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1. Bevezetés  

A Paksi Bezerédj Általános Iskola az óváros egyetlen állami fenntartású iskolája, több 
mint 120 éves múltra tekint vissza. Mai infrastruktúrája és a hagyományokra joggal 
támaszkodó, a városban ma méltán elismert arculata folyamatos változás közepette alakult ki. 
Működött leány és polgári iskolaként is. 1982-ben a piros iskola, ill. 1995-ben az alsó tagozat 
új épületének átadása tette lehetővé, hogy az iskola ma optimális körülmények között fejthesse 
ki tevékenységét.  

Az iskola helyi szinten jól beágyazott, a sok esetben a korábban az intézmény 
tanulójaként végzett lakosság elkötelezett értékei mellett, és ide íratja gyermekeit. Ennek a 
bizalomnak kell megfelelnie az iskola valamennyi dolgozójának. A szülők részére az 
intézménynek garanciát kell nyújtania a képzés minőségének hosszabb távra szóló 
megőrzésére, hogy az iskola legalább olyan jövőre tekinthessen előre, mint amekkora múlttal 
rendelkezik.  

Mostmár belső pályázóként, a nevelőtestülettel intézményvezetőként folytatott öt éves 
együttműködést követően úgy látom, hogy sikerült partnereinkkel tudatosan, összehangoltan 
együtt dolgozni, eredményes munkát végezni. Visszatekintve eddigi közös munkánkra, úgy 
érzem, hogy az előző pályázatomban ismertetett iskolavezetési terveimet, céljaimat, a 
számomra azelőtt teljesen ismeretlen kollégákkal nagyrészt valóra váltottam. Jelenlegi 
ismereteim és tapasztalatom alapján még inkább átlátom azokat a sarkalatos pontokat, amelyek 
a Paksi Bezerédj Általános Iskola további sikeres működését elősegíthetik. Ezeket szeretném 
pályázatomban ismertetni, ismét konkrét fejlesztési elképzeléseket és jövőképet 
megfogalmazva.  

Pályázatom elfogadása esetén a már megkezdett munkát szeretném tovább folytatni. 
Ehhez kérem a nevelőtestület támogatását és segítségét.  
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2. Célmeghatározás 

Előző pályázatom utolsó gondolata egy Horatius-tól származó idézet volt: 

„Kérdezz, egyre tanulj, amit adtak elédbe, jegyezd meg, 
s többre viszed nyilván te a mesternél, a tanítvány.” 

 
Nekünk, pedagógusunknak nem is lehet más célunk ma sem mint az, hogy tanítványaink 

túlnőjenek rajtunk igazolják munkánkat, és büszkék lehessünk rájuk.  

A mai kor megváltozott életkörülményei között ez azonban nem könnyű. Hogyan 
lehetséges ez a mai iskolában? Az iskolának szilárd bázissal, támponttal kell rendelkeznie 
partnerei számára, ugyanakkor együtt kell haladnia korunk változásaival. Mindez állandó 
fejlődést, alkalmazkodást feltételez az iskola valamennyi szereplője részéről. A Paksi Bezerédj 
Általános Iskola esetében a továbbiakban is elsődleges jelentőségűnek tartom az iskolavezetés 
szempontjából az alábbi, már korábban is megfogalmazott célokat, melyeket úgy érzem, 
többségében sikerült megvalósítanom az előző közel öt év alatt.  

 Az innovatív, nyitott, minden irányban kommunikatív iskolavezetés megvalósítását, az 
iskolának a különböző pályázatok útján minél több előnyhöz történő juttatását. 

 A szakmai alapdokumentumban megjelölt intézményi feladatok eddigi 
hagyományoknak, és értékeknek megfelelő, továbbra is magas színvonalon történő 
teljesítését.  

 Az intézmény kiemelt képzési területeinek (dzsúdó, német nemzetiségi nyelv, angol 
nyelv és vizuális kultúra) további erősítését, népszerűsítését a célközönség előtt. 

 A biztonságérzetet, egységességet sugárzó iskolai környezet további fenntartását a 
harmonikus személyiségfejlesztés érdekében. 

 A tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását, a tanulók egyéni fejlesztését. 

 Sikerorientált, kiválóan együttműködő, alkotó munkatársi légkör kialakítását; optimális 
személyi erőforrás kihasználást. 

 A pedagógusok ösztönzését a továbbképzésre, az egyéni fejlődésük és az iskola 
szempontjából leghatékonyabb képzések választására.  

 Eredményes kapcsolattartást az iskola partnereivel; a partneri elégedettség mérését, az 
igényekhez való alkalmazkodást, az iskola menedzselését. 

 Az intézmény vagyontárgyainak folyamatos állagmegóvását, fejlesztését.  

A korábban megfogalmazott célokat alkalmazkodva a változásokhoz és a fejlődéshez az 
alábbiakkal szeretném bővíteni. 

 A fenntarthatóság tudatosítását és a környezettudatos életszemlélet kialakítását az iskola 
tanulóinál, pedagógusainál. 

 A digitális kompetencia készségszintre történő fejlesztését mind a nevelőtestület mind 
a tanulók esetében.  
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 A nevelőtestület jelentős részének bekapcsolódását a pedagógus életpálya minősítési 
rendszerébe. 

Munkám során a jövőben is ezeknek a céloknak a mentén szeretnék haladni. Az eddigi 
színvonal és értékek megtartására és lehetőség szerinti továbbfejlesztésére szeretnék 
koncentrálni, melyhez a nevelőtestület részéről az eddig is tapasztalt pozitív hozzáállást, jó 
hangulatot, lelkiismeretes munkavégzést várok. A továbbiakban is csak közösen érhetjük el, 
hogy az iskola minden közvetlen partnere számára vonzó legyen, és a mai kor elvárásainak a 
lehető legjobban megfeleljen. 

  



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
Intézményvezetői pályázat Kovácsné Pál Krisztina 

 
6. oldal 

 
 

3. Helyzetelemzés, az erőforrások bemutatása 
 
Az intézmény neve: Paksi Bezerédj Általános Iskola  
OM azonosítója:  036271 
Feladat ellátási helyei:  Székhelye: 7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
  
A helyzetelemzés alapja  

Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok: 

 Intézményi Szakmai Alapdokumentum 

 Pedagógiai Program és Helyi Tanterv 

 Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 

 Házirend 

 Jogszabályok 

3.1. Az intézmény szakmai alapdokumentumban meghatározott 
tevékenységi körei és feladat ellátási területei 

 
 nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 

 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatás 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók általános iskolai nevelése-oktatása, 

 iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 munkahelyi étkeztetés 

3.2. Választható képzési területek 
 

 német nemzetiségi oktatás  

 vizuális oktatás  

 angol idegen nyelvoktatás 

 erkölcstan / hit- és erkölcstan  
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 A képzési irányok választását tekintve az utóbbi évtizedben nagy változás állt be. 
Korábban a német nemzetiségi képzési irány volt a legnépszerűbb, napjainkra azonban az angol 
nyelv és a vizuális kultúra jelentős teret hódított el ettől a képzéstől. Ez mindenekelőtt az angol 
nyelv térhódításával illetve a vizuális kultúra színvonalas oktatásával magyarázható. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is népszerűsítsük a német nyelvet, nem 
hallgathatjuk el azonban, hogy a német nyelv népszerűségvesztése a rendkívül magas 
óraszámoknak köszönhető. A szülők nagy része manapság a minél kevesebb terhelést választja 
gyermekei számára. 
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Képzési típusok felső tagozat
2017/18. tanév

vizuális angol német nemzetiségi
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3.3. Az alapdokumentumok változásai  
 

Az intézmény neve 2014. szeptember 1-jével megváltozott, az iskola korábbi telephelye, 
a gyógypedagógiai intézményrész önálló intézmény lett, ezért az új nevet viselő intézmény új 
szakmai alapdokumentumot kapott.  

Egyrészt ez a változás, másrészt a nevelőtestület újfajta együttműködése és a törvényi 
változások szükségessé tették az iskola valamennyi alapdokumentumának az átdolgozását. 
Felmenő rendszerben ismét új pedagógiai program és helyi tanterv bevezetésére került sor.  

2017-ben a pedagógiai program újabb felülvizsgálatára kényszerültünk, így jelenleg 
kétféle, a 2015-ben és 2018-ban elfogadott alapdokumentumok szerint végezzük munkánkat. 

Az átdolgozott pedagógiai program valamennyi célja a tanulói eredmények javulását 
tekinti elsődlegesnek. Ezt irányozzák elő a különböző mérések, az egyéni fejlesztések, a 
nívócsoportos, illetve kiscsoportos oktatás, a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 
melyekre a pedagógiai program több helyen kitér. A szabad órakeret általunk történő 
felhasználása az iskola képzési irányainak további erősítését, illetve az alapismeretek még 
hatékonyabb elsajátítását célozza meg. A tehetséggondozás mellett fontos célkitűzés a 
hátrányos helyzetű tanulók, illetve a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési-tanulási-
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek hatékony oktatása-nevelése. 

Az elkövetkező tanévekben az új NAT bevezetése fog különös odafigyelést igényelni az 
iskolavezetés és a nevelőtestület részéről, illetve a helyi tanterv újabb lényeges módosításával 
fog járni. Annak érdekében, hogy a jövőt érintő változásokra felkészüljünk, az iskolavezetés 
tagjai számos konferencián, előadáson vett és vesz részt.  

Az egyes évfolyamokon az előző öt tanévben bevezetett és alkalmazott pedagógiai programok 
és helyi tantervek összefoglaló táblázata: 

TANÉV ÉVFOLYAM 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2015-2016 2015 2013 2013 2013 2015 2013 2013 2013 

2016-2017 2015 2015 2013 2013 2015 2015 2013 2013 

2017-2018 2015 2015 2015 2013 2015 2015 2015 2013 

2018-2019 2018 2015 2015 2015 2018 2015 2015 2015 

2019-2020 2018 2018 2015 2015 2018 2018 2015 2015 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik: 
• 2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben kiadott 
új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi tanterv. 
• 2015 = a 2014-ben felülvizsgált és módosított, 2015 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi 
tanterv. 
• 2018 = a 2017-ben felülvizsgált és módosított, 2015 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi 
tanterv. 
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Az iskola új SZMSZ-e 2017 december 20-val lépett hatályba.  

A vezetői feladatok megosztása és a pedagógiai munka belső ellenőrzése az SZMSZ-ben 
leírtak szerint valósul meg, ütemezését a mindenkori munkaterv rögzíti. A célok elérését 
támogató kapcsolatrendszert is az SZMSZ tartalmazza. 2017 januárjában fenntartóváltás 
történt, ennek következtében az SZMSZ további több ponton is módosult. Ezt követően 
jogszabályváltozás, ill. a helyi belső szervezeti és működési rend megváltozása esetén lesz 
szükség további átdolgozására. 

A Házirend legutóbbi módosítására is 2017-ben került sor. Ezt a lépést a törvényi 
változások, a fenntartóváltás, az óraszámok változása, a partneri igényekhez történő 
alkalmazkodás, a tanulók napirendjének és a tömegsport rendjének változása, szolgáltatóváltás, 
és az új e-napló bevezetése tették szükségessé.  

Mindegyik alapdokumentum megfelel a hatályos jogszabályoknak, ezért további 
módosításuk jelenleg nem indokolt. 
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3.4. Tárgyi feltételek  
 
Az iskola épületei: 

 Anna utcai épület – jelenleg bérlőnek kiadva 

 Felső tagozat épülete  

 Alsó tagozat épülete  

 Polgári épület – szaktantermek és váltótermek 

 Judo terem épülete 
 

Oktatási és kiszolgáló helyiségek a különböző épületekben: 
Épület neve Tantermek száma Szaktantermek 

száma 
Foglalkoztatók Mosdók 

száma 

Felső tagozat épülete 9 3 2 4 
Alsó tagozat épülete 8 0 1 10 
Polgári épület 0 9 1 5 
Judo épülete 0 1 0 1 
  17 13 4 31 

  
Az utóbbi öt évben jelentős változások következtek be a tantermek kihasználtságának 

tekintetében. A korszerűtlen, felújításra szoruló Anna utcai épületet a 2014/15. tanévben vettük 
utoljára igénybe. Kiürítése azzal a szándékkal történt, hogy ebédlőt létesíthessünk az épületben. 
Ez az elképzelés sajnos nem valósult meg. Az épület három tanév során üresen állt, közben 
állaga folyamatosan romlott. 2018-ban Paks Város Önkormányzata tulajdonosként visszavette 
az épületet a Szekszárdi Tankerületi Központtól és bérbe adta azt. Nagyon sajnálom, hogy ez a 
lépés megtörtént, mert felújítást követően iskolánk is tudta volna hasznosítani ezeket a 
tantermeket saját céljaira. Szeretnénk tantermeket kialakítani a következő célokra, amelyeknek 
ma nincs állandó helye: néptánc és nemzetiségi tánc, napközis csoportszobák. 

A biológia és fizika előadót átépíttettük, megszüntettük a nyelvi labort, amelyet ma már 
kiváltanak a korszerű digitális eszközök. A tantermeket funkciójuk szerint átcsoportosítottuk. 
Jelenleg a felső tagozaton és az alsós épületben találhatók az osztálytermek, a polgári épületben 
pedig kizárólag csak szaktantermeket és váltótermeket helyeztünk el. A felsősök számára a 
főépületben is található három szaktanterem. Ezzel elértük, hogy a tanulóknak a lehető 
legkevesebbet kelljen vándorolni az épületek között, illetve az órarend és a terembeosztás ily 
módon célszerűbben összehangolható.  

A táblázatból kitűnik, hogy az iskola tanteremszáma a jelenlegi létszámra vetítve éppen 
megfelelő, bővítésre nem szorul. Az atomerőművi blokkok tervezett építése esetén azonban a 
tanulólétszám emelkedésére számíthatunk, ezért valószínűleg ismét szükségünk lesz az Anna 
utcai épületre, amelyet reményeink és az önkormányzat ígérete szerint a közeljövőben felújított 
állapotban fogunk majd visszakapni.  
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A mindennapos testnevelés teljes iskolára kiterjedő bevezetése megtörtént, az órák 
lebonyolításához megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésünkre. A judoterem pillanatnyilag az 
öltözőkkel és vizesblokkokkal együtt teljeskörű korszerűsítésre szorul. A tornacsarnokban 2014 
nyarán teljes burkolatcsere történt, a padlózatot igyekszünk megóvni, most is újszerű. A 
csarnok teljes kihasználtsággal működik, a tanítást követően minden hétköznap a késő esti 
órákig a fenntartó bérbe adja. 

Az ebédeltetésnek az iskola területén belül történő megoldása előző pályázatom tárgyi 
feltételekre vonatkozó célkitűzései közül az egyik legfontosabb volt. Hosszas egyeztetéseket és 
előzetes tervezést követően városunk polgármestere az előző tanév tavaszán nevelőtestületi 
értekezleten, illetve nemrég a városi televízió képernyőjén megerősítette, hogy intézményünk 
a 2019. folyamán birtokba veheti új ebédlőjét. A látványtervek elkészültét követően jelenleg az 
épület tervezése folyik.  

További megoldásra váró feladat volt az iskola alsó tagozatos udvarának és parkolójának 
felújítása. A belső parkoló felújítása 2017-ben megtörtént, az alsós udvar tervezése jelenleg az 
ebédlő terveinek készítésével párhuzamosan folyik. Az ebédlő létesítésével együtt tervezett 
felújításra várhatóan 2019 nyarán kerül sor. A játszóudvar a jelenleg homokos, sáros burkolat 
helyett többféle „gyermek és környezetbarát” burkolatot kap. A gesztenyefák felülvizsgálata 
ismét megtörténik, ezt követően új növényanyag, térbútorok, és játékok kerülnek elhelyezésre 
az udvaron. Reméljük, hogy az ígéretek szerint a következő tanév elején tanulóink örömmel 
vehetik majd birtokba a megújult udvart is. 

Öt évvel ezelőtt a Városi Rendőrkapitányság segítségét kértem az iskola környezetében 
zajló közlekedés rendjének szabályozására, mert a korábbi helyzetet balesetveszélyesnek 
tartottam. A képviselőtestület, a szülők és a nevelőtestület közös munkájának eredményeként 
az iskola alsó tagozatának bejáratánál zebrát, a közelben pedig nagyméretű parkolót létesítettek, 
amelyek nagyban elősegítik tanulóink biztonságos iskolába jutását. Az Öreghegy felől autóval 
érkezők azonban még mindig előszeretettel állnak meg a felső tagozatos épület előtt, ahol a 
reggeli órákban akadályozzák a forgalmat. Reméljük, hogy erre megoldás lesz, hogy az Anna 
utcában a napokban megkezdődött az utca felújítása, ahol javaslatunkra a tornaterem mellett 
szintén parkolók kialakítására kerül sor. A tornaterem mellett tervezett 13-15 parkolóban 
megállva a szülők reggelente biztonságosan engedhetik be gyermekeiket az iskolába az Anna 
utcai bejáraton. Ezzel nem csak a reggeli torlódást fogjuk kiküszöbölni, hanem megoldódik a 
délutáni tornaterembérlet során fellépő probléma is, a szűk utcában remélhetőleg megszűnik a 
párhuzamos parkolás.  

A fentieken kívül számos további új fejlesztés történt meg és fog történni az épületben 
ezen öt éves vezetői ciklus alatt: 

 megtörtént az iskolarádió teljes rekonstrukciója minden iskolaépületben, 

 az iskola teljes területén elérhető a wifi, 

 felújításra került a tankonyha, 
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 a felső tagozatos épületben megtörtént 9 tanterem burkolatának cseréje, 

 a tavaszi szünetben kicserélik a folyosók burkolatát, 

 szintén a tavaszi szünetben kerül sor a polgári épületben a tantermek padlózatának 
teljes felújítására (csiszolás, lakkozás), 

 a felső tagozaton 270 tanulói és 9 tanári szekrény került elhelyezésre, ezáltal a 
tantermek szinte teljes mértékben megújultak, 

 beszereztünk két komplett osztályra elegendő padot és széket  

 50 db további korszerű széket vásároltunk az elhasználódottak cseréjére 

 megújult a teljes testnevelés szertár: labdák, futócipők, melegítők, mezek, 
svédszekrények, zsámolyok, és még rengeteg tornaszer került beszerzésre, 
részben pályázatos támogatásból. 

 
Tárgyi –dologi feltételek: 
 
Könyvtár 

Az iskolai könyvtári állománya frissítésre szorul, továbbra is egyéb források 
felkutatásával történő fejlesztésére lenne szükség.  

Az „Egyenlő esélyű könyvtárhasználat” pályázat ebben a tanévben zárult le. Megtörtént 
a könyvtári állomány digitalizálása, folyamatosan zajlanak az elektronikus könyvtárközi 
kölcsönzések.  

 
Informatikai eszközök 

 

Az informatikai eszközök beszerzése és alkalmazása terén is jelentős lépéseket tettünk az 
elmúlt öt tanévben. A Paks Polgári Iskola „ A tanulókért, szebb, emberibb környezetért” 
Alapítvány és fenntartónk, a Klebelsberg Központ jóvoltából a korábbi 15 helyett jelenleg 50 
tanulói PC-vel dolgozunk három informatika szaktanteremben illetve a könyvtárban, ezzel 
lehetővé tévé a csoportok egyidejű bontását, illetve párhuzamos órarendbe helyezését.  

Szintén az alapítvány és fenntartónk jóvoltából további eszközökkel gazdagodtunk. 
Megtörtént két interaktív megjelenítő felület, két projektor és 30 db tanulói tablet beszerzése is, 
melyek szintén a tanulók digitális fejlődését szolgálják. Nagy örömünkre sor került egy 
elektromos zongora beszerzésére is.  

Pályázat útján valamennyi pedagógusunk laptopot kapott, melynek segítségével még 
egyszerűbbé válik a tanórákra történő készülés és az adminisztráció. Januárban beszerelésre 
került a wifi, amely használatának tesztje éppen most folyik.  
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3.5. Humán erőforrások  
Az intézmény alkalmazottai 
 

Az intézmény pedagógusállománya jelenleg 41fő, közülük 2 fő pillanatnyilag GYES-en 
van. Intézményünkben valamennyi álláshely betöltött. Előrelépés az öt évvel ezelőtti állapothoz 
képest, hogy a szakos ellátottság 100 %-os, a korábbi hiányterületeken (angol, technika) sikerült 
új kollégákat munkába állítanunk, illetve korábbi pedagógusaink is végzettséget szereztek más 
szakterületen. 

Az elmúlt öt évben a nevelőtestület összetétele a végzettség szempontjából is 
megváltozott. Nőtt az egyetemet végzett pedagógusok aránya a felső tagozaton. Többen 
többféle végzettséggel is rendelkeznek (pl. tanítói és tanári vagy általános és középiskolai 
tanári). A diagramon mindenkit a legmagasabb végzettsége alapján soroltam be. A többféle 
végzettség abból a szempontból is előnyt jelent, mert rugalmasabban tudjuk felkészíteni 
tanulóinkat az alsó és felső, illetve a felső tagozat és a középiskola között átmenetre, illetve 
teljes mértékben tisztában vagyunk a különböző szinteken megfogalmazott elvárásokkal.  

 

 

2014-ben kerülhetett sor első alkalommal a pedagógusok portfóliójának beadására. Első 
alkalommal a szakvizsgázott pedagógusok élhettek a lehetőséggel, majd egyre többen érezték 
úgy, hogy ők is szeretnék megmérettetni magukat és kihasználva a törvény adta lehetőséget, 
magasabb fokozatba kívánnak lépni. Jelenleg a nevelőtestület egy negyede van túl valamilyen 
szintű minősítésen. A kicsit passzív hozzáállás a nevelőtestület egy része esetében talán azzal 
indokolható, hogy  a teljes pedagógusállomány 41%-a 50 év feletti, illetve a szintén a teljes 
létszámra vetített 27 % öt éven belül nyugdíjba megy. A fiatalabbak közül azonban úgy vélem, 
hogy a kezdeti bizonytalanságot követően egyre többen fognak jelentkezni minősítésre. A 
következő naptári évre vonatkozó jelentkezések éppen a napokban zajlottak le, összesen 5 fő 
szándékozik a pedagógus II. besorolást megcélozni. 1 fő gyakornoki minősítő vizsgán vesz 
részt. 

Középiskola
i tanár

23%

Általános 
iskolai 
tanár
26%

Tanító
51%

VÉGZETTSÉG SZERINTI 
MEGOSZLÁS
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Irodai alkalmazottjaink 1 fő iskolatitkár és 1 fő ügyviteli dolgozó, akik pillanatnyilag 
szintén gyermekgondozási segélyen vannak. 2017 júniusában lehetőségünk nyílt 1 fő udvaros 
alkalmazott felvételére. 

2018. január 1-jével a korábban a DC Dunakom alkalmazásában álló iskolánkban dolgozó 
7 fő takarítónő a Szekszárdi Tankerületi Központ állományába került. Nagy probléma 
számunkra, hogy állományuk egy része folyamatosan cserélődik, nehezen találunk olyan 
munkaerőt, akire hosszú távon biztosan számíthatunk. 

Gondot jelent számunkra, hogy az intézmény több épületben, nagy területen helyezkedik 
el, a nap folyamán nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki jön be és ki távozik az iskolából. A nyár 
folyamán udvaros alkalmazottunk nyugdíjba megy, szeretnénk, ha helyette olyan munkaerőt 
alkalmazhatnánk, aki részben portási teendőket is ellát. Így a nap folyamán ő tudná nyitni és 
zárni az iskola épületeit, illetéktelenek nem jöhetnének be észrevétlenül az intézménybe, 
nagyobb biztonságban lehetnének mind a tanulók, mind a folyosókon levő, illetve a 
szaktantermekbe történt távozás alatt az üres tantermekben hagyott tárgyak. A XXI. században 
ez a fajta foglalkoztatás már alapvető igényként merül fel az oktatási intézményekben. 

  

gyakornok
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24%
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Az intézmény munkaközösségei 

 

Alsó tagozatos  
Humán 

Természettudományos – „ÖKO-SULI” 
Idegen nyelvi 
Testnevelés 

Osztályfőnöki 
 

Nevelőtestületünkben az intézményvezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával jól 
szervezett, eredményes munka folyik. A nevelőtestület minden tagja részt vesz valamelyik 
munkaközösség programjában, szakjaiból és megbízatásaiból adódóan olykor többen is.  

Öt évvel ezelőtt 8 munkaközösség működött intézményünkben, majd a 2014/15. tanévben 
bővítettük a munkaközösségek számát, így a korábbiak mellett vizuális és szabadidőszervező 
munkaközösség is dolgozott nálunk. Ezek a szakmai közösségek eredményesen működtek, jól 
összehangolták az azonos tantárgyakat tanító kollégák munkáját. Sajnálom, hogy a Szekszárdi 
Tankerületi Központ a 2018/19. tanév elején 6 munkaközösségben limitálta az iskolában 
engedélyezett munkaközösségek számát. Így sajnálatos módon össze kellett vonnunk olyan 
szakterületeket, mint a biológia, a földrajz és a matematika, amelyek korábban külön 
munkaközösségben működhettek együtt, továbbá meg kellett szüntetnünk az iskolánk egyik 
profiljának számító vizuális oktatás munkaközösségét. Színvonalas munkánk indokolná, hogy 
ezek a területek a továbbiakban is önálló munkaközösségekkel rendelkezhessenek. Erre a 
törvényi keretek lehetőséget adnak. 

Az intézmény tanulói 

A tanulólétszám és a tanulócsoportok alakulása a 2018/19. tanévben 

Tanulólétszám Napközis 
tanulólétszám 

Tanulócsoportok 
száma 

 Napközis 
csoportok 

száma 
410 266 17  11 

 

A tanulólétszámok tekintetében nincs lényeges változás az előző öt tanévben. Már 
korábban számítottunk az atomerőmű fejlesztésből adódó létszámbővülésre, ez azonban még 
várat magára. Lényegesen csökken a létszám a 7-8. évfolyamon a hatosztályos gimnázium 
elszívó ereje miatt. Tettünk lépéseket az „elvándorlás” megakadályozása érdekében, az előző 
évek tapasztalata alapján azonban megállapítottuk, hogy ezt a folyamatot sajnos nem tudjuk 
befolyásolni. Tapasztalataink szerint a szülők többsége az iskolánkban folyó oktatás 
minőségével elégedett, és ezt meg is fogalmazza, az elvándorlás oka nem ebben keresendő. 
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A napközis és menzás tanulók arányának továbbra is igen magas az iskola 
tanulólétszámához viszonyítva. A kimagasló minőségű napközis munka továbbra is védjegye 
az iskolának. A szülők örömmel veszik, hogy gyermekeik a délutáni órákban is biztonságban 
lehetnek, illetve hogy szervezett keretek között, hasznosan tölthetik el szabadidejüket és 
készülhetnek fel a következő tanítási napra. Sokszínű programkínálatunk és szakköri 
foglalkozásainak színvonala miatt sokan veszik igénybe ezt a lehetőséget. A továbbiakban is 
törekedni kell a napközis tanulócsoportok létszámának fenntartására, mert az iskola így még 
több terhet tud levenni a szülők válláról, ezáltal is népszerűbbé téve az intézményt.  

A menzás tanulók aránya az előző évekhez képest magasabb, valószínűleg az egyre 
emelkedő óraszámok miatt bizonyul ez a lehetőség a legkézenfekvőbb megoldásnak a szülők 
részéről. Az a tény, hogy a tanulóknak csak 15%-a nem veszi igénybe a helyi étkeztetést, még 
inkább indokolja a helyi ebédlő megépítésének szükségességét. Reméljük, hogy az ebédlő 
átadását követően még többen élnek majd a lehetőséggel, és így minden tanulónk időben juthat 
majd ebédhez.  

 

 
  

67%
18%

15%

Étkeztetés 2018-2019

napközis menzás iskolán kívül étkező
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Hátrányos helyzetű tanulók  

 
A hátrányos helyzetű tanulók aránya az intézményben alacsony, folyamatosan 

figyelemmel kísérjük azonban őket, együttműködve a szülőkkel és folyamatos kapcsolatot 
fenntartva a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálattal. 

 

 
 

Itt kell említést tennünk a tanulók lemorzsolódásának megakadályozása érdekében tett 
lépéseinkről is, hiszen ezek a tanulók a legveszélyeztetettebbek ebből a szempontból. 
Mindannyian kötelező napközis ellátásban részesülnek, ezzel is biztosítva számukra a 
szervezett tanulást, illetve a délutáni tanári segítséget, magyarázatot, amit szüleiktől nem biztos, 
hogy megkaphatnának. Szükség esetén korrepetálásokon, és egyéni fejlesztés és fejlesztő 
foglalkozások keretében is külön figyelmet fordítunk a képzésükre. Többek között ezeknek az 
intézkedéseinknek köszönhető, hogy iskolánkban a lemorzsolódás az országos átlag alatti, 
3,4%. Természetesen köztük is akadnak tehetséges tanítványaink, akiknek a fejlesztését 
szakkörökön, nívócsoportokban és egyéni fejlesztés és versenyfelkészítés keretein belül 
végezzük.  
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3.6. Eredmények  
Az összesített tanulmányi eredmények a magas színvonalú iskolai munka mellett a szülői 

hátteret és elvárásokat is tükrözik. Cél a továbbiakban is ezeknek a kiváló eredményeknek a 
megtartása és lehetőség szerinti továbbfejlesztése. 

 

 
A magatartás és szorgalom jegyek alapvetően megmutatják a gyerekeknek a tanuláshoz 

történő hozzáállását, illetve általában összhangban vannak tanulmányi eredményeikkel. A két 
diagramon is ez figyelhető meg. A 4,00 fölötti átlagok jellemzőek iskolánkban, ez alól csal a 
felső két évfolyam kivétel, ahonnan a 6. évfolyam végén távoznak a legjobb tanulmányi 
eredményt elérő tanulók. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy büszkén mondhatjuk ki, hogy 
iskolaátlagunk az előző tanévben 4,15 volt.  

 
Ugyanez a tendencia figyelhető meg a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók arányát 

tekintve is. A bukások aránya azonban nem mindig mérvadó, mert azt több bukás esetén is 
rendszerint osztályonként 1-2 tanuló produkálja. 
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Kompetenciamérések 

Ezekből a mérésekből most már évek óta képet kaphatunk az iskolákban folyó munka 
színvonaláról. Az iskola teljesítménye a méréseket alapul véve egyenletes, az egyes 
évfolyamok eredményei között nem tapasztalható szignifikáns eltérés.  

A tanulók képességeloszlása és átlageredményei a legtöbb mérés tekintetében egyaránt 
az országos átlag felett vannak. Az iskolában kidolgozott program működik az „alapszint alatt 
teljesítő” tanulók kiszűrésére és továbbfejlesztésére. A munka nagyon eredményes, mert több 
tanulónál is rendkívül magas százalékos arányú fejlődés tapasztalható a kontrollmérések során. 

Belső vizsgák 
Az iskola nevelőtestülete szükségesnek látta az országos megmérettetések mellett a belső 

vizsgák bevezetését. Ez a munka azért is nagyon fontos, mert a tanulókat már korán 
vizsgarutinhoz, a vizsgaszituációkban magabiztossághoz juttatja. Sajnálatos módon az évek 
során egyre kevesebben jelentkeznek ezekre a vizsgákra, ami részben betudható a tanulók 
túlterheltségének, de a tanulói hozzáállás változásának is.  

Országos és megyei versenyek 
Az iskola tanulói részt vesznek számos tantárgyi tanulmányi versenyen és 

sportversenyen. A legnevesebb versenyek ezek közül a Curie, a Zrínyi és a Bátaszéki 
Matematikaverseny, az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny, a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny, a Litterátum Angol és Német Nyelvi Verseny, 
az Öveges József Kárpát-medencei Fizika verseny az Országos angol tanulmányi verseny, a 
Német nemzetiségi általános iskolák országos versenye, a Herman Ottó Kárpát-medencei 
Biológia Verseny, az Országos Technika Verseny valamint a Diákolimpia versenysorozata. 
Ezek a versenyeken iskolánk tanulói rendre helytállnak, és jó eredményeket szereznek. Nagyon 
örvendetes, hogy a versenyzés nem csak egy-egy területre korlátozódik, hanem minden 
tantárgyból tudunk eredményeket felmutatni. Az utóbbi években ezen a területen is tettünk 
előrelépést. Minden évben bejutottunk az országos döntőbe a fenti versenyek valamelyikén, 
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olykor közülük több versenyen is. Nehezíti munkánkat a hatosztályos gimnáziumba történő 
elvándorlás, mert a 7-8. évfolyamról sok esetben távoznak korábbi tehetséges versenyzőink. 
Újabban jelenség az is, hogy a tanulók nem szívesen versenyeznek, nem akarják magukat 
megmérettetni, ezért sok tehetséges tanulót el sem tudunk indítani a versenyeken.  

A fenti országos versenyek mellett továbbra is sok iskolai verseny kerül megrendezésre, 
ami nemcsak a kiemelkedően tehetséges tanulók motiválásának fontos eszköze.  

Egyéb, nem a tanuláshoz kötődő versenyekbe szintén szívesen bevonhatók tanulóink. 
ÖKO-iskolaként nagy hangsúlyt helyezünk a tanulóknál a fenntarthatóság jelentőségének 
tudatosítására, környeztünk megóvására. Folyamatosan gyűjtjük az elemet, az „e-kütyüket”, a 
gesztenyét, a kupakokat, ezzel környezettudatosságra nevelve és egyúttal értékes 
nyereményekhez juttatva tanítványainkat. Együttműködünk az „Együtt a Parlagfű Ellen 
Alapítvány” által meghirdetett Zöldalma-programmal, melyben minden tanévben részt veszünk 

Továbbtanulás  
A felméréseken és a versenyeken kívül minden iskoláról képet kaphatunk továbbtanulási 

mutatóiból is. Az alábbi ábra az utóbbi 4 tanévben ábrázolja a tanulók pályaválasztását. A 
statisztika egy kicsit torz képet mutat ugyan, mert nem jelennek meg benne azok a tanulók, akik 
a 6. évfolyam után hatosztályos gimnáziumba távoztak. Minden bizonnyal a helyi környezet 
hatásának is köszönhető azonban, hogy az évek során megváltozott a trend, a gimnáziumok 
helyett a szakközépiskolákra esik a választás.  

A szakközépiskolából időközben szakgimnáziummá átalakult iskolák közül a tanulók 
továbbra is elsősorban az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumot célozzák meg, mert ott 
a régióban piacképes tudásra tehetnek szert, az iskola elvégzését követően biztos megélhetés 
vár rájuk. Az atomerőmű bővítése kapcsán ez a tendencia még fokozódhat. Mivel itt 
elsődlegesen a matematika, fizika tantárgyakra való alapozás határozzák meg az iskola képzési 
profilját, ezért iskolánknak is még nagyobb hangsúlyt kell helyezni ezeknek a tantárgyaknak az 
oktatására. A helyi szakiskolát egyre kevesebb tanuló választja, ez a tanulók nagy részének az 
átlagosnál jobb képességeivel magyarázható. A gimnáziumba távozók aránya azért is csökken, 
mert a szülők az egyszerre érettségit és szakképesítést adó ESZI-t jobb választásnak tarják. 
Helyi szinten ez a választás érthető. 
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Érdekes a továbbtanulás térségeinek megválasztása is. A népszerű középiskolák minden 
tanévben vonzó hatást gyakorolnak tanítványainkra, így tanulóink közül néhányan 
Szekszárdon, Bonyhádon, Pécsen tanulnak tovább. A diagramról azonban leolvasható, hogy a 
tanulók túlnyomó része Pakson marad, ezzel is alátámasztva, hogy az atomerőmű vonzó hatása 
érvényesül. 

A fentiek tükrében és Paks további fejlődésének reményében szívesen ajánljuk 
tanulóinknak a helyi oktatási intézményeket, különös tekintettel az ESZI-t és a négyosztályos 
gimnáziumot, ahol örömmel fogadják biztos alapokkal rendelkező tanítványainkat. Mindezt 
igazolják a középiskolák 9. és 10. évfolyam során a nálunk végzett tanulók tanulmányi 
eredményeiről küldött visszajelzései.  
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Nyelvoktatás 

A nyelvtanulás szerepe az elmúlt öt évben ismét nagyobb hangsúlyt kapott az iskola 
életében. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az előző tanévet követően, - amikor nem volt elég 
jelentkező, - 2015 szeptemberében ismét sikerült csoportot indítanunk a német nemzetiségi 
képzési irányon. A német nemzetiségi képzés mellett felajánljuk a hozzánk jelentkezőknek az 
angol nyelvoktatás óraszámaival megegyező német nyelvi képzést is. A szabad órakeretünkből 
a 6-8. évfolyamokon 1-1 órát szánunk angol nyelvoktatásra, így a tanulók az utolsó 3 évben 
heti 4 órában tanulhatnak angolt iskolánkban. Bevezettük az évfolyamok szerinti nívócsoportos 
nyelvoktatást, amelynek segítségével még fokozottabban tudunk figyelni a tehetséggondozásra 
és a felzárkóztatásra. Intézkedéseink hatása már megmutatkozik egyrészt 
versenyeredményeinkben, másrészt abban, hogy tanulóink közül egyre többen választanak 
kéttannyelvű vagy nyelvi tagozatos gimnáziumokat. A szakközépiskolák tanulmányi 
visszajelzései is beigazolták a nyelvi képzés kapcsán tett erőfeszítéseinket. 

Mivel a mai szakemberek életében, napjainkban pedig a felsőoktatásba történő bejutásnál 
is felértékelődik a nyelvtudás szerepe, ezért már az általános iskolában nagyon fontos, hogy 
különös figyelmet fordítsunk erre a területre. Az egyik helyi nyelvvizsgaközponttal 
együttműködve jelenleg próba nyelvvizsgákon való részvétel lehetőségét is kínáljuk tanulóink 
számára. A lehetőség igénybevételéről a szülők éppen a napokban döntenek. 

 
Sporteredmények 

Az iskolai sporttevékenység szerteágazó, a dzsúdó oktatás azonban kiemelt szerepet kap. 
Ez a sportág is kitartásra, önuralomra, fegyelemre, rendszerességre, a mások iránti tiszteletre 
nevel, ezért is nagyon fontos szerepe van a személyiségfejlesztésben. Tanulóink az Atomerőmű 
Sportegyesülettel együttműködve rendszeresen eredményesek az iskolánkban első számú 
sportágában.  

A városi sportversenyeken és a diákolimpiákon való széleskörű részvételt a továbbiakban 
is folytatni kell az eddigi sportágakban, hiszen a sportsikerek révén a tanulók nagyszerű egyéni 
és közösségi élményekhez juthatnak, amelyeket majd szívesen idézhetnek vissza általános 
iskolai emlékként, illetve már itt az iskolában is megalapozhatják későbbi sportsikerekeiket. 
Büszkén mondhatjuk, hogy egyik tanítványunk a közelmúltban nyerte el a „Magyarország jó 
tanulója - jó sportolója” címet, ezzel is jó példával elől járva társai előtt.  

Az utóbbi öt évben ismételten megszerveztük az iskolai sport- és szabadidős 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó sítábort is. A program az évek során egyre népszerűbbé 
vált a tanulók és a szülők körében egyaránt. Ez az esemény is kiváló alkalmat biztosít az iskola 
szereplői közötti kapcsolatépítésre.  
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3.7. Az iskola alapítványa 
 
Paks Polgári Iskola Alapítvány „ A tanulókért, a szebb, emberibb környezetért” 

Az alapítvány célja a következő tevékenységek támogatása: 

 A paksi „Polgári Iskola” felújított műemlék épületének és környékének méltó ápolása, 
szépítése. 

 A „Polgári Iskola” centenáriumi ünnepségéhez kapcsolódó megemlékezések 
megrendezése. 

 Elősegíteni a nyelvoktatás feltételeinek javítását. 

 Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a 
teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 

 A tanulók szabadidős és sporttevékenységének anyagi támogatása. 

Az alapítvány kuratóriuma 2014 szeptemberében átalakult. A kuratórium elnöke és egy 
tagja lemondott, így a munkát egy teljesen új összetételű testülettel kezdtük meg. A kuratórium 
az alapítvány céljainak megfelelően minden esetben igyekszik segíteni az iskola működését. 
Az utóbbi öt tanévben az alábbi felajánlásokkal támogatták intézményünket: 

 a tanulók jutalomkirándulásainak és táborozásainak támogatása, 

 versenynevezések befizetése a legalább megyei szintre továbbjutó tanulók számára, 

 pedagógusnapi rendezvények finanszírozása a nevelőtestület számára, 

 alapítványi díj adományozása Pedagógusnapra a nevelőtestület kiemelkedő munkát 
végző tagjai számára, 

 jubileumi évkönyv megjelentetése az iskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából, 

 emlékfa állítása megemlékezésül az iskola elhunyt és nyugdíjas pedagógusaira a 125. 
évforduló alkalmából, 

 találkozó a nyugdíjas és jelenleg aktív pedagógusok számára a 125. évforduló 
alkalmából. 

Ezúton is köszönöm a kuratórium tagjainak munkáját, támogatását, és a kiváló 
együttműködést.  

Érdekes színfoltja a tanévnek a farsang idején az iskola alapítványi bálja, amely kiváló 
alkalom a szülők és pedagógusok közös ismerkedésére, kikapcsolódására. Hagyományosan az 
idén 8. alkalommal szerveztük meg a város immár legnagyobb szabású és legnépszerűbb bálját.  
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3.8. ÖKO-iskola program 

 
A környezettudatos életvitel kialakítása a jövő nemzedékek nevelése során a mai 

társadalom részéről alapvető elvárás. Az iskola ennek az elvárásnak is igyekezett megfelelni, 
amikor be kapcsolódott az „Ökosuli” programba. Sikeres pályázatot követően 2014. december 
13-án vehettük át az ÖKO-iskola címet, majd a három éves időszak lejártával az új pályázat 
kiírását követően 2018. október 13-án újítottuk meg. A cím elnyerésének alapvető feltétele, 
hogy a környezeti nevelésnek az iskolai élet minden területét át kell hatnia, csak ekkor 
teljesíthető a program. Az iskolában ez a következő keretek között valósul meg: 

 tanórákon a tantárgyi anyagba építve, 

 R-J-R modell alkalmazásával a tanulás-tanítás folyamatában, 

 interaktív tananyagok alkalmazásával, IKT eszközök használatával, 

 osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák keretein belül, 

 délutáni, napközis foglalkozásokon, 

 témanap, projekthét, jeles napok (pl.: Föld napja, Madarak és fák napja) alkalmából, 

 a fenntarthatósági témahét programjába történő bekapcsolódással, 

 iskolai rendezvények, programok (papírgyűjtés, tisztasági verseny, kupakgyűjtés, 
gesztenyegyűjtés, „e-kütyü” gyűjtés, Zöldalma-program) során, 

 testnevelés óra, úszásoktatás, táncoktatás, gyógytestnevelés, dzsúdó oktatás, 

 sportnap, játékfoglalkozások, 

 szakkörök, akciók, kiállítások, 

 vetélkedők, tanulmányi versenyek, 

 tanulmányi kirándulások, túrák, táborok, 

 erdei iskola, 

 fenntarthatósági témahét, 

 terepgyakorlat, 

 iskolagyümölcs program, 

 szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés alkalmából, 

 illetve kapcsolattartás révén a helyi szervezetekkel (virágosítás, kupakgyűjtés, 
programok a sóbarlangban). 

A tanulók és a pedagógusok örömmel végzik ezt a feladatot, az elmúlt évek során 
megtapasztalták annak eredményét, így célunk a következő pályázattal az Örökös Öko-iskola 
cím elérése.  
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3.9. Akkreditált kiváló Tehetségpont 

 
A 2013/14. tanévben indította meg az iskola a regisztrációját a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanácshoz, hogy Akkreditált Tehetségpont lehessen. A motiváció az volt, hogy a Paksi 
Bezerédj Általános Iskolában úttörő kezdeményezésként 1985 óta folyó az iskolai kereteken 
belül, tantervbe épített judo oktatást másokkal is megismertessük, hogy jó példával járjunk elől 
más oktatási intézmények számára, tapasztalatunkat továbbadjuk, országosan is elismert 
tehetséggondozó központtá váljunk, amely képes tehetségeket felkutatni és tovább fejleszteni. 
Ennek szellemében végeztük munkánkat judo edzőnk irányításával. A nevelőtestület tagjai 
közül többen is bekapcsolódtak az általa szervezett Mini Judo Programba, amelyre a régióból 
többször is érkeztek érdeklődők.  

Az immár három évtized alatt gyönyörű eredményekkel büszkélkedhetünk. Hosszú az 
egykori paksi Bezerédj-s diákok névsora, akik kiemelkedő eredményeket értek el: Kovács Antal 
olimpiai- és világbajnok, Braun Ákos világ- és Európa bajnok, Till Barbara világkupa-győztes, 
junior világbajnoki bronzérmes illetve Pupp Réka junior Európa bajnoki bronzérmes, Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál győztes. Ők mindannyian nemcsak a sport területén értek el kiváló 
eredményeket, hanem kimagasló tanulmányi eredményeikkel is felhívták magukra a figyelmet. 
Nagy büszkeség számunkra, hogy néhányan közülük már gyermekeiket is hozzánk íratták.  

A 2017/18. tanévben pályáztunk az Akkreditált kiváló Tehetségpont címre és a judo 
mellett más tevékenységek fejlesztését is megjelöltünk célként. Intézményünkben nagy múltra 
tekint vissza a vizuális művészeti nevelés, amelynek keretein belül kiváló eredményeket értünk 
el eddigi munkánk során. Nyelvoktatásunk is egyre eredményesebb, így indokoltnak láttuk ezt 
a területet is bevonni a tehetségprogramba. Ezt az utat azonban még csak most kezdtük meg, 
bőven van hova fejlődnünk, ezen a területen sok még a tanulnivalónk, ez is egy újabb 
célkitűzésünk. 

Nem hanyagolhatjuk el azonban továbbra sem azokat a fontos területeket, amelyekben 
mindig is sikereket tudtunk felmutatni. Ilyenek a magyar- és matematikatanítás, ahol a 
nívócsoportos oktatás bevezetése óta még jobb eredményeket tudunk felmutatni. Ezalatt 
nemcsak a tehetséggondozást értem, hanem azt is, hogy a felzárkóztatás is eredményes, ezekből 
a tantárgyakban alacsony a bukások aránya.  
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3.10. Pályázatok 
A menedzser típusú iskolavezetés egyik jellemzője, hogy a vezető az intézményt 

pályázatok útján még több forráshoz, illetve előnyhöz juttatja. Az elmúlt öt tanév során 
igyekeztünk intézményi szinten kihasználni a pályázatok által nyújtott lehetőségeket. Nemcsak 
az anyagi támogatást nyújtó pályázatokat részesítettük előnyben, hanem nagyon sok olyan 
akcióban is pályáztunk, ahol a „pályázati díj”, a pályázat célja a megszerzett tudás, az 
ismeretszerzés volt. Az alábbi sikeres pályázatokon vettünk részt:  

● TIOP- 1.2.3. – 11/1–2012-0234 Egyenlő esélyű könyvtárhasználat  
A 2012 óta folyamatban levő projekt utolsó állomásaként a 2014/15. tanév során a 

vonalkódok felragasztását végeztük el a Pákolitz István Városi Könyvtár 2 munkatársának 
segítségével. A félév során közel 6000 db vonalkódot sikerült felragasztanunk. Ezzel a 
munkával gyakorlatilag a könyvtár teljes leltárját is elvégeztük, mivel a vonalkódok 
elektronikusan rögzítésre kerültek. 

● TIOP 1.1.1-12/1 –2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban  

A pályázat több ütemében informatika és korszerű oktatástechnikai eszközöket 
szereztünk be. 

● TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0435 KULTURKAPOCS - paksi Csengey Dénes Kulturális 
Központ (a továbbiakban CSDKK,) részvételének erősítése a tanórán kívüli 
nevelésben 

A több évre visszanyúló pályázat keretében szorosan együttműködünk a paksi Csengey 
Dénes Kulturális Központtal a tanórán kívüli nevelésben. A két intézmény minden évben 
közösen rendez meg egy kulturális programot. A pályázat jelenleg is folyamatban van. 

● TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 kódszámú „Teljes körű Iskolai 
Egészségfejlesztés” 

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával. 

● A Sport Legyen a Tied! 
Továbbképzés pedagógusoknak és szivacskézilabda eszközcsomag beszerzése. 

● Mini Judo Program  
Együttműködés a Magyar Judo Szövetséggel, továbbképzés pedagógusoknak és 100 m2 

tatami kihelyezése iskolánkba használatra. 

● Mini Tenisz Program 
Továbbképzés pedagógusoknak és tenisz eszközcsomag beszerzése. 

● EFOP-3.3.2-16-00365 „Egy CSEPP a nevelésért” 
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Együttműködés a CSDKK, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárral, valamint a Paksi 
Városi Múzeummal az iskolán túli tudás gyarapítására. 

● Rajzpályázatok – Városi Képtár, Pákolitz István Városi Könyvtár, Városi 
Múzeum, CSDKK, OTP és egyéb, az önkormányzat által  

Iskolánk egyik fő profilja a rajz- és vizuális oktatás. Ennek keretében minden hozzánk 
érkező rajzpályázaton indulunk, és szép eredményeket érünk el nemcsak városi, hanem megyei 
és országos szinten is. 

● A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata  
Évente visszatérő pályázat a német nemzetiségi hét programjainak és a német nyelv 

népszerűsítésének támogatására. 

● „KIKELET A TERMÉSZETBEN” - RAJZPÁLYÁZAT 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának pályázata, melyen alsó tagozatos tanulóink 

buszos kirándulást nyertek a nemzeti parkba. 

● ÖKO – Iskola pályázat 
Pályázat megújítása az első 3 éves ciklust követően az ÖKO-iskola cím ismételt 

elnyerésére.  

● Országos gyaloglónap  
Országos akció az egészséges életmód népszerűsítésére 

● PontVelem 
Szelektív elektronikus hulladék és használt elem gyűjtés a szülők bevonásával a 

fenntarthatóság jegyében, hogy szebbé és jobbá tegyük a világunkat. 

● EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program - „Élmény tanulni!” 

Tematikus nyári táborok szervezése. 

● „Határtalanul!” pályázat 
Kapcsolattartás a határon túli magyarsággal, a magyarság kultúrájuk, természeti 

kincseinek, hagyományainak megismerése. 

● Erzsébet tábor 
Napközis tábor Magyarország legnagyobb táboroztatási programjának keretében 

lakóhelyünkön, melynek témái: sport, életmód, kultúra, művészet, tudomány. 

● EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” 
Személyes használatra kiosztott notebookok a nevelőtestület valamennyi tagja részére.  

● DECATHLON – Sportból a legtöbbet! 
Sportpálya burkolat cseréje, illetve felújítása. – Jelenleg még folyamatban. 

● EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program  

Tematikus nyári táborok szervezése. 
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● ŐRIZD MEG A FÖLDET! Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet! 
A fenntartatósági témahét keretében meghirdetett pályázat alsó tagozatosok részére, egy 

könnyen megközelíthető vizes élőhely kiválasztását követően annak megfigyelése. 

● Iskolakert pályázat 
A fenntartatósági témahét keretében meghirdetett pályázat iskolakert létesítésére – felső 

tagozat. 

● EGÉSZSÉGESEN AZ ISKOLAPADBAN! 
A Lidl Magyarország egészséges táplálkozást népszerűsítő pályázata általános és 

középiskolák részére. 

● NE MENJ EL MELLETTE! 
A Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt 

Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárságának pályázata az ifjúság 
figyelmének felkeltésére az örökségvédelem iránt. 

● EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT  
A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának meghonosítása az iskolában. 

● Az OTP Fáy András Alapítvány Roadshow  
Az alapítvány az „Esélyt a jövő generációjának!” mottó jegyében folytatja szakmai 

tevékenyégét, amelynek középpontjában az általános és középiskolás diákok pénzügyi 
kultúrájának fejlesztése áll.  

● Az OTP Fáy Alapítvánnyal együtt kiírt rajzpályázata 
Pályázat a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, a pénz szerepének bemutatására, melynek 

eredményeként két felső tagozatos osztály pénzügyi tréninget nyert az alapítvány székhelyén 
Budapesten. 

● A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Európai Mobilitási Hét Kreatív Pályázata  

Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához 
csatlakozó egyéni, családi és csoportos kreatív pályázat. Az alkotások az 2015. évi Európai 
Mobilitási Hét témájához kapcsolódva a közlekedési módok helyes megválasztásának üzenetét 
közvetítették. Iskolánk két felső tagozatos osztálya különdíjként autóbuszos kirándulást nyert 
Budapestre, melynek részeként vizuális foglalkozáson vehettek részt a Nemzeti Galériában.  
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4. Vezetői program  

4.1. A célmeghatározásból eredő feladatok  
 

A mai iskolának nincs könnyű feladata, nap mint új kihívások előtt áll. Egyrészt 
mindenkor meg kell őriznie az intézmény addigi hagyományait, értékeit, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell az állandóan és egyre gyorsabban változó környezethez.  

Az igazgató elsődleges feladata a napi általános teendők ellátása mellett az iskola 
menedzselése, megismertetése a célközönséggel. Az iskolának határozott arculattal kell 
rendelkezni, a mai versenykörülmények között eladhatónak kell lennie, jelen kell lennie a város 
közéletében, mindenkor folyamatos tájékoztatást kell nyújtania tevékenységéről, hogy 
mindenki tudja, hogy mire számíthat, ha az adott intézménybe íratja a gyermekét.  

Az előző pályázatomban megfogalmazott célok és feladatok közül úgy érzem, hogy 
sikerült teljesítenem az alábbiakat. 

Hatékonyabbá vált a nyelvoktatás, egyrészt a 100 %-os, megfelelő színvonalú szakos 
ellátottság miatt, másrészt a minden szinten bevezetésre került csoportbontásban és 
nívócsoportokban történő oktatás miatt. A színvonal emeléséhez hozzájárult a szabad órakeret 
terhére történő óraszámemelés is. A fejlődés látható a méréseken és a versenyeken mutatott 
eredményekben.  

Az ismeretek stabil elsajátítása érzékelhető a központi és helyi versenyeken szinte minden 
tantárgyból, a matematika és magyar nyelv oktatásának színvonalát pedig az előbbiek mellett a 
kompetenciamérések is tükrözik. 

Jelentős előnyökhöz juttattuk az iskolát és fokoztuk versenyképességét pályázatok útján 
az elmúlt öt évben. A 3.10. pontban felsorolt pályázatok mind az iskola hatékonyabb, 
sikeresebb működését segítették elő. A pályázatok különös értéke, hogy a nevelőtestület 
valamennyi tagja részt vett megvalósításukban, mindenki megtalálta azt a területet, ahol 
örömmel és aktívan vehetett részt a pályázati célok megvalósításában. A pályázatok által 
megcélzott területek rendkívül változatos képet mutatnak, kiváló lehetőséget nyújtanak a 
sokoldalú tanórán kívüli ismeretszerzésre. 

A közösségi és szabadidős programok tekintetében nem sikerült maradéktalanul 
teljesíteni mindazt, amit az előző pályázatomban megfogalmaztam. A nevelőtestülettel közösen 
előre megtervezett programjainkat követően többször kényszerhelyzetbe kerültünk, mert 
mindig közbejött egy-egy olyan esemény, amit nem tudtunk vagy nem akartunk visszautasítani. 
Ismét el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyi energiát vesznek el ezek az előre nem tervezett 
a programok a gyerekektől és a pedagógusoktól, ezáltal a tanítás-tanulás folyamatától. Az 
eredeti elképzelésnek megfelelően valóban közösen kellene meghatároznunk, melyik évben 
mire helyezzük a hangsúlyt, melyik programot részesítjük előnyben. Minden tanévnek más és 
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más lehetne a színfoltja, ezáltal is változatosabbá és érdekesebbé téve az iskolában folyó 
közéletet. A jövőben csak olyan feladatokra kellene energiát szánnunk, melyeket a 
nevelőtestület és a tanulók közösen, örömmel vállalnak. Talán az együtt végzett eddigi munka 
alapján jobban sikerül majd ezeket a feladatokat közösen meghatározni. 

Megismerve az iskola életét, hagyományait, a táborozások rendjéről is más véleményem 
alakult ki, mint öt évvel ezelőtt. Az iskolai táborozások mindamellett, hogy örökké 
felejthetetlenek maradnak a tanulók számára, rendkívül sok ismeretet és közösségi élményt is 
nyújtanak. 

Kétféle táborozást különböztetünk meg az iskolában. Egyrészt a tanulmányi idő alatt 
szervezett „táborokat”, mint például a „Határtalanul!”, vagy a nyelvoktatáshoz és a 
turisztikához kapcsolódó ausztriai tábor, valamint a sítábor. Ezek a táborok többféle évfolyam 
illetve osztály tanulóinak részvételével zajlanak, ezért összehangolásuk az iskolai szünetek alatt 
nem lehetséges. A tanulók és a szülők részéről azonban igény van ezekre a táborokra, örömmel 
jelentkeznek, egyre népszerűbbek ezek az alkalmak, az idén már túljelentkezés is volt. Ezeknek 
a táboroknak a legfőbb célja az ismeretszerzés, illetve a helyi kultúra megismertetése, a sítábor 
pedig az egészséges életre nevelés fontos része, mindamellett, hogy országismereti és turisztikai 
vonatkozásai sem elhanyagolhatók. 

A másik táborozási lehetőség a nyári szünet idejére tervezett táborok, melyeknek egy 
része már nagy hagyományokkal rendelkező, a tanulók részéről várva várt tábor. Ilyenek a 
sóstói és a cseresznyési táborok. Az új pályázatok révén azonban további 
élménytáborozásokhoz is hozzá tudjuk juttatni tanulóinkat az Erzsébet táborok és az EFOP 
pályázatok keretében meghirdetett tematikus táborozás során. Ezeknek a táboroknak a célja 
leginkább a közösségépítés, az élményszerzés és a tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltésébe 
történő bevezetése. Ezek a táborok minden évben más és más tematika köré épülnek, hogy 
minél sokrétűbb élményt és ismeretanyagot nyújthassunk tanulóinknak. 

Fontos számunkra a szabadidő hasznos eltöltése, egy dolgot azonban továbbra is 
maximálisan szem előtt kell tartanunk. Munkánk elsődleges célja a nevelés-oktatás. Úgy 
gondolom, hogy mindenekelőtt ezeknek az eredményeivel kell kitűnnünk a többi iskola közül. 
Meg kell tartanunk az oktatás eddigi színvonalát, hiszen a város közössége előtt ez a 
legnagyobb vonzerő az iskola választásakor. 

További fontos szempont nemcsak nálunk, hanem globális szinten is a környezeti 
nevelés, illetve a fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozása már egészen kicsi korban. Ez a 
szemlélet iskolánkban nagyon régóta jelen van, az ÖKO-iskola programba történő 
bekapcsolódással pedig egyre csak erősödött az utóbbi évek folyamán. A szelektív 
hulladékgyűjtéstől és a komposztálástól az iskolakert programig, az elektronikus eszközök, a 
gesztenye, a papír és a kupakgyűjtésen túl minden lehetőséget igyekszünk megragadni ennek 
tudatosítására.  
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Feladatként jelölöm meg, csakúgy mint öt évvel ezelőtt, a digitális kompetencia 
fejlesztését. Ezen a területen is értünk el eredményeket, hiszen rendkívül sok eszközt sikerült 
beszereznünk mind a tanulók, mind a pedagógusok számára. Itt azonban annyira gyors a 
fejlődés, hogy nehezen tudunk vele lépést tartani, éppen ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy 
minden lehetőséget megragadjunk a továbbképzésre és az önképzésre. Pedagógusaink készek 
erre, így már az előző tanévben valamennyien jelentkeztek az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 
azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló digitális kompetenciafejlesztést megcélzó 
akkreditált képzésre. Reméljük, hogy a képzés az idén meg is valósul. 

Az általam megjelölt feladatokból kitűnik, hogy az elért eredmények igazolták 
munkánkat, nem tartok szükségesnek lényeges változást az előző ciklushoz képest, szeretném 
annak értékeit a továbbiakban is megtartani, illetve még nagyobb hangsúlyt helyezni a fent 
kiemelt, manapság előtérbe kerülő területekre.  
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4.2. Szervezeti felépítés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Klebelsberg Központ 2017. január 1-jétől intézményünknek a fenntartás mellett a 
működtetését is átvette. Az új működtetési rend az iskola szervezeti felépítésében nagy 
változást nem okozott, annyiban módosult, hogy foglalkoztatottaink létszáma a technikai 
dolgozókkal bővült. 

Az iskola irányítója továbbra is az intézményvezető, aki az Intézményi Tanáccsal 
együttműködve végzi tevékenységét. A Közalkalmazotti Tanács, a Szülői Szervezet és a 
Diákönkormányzat tájékoztatási - és véleményezési jogkörrel vannak felruházva, nélkülük nem 
képzelhető el az iskola eredményes, demokratikus, kölcsönös együttműködésen alapuló 
működése.  

Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. Az igazgatóhelyettesek operatív feladatokat látnak el, ők felelősek az iskola 
naprakész működéséért. A szakmai irányítás felelősei a munkaközösség-vezetők, az ő feladatuk 
az iskolában folyó szakmai munka színvonalának, az állandó megújulásnak, a mindennapi 
változásokkal történő lépéstartásnak a garantálása. 

Az iskolaközösséget az intézmény tanulóinak, szülőinek és alkalmazottainak közössége 
alkotja. A közalkalmazotti közösség a nevelőtestületből és az intézménynél közalkalmazotti 
jogviszonyban álló irodai dolgozókból (iskolatitkár, ügyviteli dolgozó), és a pedagógiai munkát 
segítő munkatársakból (pedagógiai asszisztensek,) áll. 

Intézményvezető Közalkalmazotti 
Tanács Intézményi Tanács 

Szülői 
Munkaközösség 

Igazgatóhelyettes 
(felső tagozat) 

Általános 
igazgatóhelyettes 

(alsó tagozat) 
Diák 

Önkormányzat 

Munkaközösség-vezetők 
Munkaközösség-

vezetők Iskolatitkár 
Ügyviteli dolgozó 

Nevelőtestület 
pedagógusok Technikai dolgozók 
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Technikai dolgozóink biztosítják számunkra, hogy minden nap tiszta környezetben 
végezhessük munkánkat. Örömmel vettük, hogy egy évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt udvaros 
alkalmazására is, a mindennapokban az ő munkájának is nagy hasznát vesszük.  

Az iskolában eddig kialakult munkamegosztás célszerű, ezért nem igényel változtatást. A 
kapcsolattartás közös munkánk során jól bevált formái az értekezletek, megbeszélések, 
fórumok, gyűlések, valamint körlevelek. A legfontosabb a kommunikáció terén, hogy 
mindenkor megvalósulhasson a gyors és pontos információáramlás, ennek érdekében az 
igazgatónak vagy helyetteseinek mindenkor elérhetőnek kell lennie a tantestület számára. 
Sikeres iskolaműködés véleményem szerint csak naprakész kapcsolattartással valósítható meg. 
Az igazgató ugyan egyszemélyi felelősként irányítja az intézményt, de kellő szabadságot kell, 
hogy hagyjon az iskolavezetés többi tagjának is. Úgy érzem, hogy ezek a szempontok 
iskolánkban az utóbbi években megvalósultak, építhetünk a kölcsönös bizalomra, az olyan 
összeszokott tantestületek, mint iskolánké, nem igényelnek egyszemélyi „kézi vezérlést”, 
mindenki képes önállóan ellátni a rá bízott feladatokat.  

4.3. Vezetési stílus 
 

Az igazgató egyéniségéről korábbi munkája ad hű képet. Aki szakmailag már bizonyított, 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik, emberileg is megállja a helyét, csak az számíthat egy 
közösség bizalmára.  

Ezen kívül szerencsés, ha az igazgató széles körű kapcsolatrendszerrel is rendelkezik.  

A menedzser típusú, ugyanakkor demokratikus vezetés híve vagyok. Egy olyan közösség 
viheti előre az iskolát, ahol mindenki érzi, hogy rá szükség van. Biztosítani szeretném kollegáim 
számára a nyugodt munkafeltételeket, a konszenzusra épülő vezetői döntéseket. Munkámban 
továbbra is vezető kollegáimra és a bővített iskolavezetéshez tartozó munkaközösség-vezetőkre 
támaszkodom. Szakmai irányításuk nélkülözhetetlen, ugyanakkor a nevelőtestület számára meg 
kell hagyni egy szélesebb körű autonómia lehetőségét is. Fontosnak tartom a mindenkivel 
szemben egyenlő bánásmód és követelményrendszer megfogalmazását is.  

Minden évben az éves munkaterv határozza meg az iskola egész éves programját.  Úgy 
kell delegálni a tantestület tagjai között a feladatokat, hogy a terhelés mindenkire nézve egyenlő 
arányú legyen. Jó munkahelyi légkör kialakításával elérhetővé vált, hogy a testület tagjai 
segítsék egymás munkáját. Arányos terheléssel és pozitív munkahelyi légkör megteremtésével 
úgy érzem sikerült elérni, hogy a pedagógusok nagy része örömmel, jó hangulatban tölti 
mindennapjait az iskolában. 
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4.4. Az intézményvezetés és a tantestület együttműködése 
 

A Paksi Bezerédj Általános Iskola a város egyik legelismertebb alapfokú oktatási 
intézménye, melynek hagyományai, eredményei köteleznek, és igen magas követelmények elé 
állítják az iskola tanulóit, és nevelőtestületét. Az iskola joggal kivívott hírnevét csak úgy 
őrizhetjük meg, ha közösségének valamennyi tagja továbbra is összehangoltan, kellő 
odaadással teljesíti feladatait.  

Mindehhez minden feltétel adott, szakmailag jól felkészült nevelőtestület és megfelelő 
infrastruktúra áll rendelkezésre az intézményben. A mindenkori igazgató feladata, ennek az 
összeszokott közösségnek az irányítása, legoptimálisabb működésének elősegítése. Mindezt 
úgy kell végrehajtania, hogy a nevelőtestület tagjai az iskolában folyó munka aktív, alkotó 
részeseivé válhassanak, érvényesíthessék véleményüket, segítsék egymást, tudják, hogy közös 
összefogásuk nélkül a nevelés-oktatás nem vihető sikerre. A nevelőtestületnek tehát egy 
összetartó csapatnak kell lennie, amely érzi, hogy számít a véleménye, szakmai érveit 
respektálják, ezáltal érvényesíteni is tudja elképzeléseit.  

Az igazgató tevékenysége legyen példaértékű a nevelőtestület számára. Fontos továbbá, 
hogy az igazgató legyen naprakész kollegái munkáját illetően, vegyen részt az iskolai és városi 
rendezvényeken, pozitív visszajelzéseivel erősítse meg kollegáit. A pedagógusközösség és az 
igazgató kapcsolata folyamatos, intézményünkben kölcsönös kommunikáció jellemzi, 
valamennyien törekszünk a sikeres együttműködés érdekében a leghatékonyabb 
információáramlás kialakítása. 

A nevelőtestület szellemisége, arculata, munkához való hozzáállása, tagjainak 
egymáshoz való viszonya alapvetően meghatározza az intézményben folyó munka 
eredményességét, színvonalát és hangulatát. Rendkívül fontosnak tartom a jó hangulatú, alkotó 
légkört, hiszen mindennapjaink nagy részét a munkahelyünkön töltjük, mindannyiunk közös 
érdeke, hogy ott jól érezzük magunkat. Az igazgató feladata, hogy kialakítsa az optimális 
munkafeltételeket, mindenki érezze a testületben, hogy közös a cél, a munkában számíthatnak 
egymásra, ugyanakkor mindannyian kötelező érvényűnek érzik magukra nézve a közösség írott 
és íratlan szabályait és szükség esetén építő kritikával illetik egymást. 

Az elmúlt évek során megszervezett közösségformáló, csapatépítő rendezvények, mint a 
karácsonyi és pedagógusnapi vacsorák, a nevelőtestületi kirándulások részemről mind azt a célt 
szolgálták, hogy a nevelőtestület tagjai még közelebb kerüljenek egymáshoz.  

Céljaink megvalósításához a türelemre, megértésre, toleranciára, empátiára, 
együttműködő készségre van szükség, amihez továbbiakban is kérem, és várom a nevelőtestület 
bizalmát, támogatását és segítségét.  
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4.5. Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel 
 

Fenntartó és működtető: 
Klebelsberg Központ Szekszárdi Tankerületi Központja 

A kapcsolattartás területei: 

 tanügyigazgatás,  

 jogi- és humánpolitikai ügyintézés 

 gazdasági ügyintézés, 

 beszerzések és pályázatkezelés, 

 karbantartás, 

 egyéb, a nevelés-oktatáshoz szorosan kapcsolódó feladatok. 

A kapcsolattartás követelményei a fenntartó részéről: 

 az intézmény gazdaságilag nem önálló, ezért elengedhetetlen a napi szintű folyamatos 
kapcsolattartás, 

 a határidők pontos betartása, 

 a fenntartói utasítások, eljárásrendek maradéktalan betartása. 

A fenntartó az intézményben ellenőrzi a törvényességet, az eredményességet, a 
szakmaiságot és a gazdaságos működést. A fenntartóval történő együttműködés során 
legfontosabb a kölcsönös bizalmon épülő korrekt munkakapcsolat, a gyors információáramlás 
és a naprakészség.  

Az intézmény épületeinek tulajdonosa 
Paks Város Önkormányzata 
 

Az intézmény korábbi működtetőjével és fenntartójával ma is szoros a kapcsolatunk. 
Szakmai kérdésekben az önkormányzat Humán Osztályával tartunk fenn közvetlen kapcsolatot.  

Karbantartás 

A karbantartási munkálatokat 2017 januárja óta az Ulbert Kft. munkatársai végzik. A 
zavartalan működés érdekében velük feltétlenül operatív és kölcsönös együttműködésen 
alapuló kapcsolattartásra van szükség. 

 
Kapcsolattartás az iskolában működő közösségekkel 

Az iskolában az alábbi közösségek működnek: 

 Intézményi Tanács 
 Szakszervezet 

 Közalkalmazotti Tanács 

 Szakmai munkaközösségek 
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 Nevelőtestület 

 Szülői szervezet 

 Diákönkormányzat 

 Osztályközösségek, csoportok 

 Irodai dolgozók 

 Technikai személyzet 

Az első négy közösséggel történő közös munkát korábban már érintettem, az alábbiakban 
a továbbiakkal történő kapcsolattartásra térek csak ki.  

Az iskolában folyó munka színvonalát napjainkban szemléletesen mutatják a szülők 
visszajelzései, az elégedettségi mérések. Mivel az iskolába nagy számban magasan kvalifikált, 
jól képzett szülők gyerekei járnak, akik magas elvárásokat fogalmaznak meg az iskolával 
szemben, ezért hangsúlyozottan oda kell figyelnünk ezekre a mérésekre. 

A szülőkkel való szokásos kapcsolattartás színterei a szülői értekezlet, fogadóóra, és a 
szülői munkaközösségi értekezletek. Mivel az iskola napjainkban egyre inkább a szülők 
igényeit is figyelembe kell hogy vegye, ezért nem zárkózhatunk el véleményük 
meghallgatásától. Az iskolai rendezvények is a kapcsolattartásnak és egymás kötetlenebb 
körülmények között történő megismerésének színterei. A szülőket a lehető legtöbb iskolai 
rendezvény szervezésébe bevonjuk, vagy szívesen vendégül látjuk, hogy ők is egyre inkább 
sajátjuknak érezhessék az iskolát. 

A diákok önszerveződésének színtere a diákönkormányzat, melynek működtetését 
jelenleg egy pedagógus segíti. A nevelőtestület és a tanulók eredményes együttműködésük jó 
példái a rendszeresen megjelenő „Szemfüles” iskolaújság és az iskolarádió műsorai. 
Tanulóinknak véleményezési joguk mellett a döntések előkészítésében olykor sokkal 
kreatívabb ötleteik vannak, mint nekünk felnőtteknek, ezért meg kell hallgatni véleményüket. 
A továbbiakban is be kell vonni a tanulókat az iskolai események szervezésébe, bizonyos 
rendezvényeket, pl. diáknap, kellő iránymutatás és kontroll mellett teljes egészében a kezükbe 
kell adni. A tanulók ezekkel a lehetőségekkel az elmúlt években szívesen és jól éltek. 

Az osztályok és más tanulói csoportok bevonása az iskolai közösségi munkába a 
diákönkormányzat és az osztályfőnökök hatékony munkája következtében valósulhat meg. 
Mindez a pedagógus részéről nyitott személyiséget, jó szervezőkészséget és empátiát igényel. 
Törekedni kell arra, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt a tevékenységet, amelyben 
megmutathatja erősségeit, amelyet szívesen végez. Így érezni fogja, hogy ő is hasznos tagja a 
közösségnek. Cél, hogy minden tanulót bekapcsoljunk valamilyen szinten az iskolai közösség 
életébe.  

Az irodai dolgozók fontos szerepet töltenek be az iskolai adminisztrációban, illetve a 
kommunikációban, ezért részükről feltétlenül körültekintő, precíz, naprakész munkára van 
szükség. A nevelőtestülettel és a külsős partnerekkel folyamatos kapcsolattartást végeznek, 
melynek során elengedhetetlen a megbízhatóság és a korrekt munkavégzés. A legtöbb 
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információnak naprakészen birtokában kell lenniük, ezért az iskolavezetés közvetlen 
partnereiként részt vesznek a kibővített vezetői értekezleteken. Folyamatosan személyes 
kapcsolatot tartanak fenn a fenntartóval is.  

A technikai dolgozók közel másfél éve kerültek át iskolánk állományába. 
Csoportvezetőjükkel az iskolavezetés és a titkárság napi kapcsolatot tart fenn. Aktuális 
kérdéseiket, kéréseiket, problémáikat külön a számukra megtartott értekezleteken beszéljük 
meg általában havi rendszerességgel.  

 

 
Az iskola külső kapcsolatai  

Az alábbi ábra szemléletesen visszaadja, hogy milyen szerteágazó kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik az iskola. Az igazgató feladata, hogy naprakész, korrekt, egymás kölcsönös 
segítésén alapuló partnerkapcsolatot tartson fenn ezekkel az intézményekkel és szervezetekkel.  

Az iskola külső kapcsolatai
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A hatékony menedzselésnek kulcskérdése a kapcsolattartás is. Elvárás az igazgatóval 
szemben, hogy legyen jelen a város közéletében, ápolja az eddig kialakult jó kapcsolatokat a 
fent felsorolt valamennyi szervezettel és továbbiakat építsen.  

Nagyon fontos az eddigi sikeres tevékenységek hangsúlyozása az iskola profiljának 
széles körben történő megismertetése. Ennek érdekében, a továbbiakban is erősíteni kell a jó 
kapcsolatot a paksi sportegyesületekkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Képtárral, a 
Városi Múzeummal és a Csengey Dénes Kulturális Központtal, hogy ezáltal is még 
eredményesebbé és színesebbé tehessük az oktatást.  

Minden további lehetőséget meg kell ragadnunk munkánk bemutatására a város előtt, 
folytatni kell a kiállítások szervezését vizuális tevékenységünk bemutatására, a továbbiakban is 
együtt kell működnünk a dzsúdó szakosztállyal, közös versenyeket kell rendeznünk. Minderre 
kiváló lehetőséget kínálnak a mindennapos testnevelés keretei. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségére és támogatására a továbbiakban is számítunk nemzetiségi hét és a 
nyelvi táborok szervezésénél.  

Iskolánk kiemelkedő partnere az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely adományai által 
segítségünkre van az iskolai élet szabadidős programjainak, kirándulásoknak, táborozásoknak 
a támogatásában. Minden évben rendhagyó fizika órára látogatunk el az atomerőműbe, 
valamint tanulmányi versenyeinket, szakköreinket is jelentős támogatásban részesítik.  

A város többi oktatási intézményével való kapcsolat is hatással van munkánkra. Az 
óvodákkal való szoros, jól bejáratott együttműködés gördülékenyebbé teszi a beiskolázást. A 
társ általános iskolákkal szervezett közös programok, versenyek, sportesemények színesítik az 
iskolai életet és motiválják a tanulókat. A középiskolákkal való szoros kapcsolattartás, 
követelményrendszerük ismerete pedig a sikeres továbbtanulás záloga. 

A hit-és erkölcstanoktatás kötelező bevezetése óta jó kapcsolatot ápolunk a városban 
működő bejegyzett egyházakkal is. 

A város közéletének szereplőivel folyamatos, egymást kölcsönösen támogató kapcsolatra 
törekszünk, amely részünkről iskolai műsorok, bemutatók felajánlásában valósul meg. 
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4.6. Pedagógus-szerepváltás az oktatásban 
 

A fent említett megváltozott társadalmi környezet a pedagógust új kihívások elé állítja, új 
szerepekre kényszeríti. Az a pedagógus, aki manapság „csak” tanít, nem tud lépést tartani a kor 
követelményeivel. Korábban maga a pedagógus személyisége jelentette a tanulók számára a 
tudást, ma azonban számos eszköz áll rendelkezésére, amelyek segítségével színesebbé teheti 
a tudás átadásának folyamatát. Ma a tanulók maguk is aktív részesei a tanítás-tanulás 
folyamatának, kellő iránymutatás mellett maguk ismerik fel az összefüggéseket, az önállóan 
felfedezett ismeret jobban rögzül, így a tudás alaposabban elmélyíthető. Mindez 
elengedhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatásnak. A pedagógus szerepe, hogy egyre 
kevésbé főszereplőjévé, inkább koordinálójává, támogatójává, katalizátorává váljon ennek a 
folyamatnak. Egyfajta tudásszervező, mentor szerepében lépjen fel. Ez természetesen 
tantárgyspecifikus, mert matematikából nehéz a tanári magyarázatot pótolni, de más 
tantárgyakból kiváló, érdekes tanulói előadások készíthetők, melyek a gyerekek figyelmét 
esetenként az előbbibél jobban lekötik. A tanulók figyelik egymás munkáját, versenyeznek, 
hogy ki tud érdekesebb előadást készíteni, ez pedig az érdeklődés folyamatos fenntartásához 
vezet, motiválja őket.  

Nekünk pedagógusoknak pedig nyitottaknak kell lennünk az új módszerekre, mert a mai 
gyermekek a megváltozott körülmények között nem kezelhetők ugyanazzal a módszertannal, 
mint korábban. Egyre fontosabb szerepet kapnak a konfliktuskezelési tréningek, mert egyre 
több olyan gyermekkel találkozunk, akiket csak az ezeken a képzéseken szerzett ismeretek 
birtokában tudunk az iskolában megfelelően lekötni és képezni. Lépést kell tartanunk a digitális 
eszközök használatát tekintve is a naponta új és új kihívást jelentő módszerekkel. Mindezek 
érdekében ösztönzöm, segítem kollégáimat az ezzel kapcsolatos témájú előadásokon, 
továbbképzéseken, konferenciákon való részvételre. 

Mindig szem előtt kell tartanunk és nem szabad elfelejtenünk Seneca megállapítását, 
miszerint:  

„Tanítás közben az ember maga is tanul.” 

A pedagógus mai tevékenysége szerteágazó, a hagyományos szaktárgyi munka mellett 
szervező, irányító szerepe is egyre hangsúlyosabbá válik. Nő az olyan rendezvények száma, 
amelyeket a pedagógusok maguk szerveznek, az olyan feladatok, amelyeknek megoldása új 
arculatot vár el a pedagógustól. A tanulók személyiségfejlesztésére való alkalmasság is 
megköveteli, hogy a pedagógus kreatív, kezdeményező, kiegyensúlyozott legyen.  

Egyre több idejét kell a pedagógusnak az általa nem annyira kedvelt adminisztrációra is 
szánnia. Az elektronikus naplók korában mindenkivel szemben alapkövetelmény a pontosság, 
naprakészség.  
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4.7. Az intézményben folyó munka ellenőrzése 
Az új pedagógus életpályamodell magas követelményeket támaszt a pedagógussal 

szemben. Előző pályázatom beadása idején fontos feladatomnak tartottam, hogy 
megismertessen kollegáimat az új minősítési rendszerrel, minden segítséget megadjak nekik 
portfóliójuk összeállításához, és a minősítő eljárás sikeres lefolytatásához. 

Az utóbbi öt év alatt eljutottunk odáig, hogy számos sikeres minősítésen vagyunk túl 
közösen. Megalakítottuk a Belső Ellenőrzési Csoportot, amelynek tagjai a nevelőtestülettel 
közösen kidolgozták az iskolánk valamennyi szereplőjére vonatkoztatott belső 
elvárásrendszert. Ezt követően nevelőtestületünk ¾-e vett teljesítette az önértékelést, illetve az 
elsők között kiváló eredménnyel történt meg az intézményvezető és az intézmény 
tanfelügyelete is.  

A fenti ellenőrzéseken kívül az intézményvezetés is minden évben ellenőrzi az iskolában 
folyó valamennyi tevékenységet. Ennek részeként az aktuális munkatervben meghatározott 
időszakokban vizsgálja a titkárság adminisztrációs munkáját.  

A pedagógusok munkája kapcsán az alábbiak ellenőrzésére kerül sor: tanórák, foglalkozások, 
E-napló, munkaidőnyilvántartás vezetése, házirend betartása, betartatása, az oktató-nevelő 
munka eredményességének vizsgálata mérések által. 

A technikai személyzet ellenőrzését szúrópróbaszerűen végezzük, változó 
rendszerességgel. 

4.8. Az infokommunikációs technikák az oktatásban 
Külön fejezetet érdemel az IKT alkalmazásának lehetősége és szükségessége. Az iskola 

jól ellátott IKT eszközökkel, ezért alkalmazásuk nem ütközik akadályba. A digitális tananyagok 
és táblák rengeteg lehetőséget kínálnak a tanórák változatosabbá, érdekesebbé tételéhez. 
Korábban a tanítás-tanulás folyamatának hangsúlya a verbális kommunikációra épült, ma ez az 
arány egyre inkább az animációra, a vizualitásra, a prezentációkra, azaz a non-verbális 
kommunikációra helyeződik át. Itt kap egyre nagyobb hangsúlyt az IKT alkalmazása, mely 
magában foglal minden digitális technológiát.. Az utóbbi években még tovább sikerült bővíteni 
az interaktív táblák és a hozzájuk kapcsolódó interaktív tananyagok számát. További eredmény, 
hogy a nevelőtestület tagjai is jelentős lépéseket tettek ön- és továbbképzésük érdekében ezen 
a területen. (Lásd fentebb!) 

Pályázat keretében elnyert tanulói tabletekkel tesszük majd hatékonyabbá az oktatás 
folyamatát a felső tagozaton. Az alsóbb évfolyamokon szakkör keretén belül ismerkedhetnek a 
tanulóink például a mobiltelefonos/tablet-es fotózással, az informatikateremben pedig 
szerkeszthetik elkészült fényképeiket. A tanórákon, a könyvtári órák során pedig önállóan 
használhatják a számítógépeket. 

Az elmúlt tanévben beszerzett két interaktív panellel szintén élvezetesebbé tudjuk tenni a 
tanórákat, a könyvtári foglalkozásokat. 
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4.9. Kiemelt nevelési-oktatási területek 
 

Felzárkóztatás 

Az előző évekhez viszonyítva növekszik az iskolában a tanulási nehézségekkel küzdő, ill. 
hátrányos helyzetű tanulók aránya, de még mindig jóval az országos átlag alatt van. A számukra 
alkalmazott legcélszerűbb munkamódszerek kiválasztása szakértői vélemény alapján történik. 
Esélyegyenlőségük növelése és felzárkóztatásuk kiemelt feladat. Ennek eszközei mindenekelőtt 
a differenciálás, az egyéni fejlesztés, a fejlesztő- és gyógypedagógiai foglalkozások. 

A speciális nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus, a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézségekkel küzdőkkel pedig fejlesztő pedagógus is foglalkozik. 
Tanmeneteinkben külön jelezzük a szakvélemények alapján előírt speciális módszereket, 
melyeket esetükben a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazunk. 

A HH, ill. HHH besorolású tanulók esetében az iskola folyamatos kapcsolatot tart fenn a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. Ennek a kapcsolatnak a koordinátorai a 
gyermekvédelmi felelősök. A tanulók egyéni fejlesztése érdekében rendkívül fontos az 
osztályfőnök, a szaktanár és a szakpedagógusok egyénre szabott együttműködése. 

Annak ellenére, hogy országos tendencia, hogy a lemorzsolódás szempontjából 
legveszélyeztetettebb tanulóknak a részaránya növekszik, örömmel tölt el bennünket, hogy 
iskolánkban a lemorzsolódási arány bőven az országos szint alatt van, 3,4%. 

Tehetséggondozás 

Ugyanilyen speciális igényű tanulók a különösen tehetséges tanítványok is. 
Tehetséggondozásuk éppen olyan fontos feladat, mint a lemaradók felzárkóztatása. Megfelelő 
terhelésükkel elérjük, hogy a tanórán folyamatosan aktívan részt vegyenek, differenciált 
feladatokkal kötjük le energiájukat, folyamatosan szinten tartjuk az érdeklődésüket, hiszen őket 
az átlagos, egyszerű feladatok nem motiválják. A szakkörök, versenyek is további motivációt 
jelentenek számukra, valamint a belső vizsgák és nyelvvizsgák is ösztönzést adnak ezeknek a 
tanulóknak, illetve további önmegvalósításuk színterei a szakkörök is. 

A tehetségekkel végzett eredményes munkánk elismeréseként jutottunk el az utóbbi öt 
évben az Akkreditált Tehetségpont cím megszerzését követően az Akkreditált kiváló 
Tehetségpont cím elnyeréséig. Célunk, hogy ezt a kitüntető címet a továbbiakban is megtartsuk. 

Kompetencia alapú oktatás 

Nem véletlenül kerültek bevezetésre néhány évvel ezelőtt a PISA felmérések kudarca 
nyomán a rendszeres kompetenciamérések. Egyértelművé vált, hogy csak az ismeret és a 
tapasztalat együttes birtoklása juttathatja tanulóinkat használható tudáshoz. A felmérésekből 
kiderült, hogy a tanulók egy része nem tud mit kezdeni az elsajátított ismeretekkel, nem képes 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
Intézményvezetői pályázat Kovácsné Pál Krisztina 

 
42. oldal 

 
 

azt a mindennapokban hatékonyan használni. Ezért került bevezetésre a kompetencia alapú 
oktatás, melynek célja, hogy a tanulók alkalmazni is tudják azt, amit megtanultak.  

A tanári szerep megváltozását az oktatás hangsúlyainak változása, többek között a 
kompetencia alapú oktatás bevezetése tette szükségessé.  

A tananyag és az óraszámok változásai mellett a Nemzeti Alaptanterv a 
kulcskompetenciákat is meghatározza. Az általános iskolai mérések az anyanyelvi és 
matematikai kompetenciák fejlesztését célozzák meg, nem szabad azonban elhanyagolnunk a 
többi kulcskompetenciát sem, nevezetesen a természettudományos, idegen nyelvi, digitális és 
az önálló ismeretszerzésre való képesség kompetenciáit sem, amelyek az általános iskolában 
szintén kiemelten fejlesztendők. Új kompetenciaterületek napjainkban a fenntarthatóság és a 
digitális kompetencia, melyek tudatos alkalmazása az iskola egyre inkább előtérbe kerülő 
feladata. ÖKO-iskola programunk keretein belül jelentős lépéseket teszünk annak érdekében, 
hogy a tanulók a fenntarthatóságra törekvés fontosságát alapkövetelményként fogadják el a 
társadalom valamennyi szereplőjétől. A digitális kompetencia elérésére tett törekvéseinket 
pedig a fentiekben már többször érintettem.  

Munkánk során legfontosabb feladat, hogy a kimagaslóan jól és a rendkívül gyengén 
teljesítő tanulók közötti szakadékot csökkentsük, eredményeiket közelítsük egymáshoz úgy, 
hogy az átlagos szint minél magasabbra kerüljön.  
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4.10. Az iskola menedzselése  
 

Egy mikrokörnyezet, estünkben a város megítélése szerint egy iskolának vagy jó, vagy 
rossz a hírneve. Ezt az arculatot nagyon nehéz megváltoztatni, sokat kell tenni azért, hogy 
pozitív kép alakulhasson ki egy intézményről. A Paksi Bezerédj Általános Iskola a legtöbb 
visszajelzés és a szülői elégedettségmérések szerint ma ismét egyre inkább a jónevű iskolák 
közé tartozik. Sokat teszünk azért, hogy hűek legyünk az iskola hagyományaihoz, hogy büszkén 
járhassuk tovább azt az utat, amelyet elődeink kitapostak.  

Ennek érdekében helyeztünk különös hangsúlyt az iskola fennállásának 125. évfordulója 
alkalmából szervezett rendezvénysorozat megszervezésére. Az egész naptári éven átívelő 
eseménysorozat folyamatosan iskolánkra irányította a figyelmet a 2018. naptári év során. Ezek 
sorában bemutatkoztunk nyílt napon, iskolatörténeti- és vizuális kiállításon, megrendeztük az 
osztálytalálkozók napját, pályáztunk a hagyományőrzést megcélzó „Ne menj el mellette!” 
pályázaton, nyugdíjasaink számára pedig először az iskola történetében találkozót szerveztünk 
a jubileum alkalmából. Kiemelkedő volt az események sorában a Csengey Dénes Kulturális 
Központban megrendezett jubileumi gála, amellyel lezártuk a megemlékezéssorozatot. Ezen a 
rendezvényen iskolánk 250 tanulója részvételével adtunk rendkívül sikeres, a város közössége 
körében nagy visszhangot kiváltó műsort. Emléktárgyakat is készíttettünk az évforduló 
alkalmából. Valamennyi tanulónk megkapta a tanév elején a feliratozott emléktollat, valamint 
évkönyvet szerkesztettünk, amely a nevelőtestület valamennyi tagjának összefogásával készült. 
A jubileumi gála itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=9hBdLirU5uM 

Hogyan valósult meg és tervezem a továbbiakban az iskola menedzselését?  

Kulcskérdés a mindenirányú kapcsolattartás és a partnerek közötti kommunikáció. 
Általános iskoláról lévén szó kiemelkedő fontosságú az iskola megismertetése a 
célközönséggel, az óvodákkal, a szülőkkel való folyamatos együttműködés, mivel ma igen 
komoly verseny folyik a gyerekekért. Az utóbbi két tanévben átalakítottuk nyíltnapunkat is 
annak érdekében, hogy még sokoldalúbban, színesebben mutatkozhassunk be az érdeklődők 
számára.  

A külső szemlélő, a számunkra ismeretlen érdeklődő számára az iskola jól működő 
honlapja irányadó, minden részletről tájékoztatja az érdeklődőt.  

A média szerepe is felbecsülhetetlen egy iskola szempontjából. A Városi Televízióval, a 
Paks FM rádióval és a helyi újságokkal jó a kapcsolatunk, segítik munkánkat. Mi minden 
esetben tájékoztatjuk őket az intézmény rendezvényeiről, ők pedig színvonalas tudósításokkal 
segítik munkánkat.  

A legnagyobb reklámhordozó azonban lelkiismeretes, következetes munkánk, kiváló 
eredményeink, melyet a jövőben is az eddigiek szerint szeretnénk folytatni.  
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4.11. Az iskola hagyományai 
 

Korábban többször említettem már a hagyományokra támaszkodás szükségességét, 
hiszen csak belőlük táplálkozva képzelhető el a folyamatos megújulás. Ennek színterei a 
következők. 

Hagyományos ünnepek: (nemzeti ünnepek március 15., június 4.,október 6., október 23.,- 
tanévnyitó, karácsony, farsang, anyák napja, pedagógusnap, ballagás, Bezerédj-díj 
adományozása, tanévzáró)  

A tanulók ünnepi viselete ezeken a rendezvényeken fehér felső, sötét nadrág, szoknya. A 
kötelező iskolai ünnepeken és a városi kiemelt rendezvényeken a tanulók az iskola 
egyennyakkendőjét viselik.  

Kiemelt jelentőségűnek tartom a tanulóknál az alsó tagozattól kezdődő szemlélet 
formálást az ünnepek kapcsán. Fontos, hogy a gyerekek testközelből éljék át az ünnepet, 
érezzék annak jelentőségét, ezért az iskolarádión lebonyolított ünnepségek helyett valódi 
ünnepélyek szervezését tartom elfogadhatónak. 

Hagyományos rendezvények:  

A hagyományos rendezvények sora rendkívül sokszínű iskolánkban: hulladékgyűjtés, 
„Határtalanul!” táborozás, sulibulik, Márton-napi felvonulás, Mikulás-vetélkedő, angol 
teadélután, sítábor, farsang, diáknap, Erős ember verseny, Kiszebáb úsztatás, alapítványi bál,  
vizuális osztályok kiállítása, Német nemzetiségi hét, ausztriai, cseresznyési, sóstói és tematikus 
táborok.  

A nevelőtestület számára a hagyományos rendezvények nagyon komoly munkát 
jelentenek, ezért célszerű feladatmegosztással koordináljuk ezeket az alkalmakat.  Visszatérő 
rendezvényeinket az évek során megszerettettük az iskola tanulóival már az első osztálytól 
kezdve, elértük, hogy minden évben várják azokat, érezzék fontosságukat. 

 
Egyéb: Évente minimum háromszor megjelenő digitális folyóirat, iskolarádió 

szerkesztése. 

Természetesen az iskola hagyományaihoz tartoznak lógója, kiadványai, képzési profilja, 
munkamódszerei, arculata, amelyeknek a megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztésére a 
továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.  
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5. Összegzés  
Összességében úgy vélem, hogy az öt évvel ezelőtt tervezett célokat, ha nem is 

maradéktalanul, de nagymértékben sikerült teljesítenem. Az alábbiakban dőlt betűvel 
olvashatják az öt évvel ezelőtt általam meghatározott feladatokat, illetve alatta azt, hogy 
mindezt hogyan sikerült teljesíteni.  

Rövidtávon megoldandó feladatok  

 helyben működő informatikai továbbképzés az ezt igénylő kollégák számára 

A 2015/16. tanév augusztusában megvalósult. 

 a nevelőtestület felkészítése a pedagógus életpályamodell kihívásaira 

Megvalósítása 2014 szeptembere óta folyamatos, lásd nevelőtestületi értekezletek 
jegyzőkönyvei. 

 a jelenleg folyó programok (BGR, „Ökosuli”) felülvizsgálata a nevelőtestület 
bevonásával 

A nevelőtestület a programot felülvizsgálta, az egyéni fejlesztésekkel, a felzárkóztatási és 
tehetséggondozó tevékenységünkkel való átfedések miatt a programot elvetette. 

 a nemzeti lovas-oktatásba történő bekapcsolódás mérlegelése, megvitatása 

A nevelőtestület mérlegelte a programba történő bekapcsolódás lehetőségét, azt a jelenleg 
rendelkezésre álló forráshiány miatt elvetette. 

 sportfelszerelések fejlesztése külső forrás bevonásával 

Megvalósult, a testnevelés szertárat a TIE pályázatba történt bekapcsolódás 
következményeként sikerült teljes mértékben felszerelni. Alsó tagozatos nevelőinket 
továbbképzésre iskoláztuk be, az ő részvételüket is sportszerekkel támogatták a szervezők. Judo 
tehetségpontként helyi továbbképzést szerveztünk, melynek következtében a judoterem 
felszereltségét is javítottuk, új tatamit kaptunk a judoterem teljes felszínére. Részt vettünk a 
minitenisz programban, itt is felszereléssel honorálták a programba történő bekapcsolódást. A 
működtető önkormányzat futócipőkkel támogatta iskolánkat. Az intézményi munka segítését 
célzó alapítvány 12 garnitúra melegítővel, továbbá 2x12 mezzel és mezalsóval támogatta 
iskolánkat.  

 a parkoló átépítése 

A belső parkoló átépítése 2015 nyarán megtörtént. A tornaterem melletti külső parkoló 
kialakítása a napokban kezdődött meg, befejezése a tanév végére várható. 

 közlekedésszabályozás megoldása az iskola környezetében  

2016 tavaszán gyalogátkelőhely megépítésére került sor az iskola alsó tagozatos 
bejáratánál. Ezzel a tanulók iskolába jutása biztonságosabbá vált.  
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Középtávon megoldandó feladatok 

 a tornaterem felszereltségének korszerűsítése 

Megvalósult, lásd fent! 

 a felső tagozatos tantermek felszereltségének korszerűsítése (padok, asztalok, táblák, 
padló) 

Az intézményben tantermeiben korszerű padok és ergonómiai székek vannak elhelyezve, 
valamennyi tanulónk azonos feltételek között tanulhat. 2 tantermet teljesen új bútorokkal 
rendeztünk be, kicseréltük továbbá az elhasználódott tanári asztalokat és székeket is. A felső 
tagozaton a 12 tanteremből 9 padlózata megújult, továbbá szalagparkettával fedték le a tanári 
és az igazgatói iroda talaját is. 

 nyelvvizsgák megkezdése 

A felkészítés a nyelvvizsgákra hosszabb folyamat eredménye, első lépésként alkalmazásra 
került két egyetemet végzett angol nyelvtanár. Ebben a tanévben pedig a napokban kezdjük 
meg a próbanyelvvizsgák lebonyolítását külsős nyelviskola segítségével. A felső tagozaton 
összesen 28 tanuló jelentkezett, hogy próbára tegye tudását. 

 a német nyelvi labor felszerelése  

A német nyelvi labort megszüntettük, helyette kialakítottunk a már meglevő informatika-
terem mellé még kettőt, így tanulóink a közeljövőben három tanteremben 45 gépen 
dolgozhatnak nyelvoktató programokkal illetve tájékozódhatnak a világhálón.  

 interaktív tananyagok beszerzése  

Az interaktív tananyagok beszerzése folyamatos. Az angol és német nyelvkönyvekhez 
kapcsolódóan valamennyi elérhető tananyagot beszereztük. A történelem tantárgyhoz is 
vásároltunk digitális térképeket. Az alsó tagozaton a zenei nevelést segítő digitális tananyagot 
alkalmazunk, illetve a tankönyvek által nyújtott ingyenes oktatási tananyagokat használjuk a 
tanítási-tanulás folyamatában. 

Hosszútávon megoldandó feladatok 

 további interaktív táblák beszerzése   

A 2015/16. tanévben pályázatból újabb 2 digitális táblát helyeztünk üzembe, illetve a 
2016/17. tanév elején alapítványi támogatással további két táblát (+projektor, laptop, 
hangszóró) szereztünk be. 

 angol nyelvi labor kialakítása 

Az angol nyelvi labor helyett számítógépes termeket alakítottunk ki, lásd fent! 
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 az alsós udvar rendezése, újjáépítése 

Jeleztük a működtető felé az alsós udvar átépítésének szükségességét. Az udvar felmérése 
először 2016 nyarán, majd pár héttel ezelőtt ismét megtörtént, pillanatnyilag a tervezés folyik. 
A polgármester úr ígérete szerint a nyári szünetet követően birtokba vehetjük a megújult udvart.  

 ebédlő, melegítőkonyha kialakítása 

Az ebédlő tervezése is jelenleg folyik, a birtokbavétel tervezett időpontja 2019. naptári év 
vége.  

Az 5. pontban felsorolt célok leginkább a tárgyi feltételek változását célozzák meg, de a 
pályázat többi részében is igyekeztem nagy hangsúlyt helyezni annak a kiemelésére, hogy a 
kezdeti állapothoz képest milyen változások történtek, milyen eredményeket érünk el. 
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6. Jövőkép 
 

Előző pályázatom benyújtásakor megfogalmaztam, hogy egy hagyományait ápoló, nagy 
múlttal rendelkező intézményben nem feltétlenül cél a mindenáron való változtatni akarás. A 
jól működő részekhez nem szabad hozzányúlni, csak azok finomhangolására van szükség. Ezt 
a véleményemet ma is fenntartom és jövőben is ennek szellemében szeretnék a nevelőtestülettel 
együtt dolgozni. Úgy érzem, hogy az előző öt tanévben a pályázatban felvázolt irányok mentén 
haladva határozott, de demokratikus iskolavezetés mellett egy egymást segítő és kölcsönösen 
tiszteletben tartó csapattal közösen működtethettem az iskolát, amelyet a tanulók és dolgozók 
többsége magáénak vall, ahol jól érzi magát és ahol maximálisan ki tudja bontakoztatni 
képességeit. 

Felelősségünk pedagógusként mindenkor nagy, mert rajtunk is múlik, amit a kiváló tudós, 
Szent-Györgyi Albert örökérvényű mondatában megfogalmazott:  

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 

 

Megköszönve kollégáim eddigi közös munkáját és támogatását, ezekkel a sorokkal 
ajánlom pályázatomat elfogadásra. 

 

Paks, 2019. március 14. 

 

Tisztelettel: 

 Kovácsné Pál Krisztina 
 pályázó 
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Mellékletek 
 

A pályázati anyag részeként a vezetői programhoz az alábbi dokumentumokat csatolom: 

 Szakmai önéletrajz  

 Nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről és a pályázat 
sokszorosításáról 

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga oklevél fénymásolata 

 Oklevél másolatok 

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata 

 Munkáltatói igazolás 

 
 

 


