy asszisztens, de ez most a létszámok miatt 

nem lehetséges.  

A belépő elsősöknek nagyon nehéz az átmenet az óvodából az iskolába. Az iskolába kerülő 

gyermekek döntő százaléka rendelkezik a megfelelő szintű részképességekkel, de jelentős há-

nyaduk kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. Fontos, hogy a fel nem ismert problémákat kez-

déskor kiszűrjük, és próbáljunk tenni ellene. Alapvető célunk, hogy az iskolánkba járó minden 

kisgyermek megkapja a tehetségének, képességének kibontakoztatásához, személyisége fejlő-

déséhez, az alapkészségek biztos elsajátításához szükséges pedagógiai segítséget. Ezt szolgálja 

iskolánkban a kéttanítós modell. Első évfolyamon a tanévet 3 hét előkészítő időszakkal indítjuk. 

A gyermekek ismerkednek egymással, tanítóikkal, az iskolával, az iskolai szabályokkal. Játé-

kos tanórákat szerveznek a kéttanítós modellben részt vevő pedagógusok, ezeken alapvető ké-

pességeket fejlesztenek, mint: mozgásfejlesztés, testképfejlesztés, észlelésfejlesztés, figyelem-

fejlesztés, emlékezetfejlesztés, beszédfejlesztés, szocializáció. 

Az alapképességek kialakítása után, második osztályban, a modellben résztvevő pedagógusnak 

lehetősége van a tehetséges vagy lemaradó gyermekkel kiscsoportos formában foglalkozni. 
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Az eltelt 5 év tapasztalata alapján a kisgyermekek nyitottabbá, felszabadultabbá, elfogadóbbá 

váltak egymással és a felnőttekkel is. Az állandó megerősítés, segítségadás során magabizto-

sabbá válnak a kezdetben még bizonytalanabb tanulók is. A pedagógusok kölcsönös bizalmon 

alapuló munkája a gyermekek érdekeit szolgálja. 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk eddig is a tehetséggondozásra, és remélhetőleg ezután 

is így lesz. Tehetséges tanulóink részben a különböző szakköri foglakozásokon fejlődnek, rész-

ben a szaktanárok egyéni felkészítőin, melyeket fizetség nélkül, önzetlenül, saját szabadidejük-

ben tartanak. Szeretném, ha a heti 32 órás kötött munkaidőbe beleférnének ezek a foglalkozá-

sok. Az eredményességüket mutatja, hogy minden tanév végén a beszámoló jelentős részét az 

országos és a megyei versenyeredmények felsorolása adja. Minden évben vannak díjazottjaink 

a Mecénás és a Talentum díjkiosztókon. Sportolóink is minden évben részt vesznek több sport-

ágban a Diákolimpián, ahol sokszor jutnak el az országos döntőig.  

A sikerek száma magas, és sajnos magas a döntőkön való részvétel költsége is. A fenntartó 

vállalja az országos döntő költségeit, de a megyei fordulók, illetve a levelezős versenyek döntői 

költségeinek javarészét alapítványaink vállalják. Ahhoz, hogy ez továbbra is így tudjon mű-

ködni, kiemelkedő feladatomnak tekintem, hogy minden évben sikeres legyen az Alapítványi 

bál, mert az alapítványok pénzének legnagyobb része ennek a bevételéből származik.   

Fontos célomnak tartom, hogy egy-egy sikeres tanulónk ne csak egy területre koncentráljon, és 

a többi tárgy tanulmányi követelményeit ne szorítsa háttérbe. Legyenek intelligens sportolóink 

és sportos „tudósaink”. 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy nyolcadikosainkat a képességeiknek, érdeklődésüknek leg-

megfelelőbb iskolába vegyék fel. Ennek érdekében széleskörű tájékoztatást adunk mind a szü-

lők, mind a tanulók számára. 

Külső kapcsolatok 

Fontossági sorrend nélkül először az óvodákkal való jó kapcsolat megtartását tartom fontosnak. 

Az iskolánkba íratott gyerekekkel tanítóink már az óvodába elmennek ismerkedni. Minden év-

ben ősszel az óvónőket meghívjuk bemutató órára, ahol betekinthetnek munkánkba, majd egy 

beszélgetés során adnak néhány tanácsot egyes gyerekekhez.  

Minden évben szervezünk Sulivár rendezvényeket az óvodás gyermekeknek. Ezeken sportos, 

kézműves foglalkozásokat tartunk, és a szülőket tájékoztatjuk iskolánk életéről.  
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Tagintézményünkkel kapcsolatban sok a tévhit. Az olyan sajátos nevelési igényű gyerekeknél, 

akik csak elkülönítve, speciális körülmények között, speciális módszerekkel oktatva képesek 

fejlődni, szükséges a szegregáció. A gyógypedagógiai intézmények – módszertani gazdagsá-

gukkal, biztonságot nyújtó légkörükkel – tudják a legoptimálisabban fejleszteni a sajátos neve-

lési igényű gyermekeket, miközben emocionálisan is a legtöbbet nyújtják. Erről kell az óvodá-

kon keresztül a szülőket megfelelően tájékoztatnunk. 

Nagyon fontos a város többi iskolájával való jó kapcsolat megtartása. Az általuk hirdetett ver-

senyeken, programokon való részvétellel érhetjük el, hogy a mi rendezvényeinken ők is meg-

jelenjenek. 

Az elmúlt évek során nagyon lecsökkent a zeneiskolások száma intézményünkben. Szeretném 

a zenetanulást népszerűsíteni, ezért hangszerbemutatókat szervezünk már az idei évben. A 

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesületben is kevesebb diákunk van, a csökkenés okának kide-

rítése után a tánc népszerűsítése is feladatunk lesz. 

Nagyon jó kapcsolata van iskolánknak a múzeummal és a Babits házzal. Minden évben az ötö-

dikesek meglátogatják iskolánk névadójának, Baka Istvánnak az emlékszobáját, a nyolcadiko-

sok pedig Babits Mihály életét tanulmányozzák a szülőházában. Hagyományos tavaszi progra-

munk, hogy tanulóink városismereti verseny keretében megismerkednek városunk nevezetes-

ségeivel, illetve a múzeum egy-egy kiállításával. 

Szeretném, hogy iskolánk továbbra nyitott legyen mindenre. Évek óta megkeresnek bennünket 

a tankönyvkiadók, hogy bemutató órákat, tankönyvismertetőket, továbbképzéseket tartsanak 

intézményünkben. Ezt a későbbiekben is szívesen folytatnánk. Kollégáink többször vállalták 

bemutató óra tartását.  

Véleményem szerint a fenntartókkal is jó munkakapcsolat alakult ki, melyet továbbra is szeret-

nék fenntartani. 

Konfliktuskezelés 

A köznevelési törvény bevezetése konfliktusokat hozott a felszínre a tantestület és az iskolave-

zetés között. Ezeket értekezletek keretében megbeszéltük, magyarázatot adtam, a kollégák el-

fogadták érvelésemet. A testületet érintő változásokat minden esetben hasonló megbeszélés ke-

retében szeretném ismertetni.  
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A gyermekek közötti konfliktusokat az osztályfőnökök többnyire megoldják, ritkán kell igaz-

gatói beavatkozás. 

A szülők többször fordulnak vélt vagy valós sérelmeikkel az iskolavezetéshez. Igyekszem min-

denről tudni, a gyermekek között is járni, a pedagógusokkal is beszélni. Így ha panasz érkezik, 

vagy tudom rögtön orvosolni, vagy a pedagógussal és a szülővel együtt leülünk megbeszélni és 

megoldást keresni.  

Ennél nehezebb, amikor családi konfliktus kerül az iskola falai közé. Ilyenkor a Gyermekjóléti 

Központ munkatársaival kialakított jó kapcsolat segít a legtöbbet. 

 

Együttműködés 

Munkánk az együttműködésre épül. Együtt kell dolgoznunk gyerekkel, szülővel, pedagógussal. 

Fontos, hogy ez jól működjön. 

A diákönkormányzat szervezésében évente háromszor disco-t tartunk. Év végén a javaslatuk 

alapján állítjuk össze a DÖK-nap programját. Osztálykirándulást szervezünk. Nyári táborba 

visszük a gyerekeket, az alsósokat Domboriba, a felsősöket Balatonszepezdre. Az idei tanévben 

először pályáztunk Erzsébet-táborra, ennek szervezése még zajlik. Évente kétszer papírgyűjtést 

rendezünk, melynek bevételét az osztályok visszakapják.  

Az elmúlt évek elégedettségi vizsgálatai szerint a szülők elégedettek az iskolával. Megfelelőnek 

tartják a tájékoztatásokat, a tanulók terhelését, az értékelést, a kapcsolattartás formáit és gyako-

riságát, a szülői kérések figyelembe vételét. Összességében elégedettek a pedagógusokkal, az 

iskolában zajló munkával. Szeretnének több közös programot gyermekeik nevelőivel. Az idei 

évben két alkalommal sikerült sportdélutánt tartanunk, melyen gyerekek, szülők, pedagógusok 

együtt vettek részt. Szeretnék ebből hagyományt teremteni.  

Összegzés 

Igazgatói munkám során fontossá vált a tantestület megerősítése és erkölcsi támogatása abban, 

hogy minden pedagógus értékes tagja a tantestületnek, akit szakmai tudása, képessége, kompe-

tenciája vezérel, aki kész megújulni a gyermekekért. 

A tekintélyelvű vezetési stílus helyett a konstruktív együttműködést helyezem előtérbe. Hiszek 

a jó munkakedv építő erejében.  
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Feladatomnak tekintem, hogy az eddig elért szakmai színvonal megőrizhető, továbbfejleszthető 

legyen. Vezetőként azon dolgozom, hogy megteremtsem a kollégák számára a hatékony munka 

feltételeit. 

A nevelőtestület támogató részvétele nélkül nem lehet reálisan tervezni, nem lehetnek megala-

pozottak a döntések és eredményes a végrehajtás.  

Amikor eldöntöttem, hogy beadom a pályázatom, úgy gondoltam, hogy van bennem és a tan-

testületben annyi erő és lendület, hogy együtt dolgozzunk tovább a gyermekekért, a szülőkért 

és önmagunkért. Ehhez kérem a támogatást. 

Kodály Zoltán szellemiségével zárom gondolataimat. 

„Csak boldog gyermekekből lehet boldog felnőtt, 

Csak boldog felnőttekből lehet boldog ország. 

E boldogság kulcsa pedig a pedagógusok kezében van.” 

 

 

Szekszárd, 2014. április 15. 
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