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1. Szakmai önéletrajz 

Személyi adatok 

Vezetéknév / utónév:  Bognár Anikó 

Születési név:  Kövesi Anikó 

Cím: 8417 Csetény, Hunyadi u. 11/B 

Állampolgárság:  magyar 

Születési dátum: Zirc 1967.08.14. 

Neme: nő 

Betölteni kívánt munkakör:  Békefi Antal Általános Iskola intézményvezetői beosztás 

 

Szakmai tapasztalat 

Időtartama és helye: 1985- 1986.  Körzeti Általános Iskola Csetény 

Beosztás: képesítés nélküli nevelő 

Időtartama és helye: 1989- 1991.  Általános Iskola Dudar 

Beosztás: általános iskolai tanító 

 Időtartama és helye  1992–2006. Körzeti Általános Iskola Csetény Tagintézmény Szápár  

Foglalkozás / beosztás: általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,         

egységvezető 

Időtartama és helye: 2006-től folyamatosan Békefi Antal általános Iskola Bakonyszentkirály 

Foglalkozás / beosztás: napközis nevelő, általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus 

A munkáltató neve és címe:  KLIK Veszprémi Tankerülete 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

Tevékenység típusa, ágazat:  Általános iskolai oktatás 

 

 

 

 



Vezetői pályázat                                                 Bognár Anikó 

 

5 
 

Felsőfokú tanulmányok 

Ideje:  2016. 

Végzettség / képesítés:  Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Ideje:  2005. 

Végzettség / képesítés:  Szakvizsgázott pedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

Ideje:  2003. 

Végzettség / képesítés:  Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Ideje:  1989. 

Végzettség / képesítés:  általános iskolai tanító, könyvtár szakkolégium 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: 

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 

Anyanyelv:  magyar 

Társas készségek és kompetenciák  

Kompromisszumkészség, tolerancia, jó kommunikációs készség, együttműködési készség. 

Problémamegoldó gondolkodás. A munkában alaposságra, legjobb minőségre való törekvés. 

Szervezési készségek és kompetenciák 

Önállóság, terhelhetőség és rugalmasság 

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák  

Felhasználói szintű Word, Exel, Internet ismeretek 

Egyéb készségek és kompetrenciák  

Kreativitás 

B kategóriás jogosítvány  
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2. Bevezetés 

A napjainkban rohamosan változó társadalmi, gazdasági, jogi, technikai környezet 

egyértelműen érezteti hatását az oktatásban is. A változás mindig félelmetes, riasztó, mert nem 

várt következményei vannak.  

Milyen változások történtek, amelyek az iskolák életében nagyfokú alkalmazkodást 

igényelnek? 

Sajnos a tanulólétszám az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat intézményünkben is. 

A családok életkörülményeinek változása maga után vonzza, hogy kevesebb gyermeket 

vállalnak. 

Az iskolába érkező gyermekek szocializációja, családi háttere, érettsége, képességszintje 

nagyon eltérő.  

Viszont a társadalom, a munkaerőpiac nagy elvárásokat támaszt a nevelő-oktató 

intézményekkel szemben.  

Folyamatosan változnak a jogszabályi keretek is. 

Hogyan tudja kezelni, hogyan tud alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz az iskola és a benne 

dolgozó pedagógus? Hogyan tud a megváltozott viszonyok között az intézmény egészséges 

embereket nevelni?  

 Fordítsuk a javunkra a változás szellemiségét, a változásban ne csak problémát, hanem 

lehetőséget lássunk! 

Az elmúlt évek eredményeinek tükrében reális célok kitűzését, egy lehetséges jövőkép 

felvázolását kívánom pályázatomban megvalósítani. 
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3. Motivációs levél-vezetői elképzelések 

Pedagógiai programunkból 

„Tudás nélkül nem lehet, szív nélkül nem szabad” 

Békefi Antal 

„Intézményünk jeles személyiségről kapta nevét, aki e vidék, Bakonyoszlop szülötte. Azt a 

töretlen akaratot jelenítjük meg iskolánkban a mindennapok során, amit Békefi Antal ránk 

örökített, számunkra adományozott. A művészeti nevelés éppen ezért iskolánkban nem csak 

cél, hanem kötelesség is. Intézményünk tanulói elé magas követelményszintet állítunk, célunk 

hogy eredményeink jelezzék, hogy Békefi Antal nevét méltón viseli iskolánk, s ez 

hagyományainkban, rendezvényeinkben is megjelenik. 

Küldetésnyilatkozatunk  

Célunk a személyiség sokoldalú formálása, a jellem nemesítése, a művészetek kifejezési 

eszközeinek elsajátíttatása. 

Pedagógiai alapelveink  

Feladatunk a nemzeti hagyományok, értékek, a magyarságtudat kialakítása, az időtálló erkölcsi 

normák, viselkedési formák, tanulási módszerek átadása, következetesség és igényesség a 

tanítás-tanulás folyamatában. 

Célunk, hogy tanulóink érzékennyé váljanak iskolai környezetükre. 

Elvárjuk, hogy tanulóink ismerjék meg az egészséges életmódot, s törekedjenek annak 

megvalósítására, kötődjenek szülőföldjükhöz, az anyanyelvükhöz, ismerjék meg saját hazájuk 

és más népek kultúráját. 

A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei 

Nevelő-oktató munkánk 

- valamennyi tanítványunk számára olyan nélkülözhetetlen ismereteket nyújtson, melyekre 

biztonságosan lehet építeni a következő iskolafokozatban 

- a közös nemzeti érdekeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a hagyományoknak, hozzájárul 

a nemzeti azonosságtudat fejlesztéséhez 

- a tanulást, és az így megszerzett tudást a társadalmi mobilitás alapvető eszközének tekinti 

- épít az önismeretre, vallja: „az erkölcs a világ létezésének feltétele…” 

  



Vezetői pályázat                                                 Bognár Anikó 

 

8 
 

Nevelő-oktató munka feladatai és céljai 

Fő célunk a kompetenciák közvetítése.  

Felkészítés az önálló életvitelre. Az alapfokú oktatás olyan szintje, amely felkészít a következő 

iskolafokozat által támasztott elvárások legoptimálisabb megfelelésére.” 

Ezekkel az alapelvekkel és célokkal, mint iskolánk tanítója és leendő vezetője, teljesen 

azonosulni tudok, és úgy gondolom teljes mértékben irányt mutatnak. Ezeknek a céloknak az 

elérése a mi feladatunk intézményünkben. 

Ez csakis magas szintű pedagógiai munkával lehetséges. Megtartva és, ha szükséges, építve 

szakmai együttműködésünkre, tradícióinkra, közösségi szellemiségünkre. Oly módon, hogy a 

kor kihívásainak eleget téve, a megfelelő innovációs lehetőségeket megragadva felszínre 

hozzuk és érvényesítsük azokat. 

Az intézményvezető felelőssége, hogy az iskolában minőségi munka legyen, ennek érdekében 

fel kell tárni és ki kell aknázni a tartalékokat. 

Szoros szakmai és gazdasági együttműködés szükséges a fenntartóval. 

A minőségi munka nélkülözhetetlen feltétele a vezető és nevelőtestület együttműködése. 

Működésünkben mindenkinek aktív szerepet kell vállalnunk. 

A különféle elvárások között meg kell hogy találjuk a helyes arányt. A megoldás módjait 

közösen keressük és realizáljuk. 

Milyen iskolát szeretnék? 

 Olyat: 

- amelyben tanár-diák-szülő egy célért dolgozik, partnerközpontúság jellemzi 

- amelyben jó légkör uralkodik 

- amelyben nyilt a kommunikáció 

- a folyamatai átláthatóak és tervezhetőek 

- ahol a pedagógusok jól képzettek és örömöt találnak a munkájukban 

- szellemisége van 

- amely jó alapot ad az életre, használható tudást biztosít 

- amely a lehető leghatékonyabban dolgozik 

- emberközpontú 

- felkészíti a diákot, hogy a tanulás élethosszig tart 

- ahol a megkezdett tanulmányokat be is lehet sikeresen fejezni 
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Milyen vezetővé szeretnék válni?  

Olyanná:  

- aki döntéseiben következetes 

- aki nyíltan kommunikál 

- aki munkatársait bíztatja, támogatja, fejlődésüket segíti 

-  a jó teljesítményt értékeli, a kritikát emberségesen alkalmazza, a pozitívumokat keresi 

- az együttműködést preferálja 

- a konfliktusokat nem kerüli, megoldásukban segédkezik 

- a jó kapcsolat kialakítását segíti elő tanár-diák- szülő között 

Miért lennék megfelelő vezetője ennek az intézménynek? 

2006. óta tanítok az intézményben. Szinte a legrégebben kollégáim közül. Számtalan kollégával 

dolgoztam együtt, jó néhányan már nem itt, vagy egyáltalán nem tanítanak. Megismertem nem 

egy vezetői stílust. Voltam napközis nevelő, munkaközösség-vezető, de leginkább tanító. Itteni 

első tanítványaim már lassan érettségiznek. Büszke vagyok azokra a gyerekekre, akiket én 

taníthattam írni-olvasni. Igazából ez a legjobb érzés, amit e hivatás nyújthat. A gyermekek, 

akiknek adtunk valami nagyon fontosat. Kialakultak szoros barátságok, szakmai kapcsolatok a 

tantestület tagjaival. Tapasztalt „öreg róka” vagyok. Megértem, úgy gondolom alkalmassá 

váltam a feladatra. Kész vagyok rá, hogy tudásomat vezetői szinten is alkalmazzam és iskolánk 

szolgálatába állítsam. Megtiszteltetés lenne, ha a bizalmat megkapnám. 

Céljaink megvalósítása két pedagógiai szakaszban történik: az 1-4. és az 5-8. évfolyamokon. 

Beiskolázási körzetünk: Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek. 

A nagy számú bejáró tanuló munkájának összehangolása további feladatokat ró 

intézményünkre. 

Kiemelt feladat a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása, 

ugyanakkor a kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozása. 

A gyermek, a szülő és a pedagógusok összehangolt, partneri tevékenységének megteremtése. 

A felcseperedő kis polgároknak tudást és erkölcsöt, tisztességet adni. 

S mindezek koordinálása az intézmény vezetőjének a feladata és munkája. 

Ezeknek a tényeknek az átgondolásával, elköteleződve az iskola céljai, értékei iránt,  nyújtom 

be intézményvezetői pályázatomat. 
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4. Szakmai helyzetelemzés 

Az intézményi helyzet elemzésének, a vezetési program megfogalmazásának alapja: 

- Pedagógiai Program 

- Kerettanterv 

- Helyi tanterve 

- Az intézmény által biztosított statisztikai adatok 

- Országos kompetenciamérés eredményei.  

 

4.1. Az intézmény általános adatai  

 
Az intézmény OM azonosítója: 037140  

Az intézmény megnevezése: Békefi Antal Általános Iskola 

Címe: 8430 Bakonyszentkirály Iskola tér 9. 

Székhelyének megyéje: Veszprém 

Az intézmény vezetője: Farkas László Béla 

Beosztása: intézményvezető-helyettes 

Ellátott alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-

oktatás (felső tagozat) 

4.2.  Szervezeti struktúra 

Fenntartónk a KLIK  Veszprémi Tankerülete.  

Alapfeladatunk: általános iskolai nevelés-oktatás. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása.  

Céljaink megvalósítása két pedagógiai szakaszban történik: az 1-4. és az 5-8. évfolyamokon. 

Beiskolázási körzetünk: Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek. 

Nevelő-oktató munkánk alapelvei közé tartozik 

„Olyan nélkülözhetetlen ismeretek nyújtása, melyekre biztonságosan lehet építeni a következő 

iskolafokozatban. 

Közös nemzeti érdekeket szolgáló hagyományok ápolása. 

A tanulás, a megszerzett tudás alapvető eszközzé tétele, melynek fontos szerepe van a 

társadalmi mobilitásban.” 

Az intézmény 8 tanulócsoporttal működő általános iskola. 
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Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata és célja 

Motivált munkában fejlessze a kisgyermekben a felelősségtudat, a kitartás képességét, és 

előmozdítsa érzelemvilágának gazdagodását. 

Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdésben. 

Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális 

környezetéből fakadnak, vagy eltérő ütemű éréséből. 

A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

Az 5-8. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk feladata és célja 

Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszteni a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát. 

4.3. Szervezeti kommunikációnk 

Intézményünkben az alábbi kommunikációs formák valósulnak meg 

 Megbeszélés 

 Kör e-mail 

 Értekezletek 

 Faliújság 

 Üzenet 

Mivel tantestületünk kis létszámú, így feltételezhető, hogy jól működik a kommunikáció. A 

valóság azonban az, hogy nem mindig jön át az információ. Kollégáimmal együtt nagyon 

sokféle feladatot látunk el, például 5 ügyeletes tanár van csak egyetlen nap alatt. Így néha későn 

jut tudomásunkra egy-egy fontos üzenet, időpont. Mivel kevesen vagyunk ugyanannyi rétegű 

feladatra, a leterheltségünk magas, a figyelmünk megosztott. Sokszor előfordul, hogy a 

helyettesítésekről szinte az utolsó pillanatban kapunk jelzést. Az e-maileket mindenkinek el 

kellene olvasnia. Ezt a fajta kommunikációt jónak tartom, korszerűnek és környezetbarátnak.  

Jobban ki kellene használni az ebben rejlő lehetőségeket. Az értekezletek minimum havi 

rendszerességgel történnek. Itt az előre látható, tervezhető programokról, feladatokról, 

intézkedésekről időben értesülünk. A probléma inkább a váratlan események kapcsán, 

faliújságra kitett információkkal van. Ennek hatékonyságán változtatni kell, valamiféle közös 

megegyezés eredményeképpen.  



Vezetői pályázat                                                 Bognár Anikó 

 

12 
 

Sajnos nem mondható el, hogy iskolánkban nyílt lenne a kommunikáció. Kevésbé jellemző, 

hogy egyenesen elmondjuk és megfogalmazzuk a problémáinkat, a nehézségeinket vagy a 

kritikánkat. Inkább a háttérben kommunikálunk. S csak akkor szemtől-szembe, ha már 

kicsúcsosodnak az események. 

4.4. Diákjaink 

Tanulóink jelentős része bejáró diák. Ezért vannak plusz feladataink. A tanulók felügyelete, 

kísérése, ebédeltetése. Ehhez a közmunkaprogram kapcsán a tavalyi és az idei tanévben is 

kaptunk segítséget. 

Sajátossága intézményünknek, hogy a beiskolázási körzethez tartozó Bakonyoszlopon található 

Eszterházy György Nevelőotthonból és a lakásotthonokból sok gyermek iskolánk tanulója. 

Speciális nevelési feltételeket igényelnek ezek a gyerekek, mert a családi környezetből való 

kiszakítottság számtalan sebet ejtett rajtuk és számtalan konfliktus forrása. Tanár-diák, diák-

diák között. Az elmúlt tanévben fegyelmi tárgyalásokra is sor került, melyek eredménye 3 diák 

kizárása volt. Gyakori, hogy a közösségi szabályokat betartani nem tudó gyerekek 

magántanulókká válnak. Sajnos úgy érzem ez komoly és megoldatlan probléma 

intézményünkben.  

Az intézményi létszám alakulása az elmúlt 5 évben 

 

Mint látható a létszám 2014-ben 100 fő alá csökkent, és kis mértékben, de csökkenő tendenciát 

mutat. Az okok között megtalálható a gyermekvállalás csökkenése, a tanulók elvándorlása más 

köznevelési intézménybe. 

Az elkövetkező években célunkként tűzhetjük ki, hogy megállítsuk az elvándorlást, olyan 

iskolát teremtsünk, melyből nem elmennek a diákok, hanem az intézmény jó híre által, akár 

vonzóvá válhat azok számára is, akik nem a körzetben élnek. 
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Ez a legfontosabb feladat, mert biztosítani kell a megfelelő tanulói létszámot, hogy 

létjogosultságunkat igazoljuk. A jelen állapot szerinti 8-15 fős osztályok létszáma nőjön. 

4.5. Személyi feltételek 

Iskolánkban jelenleg az oktató-nevelő munkát 8 főállású és az alábbi tantárgyakat 4 óraadó 

pedagógus látja el: 

 történelem,  

 természetismeret,  

 vizuális kultúra,  

 fizika és  

 kémia. 

Az intézményvezetői feladatokat az igazgató-helyettes látja el. 

5 fő tanító, 3 fő tanár. 

Iskolai végzettség szerint 

Egyetemet végzett 3 fő 

Főiskolai végzettségű 5 fő 

Szakvizsgázott pedagógus 1 fő 

Fejlesztő pedagógus 2 fő 

Napközis csoporttal foglalkozik 1 fő 

Életkor szerinti megoszlás 

25-29 év közötti 1 fő 

30-34 év közötti 1 fő 

35-39 év közötti 1 fő 

40-44 év közötti 3 fő 

50-54 év közötti 2 fő 
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A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő munkatársak 

Iskolatitkár 1 fő 

Technikai dolgozó 3 fő 

Rendszergazda 1 fő 

Szakos ellátottság 

Jelenleg nem biztosított a testnevelés, ének-zene, technika. német nyelv szakok ellátottsága. 
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Munkaközösségek 

Jelenleg alsós munkaközösség működik, mert felsőben nincs meg a minimum 5 fő a 

munkaközösség megalakulásához. 

Az alsós munkaközösség összhangban, jól tevékenykedik. Jó az információáramlás, 

együttműködés. 

A pedagógus feladatai 

Alapos, korszerű tudással rendelkezik, törekszik ennek folyamatos fejlesztésére. 

A köznevelési törvényben foglaltak megtartásával az egyetemes emberi értékeket figyelembe 

véve végzi nevelő-oktató munkáját. 

Ismeri szaktárgya szakmódszertanát, módszertani sokszínűség jellemzi. Ezek alkalmazásakor 

figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, fejlettségüket, tudásukat. 

Segíti a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakozását és bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását társaihoz. 

A nevelőtestületnek munkáját igényesen végző, szakmailag jól felkészült, a pedagógiai-oktatási 

folyamatokat, változásokat nyomon követő, megújulásra kész és képes, tudását egymással 

megosztani kész, konfliktusokat felvállalni tudó és megoldásukra képes közösségnek kell 

lennie.  

A nyugodt, eredményes  oktató-nevelő munka legfontosabb előfeltételei 

A vezető rendelkezzen az alábbi tulajdonságokkal 

- A kitűzött célok elérésére, megvalósítására ösztönzi a nevelőtestületet, az erőforrások 

hozzárendelésével. 

- Döntéshozatalában problémamegoldó. 

- Jó kommunikációval kezeli és oldja fel a konfliktusokat. 

- Meglátja az összefüggéseket, kezdeményezőkészsége jó. Képes felülnézetből látni a 

szervezetét. 

- Válságmenedzseri képességekkel is rendelkezik. 

- Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus légkör, a nevelőtestületen belül és 

tanulócsoportjainkban. 

- Nevelőtestület és vezetője azonos abban a törekvésben, hogy a minőségi munka 

előfeltétele a fegyelem, a pontosság, a rend, és ezt a hozzáállást tanulóinkban is  ki kell, 

hogy alakítsuk és megköveteljük. 

Az eredményes munka alapfeltétele a pedagógusok fluktuációjának megállítása. Az elmúlt 

tanévekben, és a 2017/18. tanévben is igen nagy volt a fluktuáció intézményünkben. 

Együttműködő, stabil pedagógus közösség kialakítására van szükség. 

A stabilitás megteremtése úgy nem lehetséges, hogy állandóan változik a testület összetétele. 
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A 2017/2018. tanévben a következő ilyen jellegű változások történtek: 

A tanév megkezdése után a matematika, kémia és informatika szakos kolléga távozott az 

intézményből. Ekkor át kellett alakítani az órarendet. Októberben szerencsére a matematika, 

informatika tárgyak ellátása biztosítottá vált, egy új kolléga érkezésével. újra órarend változást 

eredményezve. Majd a német szakos tanár egy iskolai konfliktus miatt, melyet a gyerekek 

gerjesztettek, elhagyta iskolánkat. Már távozása előtt érkezett azonban egy gyakornokunk, 

német szakos. Egy ideig mindketten tanították a németet, majd csak az új kolléga. Ez kétszeres 

órarend változtatás volt. Jelenleg sincs német szakosunk, mert az új kollégánk is máshol tanít 

már. Ezekben a napokban újra változik a tantárgyfelosztás, az órarend. Személy szerint nem 

taníthatok alsó tagozatban bizonyos tárgyakat, mert be kell hogy segítsünk a felső tagozat 

munkájába.  Másképp nem áthidalható ez a most felmerült probléma. 

Felmerül a kérdés, hogy feltétlenül be kellett következnie ezeknek az eseményeknek? Vagy 

megfelelő szakmai, emberi hozzáállással megelőzhető lett volna?  

Hogyan működhet egy nevelési-oktatási intézmény jól, stabilan ilyen körülmények között? 

Mit gondolnak, hogyan állnak ehhez hozzá a gyerekek és a szülők? Hogyan tudunk, tudunk-e 

ehhez a sok változáshoz alkalmazkodni? 

4.6. Tárgyi feltételek 

Intézményünk a Cseszneki vár alatt, csodálatos természeti környezetben található. Iskolánk 

Makovecz stílusú, nagyon szép, de felújításra szoruló épület.  

9 tanteremként funkcionáló helyiséggel, 1 könyvtár teremmel és 1 informatika/nyelvi laborral 

rendelkezik. Kiegészítő helyiségek: 2 tanári szoba, külön a tanítók és a tanárok számára, 2 

sportszertár, karbantartó helyiség. 

A helyiségek egészségügyi festése, az ablakok átfestése, parketta felújítása az elmúlt 

időszakban megtörtént. Azonban sem a nyílászárók, sem az épület szigetelése, fűtés 

korszerűsítése nem megoldott. 

 Régi problémánk a tornaterem hiánya. Az iskolaudvar és a kézilabda pálya használható 

sportolásra, de az időjárás függvényében. Így nehéz megvalósítani a mindennapos testnevelés 

nyújtotta lehetőségeket. Lehetőség szerint egy tornaszoba kialakítása szükséges. 

Valamint az iskolaudvar kerítéssel való elhatárolása is.  

Szükségessé vált a mosdóhelyiségek felújítása, mert jelenleg az egyik nem is használható, 

továbbá nagyon régiek és elhasználódottak. 

Az osztálytermek, a szükséges eszközökkel ellátottak, de ezek korszerűsítése, az elhasználódott 

eszközök, bútorok pótlása, cseréje vagy javítása szükséges. Pl: könyvtári székek.  
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Az épületben elérhető az informatikai hálózat, 3 digitális táblával rendelkezünk, ezek bővítése 

is segítené pedagógiai munkánkat. Minden pedagógus számára rendelkezésre állnak az IKT 

eszközök, de nem használjuk ki az ezekben rejlő lehetőségeket kellőképpen. Az IKT 

kompetencia fejlesztése érdekében, igény szerint, biztosítani kell a továbbképzéseken való 

részvételt. 

A tanári szobák, irodák felszereltsége jónak mondható, de itt is szükség lenne modernizációra. 

Mindezen fejlesztésekhez szükséges a megfelelő források felkutatása, egy átfogó felmérést 

követően, mely a tárgyi környezet feltérképezését szolgálja. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Veszprémi Tankerületének támogatása illetve egyéb pályázati lehetőségek keresése 

jelenthet megoldást. Esetlegesen szponzorok, támogatók felkutatása. Az elhagyatott iskola 

Alapítvány, mely az adók felajánlott 1%-t kaphatja, további segítséget jelenthet. S remélhetőleg 

továbbra is számíthatunk az önkormányzatok segítségére is.  

A pályázati és egyéb lehetőségek felkutatása, megkeresése közös célunk és feladatunk, azonban 

célszerű lenne a tantestület tagjai közül pályázati felelőst választani. 

4.7. Tartalmi munka 

4.7.1. Nevelő-oktató munka elemzése 

Alsó tagozat 

Az alsó tagozatban a kis létszámú csoportok lehetővé teszik, hogy tanítóink minden gyermekre 

kiemelt figyelmet fordítsanak. A korosztályi sajátosságok figyelembe vételével színvonalas, 

módszertanilag változatos, türelmes és toleráns nevelő-oktató munkát végezzenek. Miért 

nagyon fontos, hogy az óvodából kikerülő gyermek milyen tapasztalatokat szerez az iskolába 

lépéskor? Ekkor találkozik először az intézményes oktatással, az ekkor szerzett élmények, 

érzések egész életre kihatnak, és befolyásolják a tanuláshoz való hozzáállást. Másrészt jó alapot 

kell, hogy biztosítson az alsó tagozat a felsőbb évfolyamokhoz. Ebben az értelemben az 1. 

osztály kiemelt figyelmet érdemel.  

Vekerdy Tamás szavaival élve: 

„Öt dolog fontos, öt alapkészség: 

 Értő olvasás 

 Írás 

 Elemi számolás 

 IKT kompetencia 

 Angol nyelv 

Mert a világtendencia és a munkaerőpiac erre az öt alapkészségre épít.”  
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Felső tagozat 

Mint említettem, a felső tagozaton igen nagy problémát okoz, hogy sok szakterület nincs 

lefedve. Hiányos a szakos ellátottság. Így a kollégák nagyon leterheltek, mert nem tudnak 

kellőképpen saját tárgyaikra koncentrálni, fokozott felkészülést és koncentrációt igényel a nem 

szakos órákra való készülés. A megnövekedett tanagyag tartalom, az életkori sajátosságok is 

nehéz feladat elé állítják a kollégákat. Az osztályfőnökök osztályaikból igyekeznek közösséget 

kovácsolni. Mivel nem tölthetnek annyi időt a gyerekekkel, mint a tanítók, így ez nem könnyű 

feladat. Ezt a hátrányt tanórán kívüli tevékenységekkel is igyekeznek enyhíteni. 

4.7.2. Oktató munka elemzése 

Az elmúlt négy év meghatározó statisztikai adatai táblázatba foglalva 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Tanulólétszám 90 91 81 87 

Iskolai 

tanulmányi 

átlag 

4,14 4,54 4,20 4,12 

Bukott 

tanulók 

6 11 9 7 

Szorgalom 

átlag 

Nincs adat 3.95 3,98 4,14 

Hiányzási 

átlag (óra) 

33,47 54,96 80,72 96,04 

Igazolatlan 

hiányzási átlag 

0,56% 3,24% 2,63% 15,57% 

 

Az adatokat vizsgálva látszik, hogy a tanulmányi teljesítmény nagyon kiegyensúlyozott. Az 

átlagok 4,00 felett vannak, ez nagyon pozitív. A bukott tanulók száma a tanulólétszámhoz 

viszonyítva azonban magas. Ennek okait fel kell deríteni, és lehetőség szerint, tervszerűen 

javítani kell rajta. Fel kell térképezni az érintett tantárgyi területeket és kellő motivációval 

tanulóinkat is érdekeltté kell tenni ebben.  
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A hiányzási átlag nagyon magas. Mint látható, emelkedő tendenciát mutat. Ezen belül az 

igazolatlan hiányzások százaléka kiemelkedően magas volt 2017-ben. Ez ellen biztos, hogy 

határozottabban kell fellépnünk. 

 

 

 

4.7.3. Kompetenciamérések 

Munkánk vizsgálatakor nem hagyhatók figyelmen kívül a kompetenciamérések eredményei.  

Az elmúlt három évet vizsgálva: 

Év 2015 2016 2017 

Kompetencia- 

terület 
Matematika 

Évfolyam 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály 

Országos átlag 1497 1618 1486 
Nincs 

adat 
1497 1612 

Viszonyítási 

csoport 
1448 1555 1432 

Nincs 

adat 
1442 1543 

Iskolai átlag 1471 1427 1231 
Nincs 

adat 
1363 1521 

Kompetenciaterület Szövegértés 

Országos átlag 1488 1567 1494  1503 1571 

Viszonyítási 

csoport 
1324 1494 1425  1434 1503 

Iskolai átlag 1522 1302 1275 
Nincs 

adat 
1349 1596 

 

Az adatokat vizsgálva az látható, hogy a matematika kompetencia minden esetben elmarad az 

országos átlagtól, de még a viszonyítási csoporttól is. A szövegértés kompetencia pedig csupán 

két esetben magasabb az országos, illetve a viszonyítási átlagtól. Ezek mellett a tények mellett 

nem mehetünk el anélkül, hogy szakmai munkánkat át ne értékeljük, s lépéseket ne tegyünk a 
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jobb eredmények elérésének érdekében. Jobban kell közelítenünk az országos, a viszonyítási 

átlaghoz. Optimális esetben meg is kell, hogy haladjuk azt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Nevelő munka 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Magatartás 

átlag 
4,21 4,33 4,20 

Igazgatói 

dicséret 
11 25 25 

Osztályfőnöki 

dicséret 
148 122 135 

Szaktanári 

dicséret 
18 10 5 

Igazgatói 

figyelmeztetés 
4 10 9 

Osztályfőnöki  

figyelmeztetés 
23 37 31 

Szaktanári 

figyelmeztetés 
76 120 45 
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Tanulólétszám 91 81 87 

 

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a magatartási átlag szintén 4,00 felett van, jónak 

mondható. Azonban, ha megfigyeljük a szaktanári figyelmeztetések számát, amely nagyon 

magasnak mondható a tanulólétszámhoz képest, arra kell hogy következtessünk, több esetben 

éltek a kollégák ezzel a fegyelmezési eszközzel. Nyilván ezek a figyelmeztetések többségében 

a felső tagozatot érintették, s kevésbé a 6-10 éves korosztályt. Szaktanári dicséret már sokkal 

kevesebb. Osztályfőnöki dicséretek száma magas, melyből következtethetünk, hogy tanulóink 

közösségi munkája jó, versenyeken, pályázatokon való részvétel megvalósul. Kiemelkedő 

munkáért járó igazgatói dicséretek száma arányosan megfelelő. De sajnos az igazgatói 

figyelmeztetések száma nem elhanyagolható. 

Meg kell őriznünk, tovább kell vinnünk azt a törekvést, hogy tanulóink  motiváltak legyenek 

ezekben a tevékenységekben. Támogatnunk kell és felkészíteni őket arra, hogy intézményen 

belül és kívül is öregbítsék iskolánk jó hírnevét. Iskolai, községi, regionális, akár országos 

eseményeken, rendezvényeken, versenyeken való részvétellel. A községek életében eddig is 

számos alkalommal vettek részt tanulóink, illetve készítettük fel őket mi pedagógusok. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a sport, kulturális, tanulmányi teljesítményt elismeréssel 

jutalmazzuk.  

Ugyancsak ezt a célt szolgálja intézményünk kitüntetési rendszere. 

Évenként adományozható kitüntetéseink: 

Békefi Emlékplakett, melyet a 8. osztály befejezésekor kaphatnak tanulóink. Kiemelkedő 

tanulmányi, közösségi, kulturális tevékenységükért. 

Dr. Hutterné Németh Jolán Díj, melyet az alsó tagozat befejezésekor kaphatnak tanulóink. 

Kiemelkedő tanulmányi, közösségi, kulturális tevékenységükért. 

4.7.5. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 

Településeink a hátrányos helyzetű települések közé tartoznak. Iskolánk tanulói összetétele is 

ezt támasztja alá. 

 

 2017 Százalékban 

SNI 12 14% 

BTM 5 6% 

HH 0  

HHH 22 25% 
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Iskolai 

létszám 

 

87 

 

 

Látható, hogy tanulóink negyede halmozottan hátrányos helyzetű. SNI-s tanulók aránya 14%, 

mellette a BTM-es gyerekek száma sem elhanyagolható. Mondhatjuk, hogy évről-évre nő a 

tanulási, magatartási problémákkal küzdők száma. 

Az iskola az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységnek megfelelően integrált 

formában látja el a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat. Az SNI a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. A foglalkozások célja, hogy csökkentse a speciális nevelési 

igényből eredő hátrányt. 

Intézményünkben heti két alkalommal vesznek részt BTM-es tanulók fejlesztő, felzárkóztató 

foglalkozáson. Sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentésére az érintett 

gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozik heti rendszerességgel. Illetve logopédus heti egy 

alkalommal segíti a beszédhibával, egyéb nyelvi nehézséggel küzdő tanulóinkat. Véleményem 

szerint ez nem kielégítő, és kevésbé hatékony. 

Napjainkban egyre több gyermeket érint valamilyen tanulási probléma, pszichés, mentális 

gondokkal is küzdenek tanulóink. Ezeknek a hátrányoknak a csökkentése ezekkel az 

eszközökkel nem mindig sikeres. Meg kell vizsgálnunk pedagógiai módszereinket, s a 

szükséges irányban változtatnunk kell. 

Intézményünk speciális helyzetű, mert elég nagy számban érkeznek diákjaink a 

Bakonyoszlopról az Eszterházy György Nevelőotthonból, illetve lakásotthonokból. A 87 

tanulóból 15 állami gondoskodásban nevelkedik. Nem kell részletesen elemezni, hogy mennyi 

és miféle problémákkal, gondokkal küzdenek ezek a gyerekek. S szinte mindannyian 

magatartási, tanulási zavarral is.  
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Ám mindannyiszor tetten érhető a pszichikum érintettsége, illetve valamilyen mentális 

probléma is. Gyakran kicsúcsosodnak ezek a problémák a tanórákon. Felmerül a kérdés, milyen 

eszközeink vannak e problémák kezelésére, megoldására.  

Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

A tehetséggel való foglalkozás az iskolai nevelés-oktatás fontos része. Tehetséggondozás 

történhet szakkörök, sportkörök, zeneiskolai órák, fejlesztő foglalkozások keretében. Jelenleg 

hangszeres zeneoktatásra van lehetőség. Sportkör működik a délutáni órákban, speciális 

sportági tevékenységre nincs lehetőség. Iskolánk alapfokú művészeti tevékenységet is 

folytatott, grafika és néptánc tanszakkal, mely jelenleg szünetel.  

A sport, a művészetek szerepe elvitathatatlan nem csak a tehetségek felfedezésében és 

gondozásában, hanem azon tanulók számára is fejlesztő, ösztönző és nem utolsó sorban 

sikerélményt nyújtó tevékenységek. A mentális egészség megőrzésének, a 

közösségformálásnak nélkülözhetetlen eszközei. 

4.7.6. Együttműködés, külső kapcsolatok partnerekkel 

Napi kapcsolatban vagyunk a családdal, szülőkkel. A rendszeres szülői értekezleteken, fogadó 

órákon, fogadó napokon, nyílt napokon kívül, ahol alkalmuk van a szülőknek bepillantást 

nyerni az iskolai életbe, gyermekeik tanulmányi munkájába, a pedagógusok és a vezetés 

együttműködő és segítő szándékkal áll a szülők, a család mellett. Hisz közös érdekünk az 

együttműködés. A szülői szervezet támogatásával több lehetősége is volt tanulóinknak 

kirándulásokon részt venni, illetve sportszerek egyéb eszközök megvásárlásához is segítséget 

nyújtottak. Jól működnek nyílt, közös rendezvényeink: Márton-napi lámpás felvonulás, 

Karácsonyváró ünnepély, Farsang, Gyermeknap, kirándulások. 

Kapcsolatban vagyunk a fenntartónkkal, a KLIK Veszprémi Tankerületével. 

Jó a kapcsolat a helyi önkormányzatokkal, utazás lebonyolítása versenyekre, rendezvényekre, 

egyéb eseményekre önkormányzati járművel. Iskolaudvar rendezése, fűnyírás. Segítségnyújtás 

a karbantartásban. 

Egyéb kapcsolatok: 

Zirci Szakszolgálat, Kerekerdő Óvoda, Katolikus Plébánia, Református Parókia, Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálat, Zirci Rendőrőrs-iskolarendőr program 
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4.7.7. Hagyományaink : „Három alapvető irányt határoztunk meg magunknak 

Helyi természeti és kulturális értékeink megismertetése, megőrzése 

Iskolánk névadója, Békefi Antal szellemiségének továbbéltetése 

Nemzeti és az európai közösség életében fontos értékek és események méltó megünneplése 

Ezek a következőképpen valósulnak meg iskolánkban: 

Időpont Alkalom, ünnep Célcsoport Ünneplés módja 

Szeptember  

Iskolánk névadójának, 

Békefi Antal halálának 

évfordulója 

1-8. osztály 
megemlékezés osztályfőnöki óra 

keretén belül a Békefi-emléktáblánál 

Szeptember   magyar népmese napja 
Alsó 

tagozat 
mesevetélkedő 

Október  a zene világnapja 1-8. osztály népdaléneklési vetélkedő 

Október  
az aradi vértanúk 

emléknapja 
1-8. osztály 

megemlékezés osztályfőnöki óra 

keretén belül 

Október  
az 1956-os szabadságharc és 

forradalom emléknapja 
1-8. osztály Ünnepi műsor 

Október  a reformáció emléknapja 
Felső 

tagozat 
Megemlékező előadás 

„Mozgó 

ünnep” 
advent 

Alsó 

tagozat 
Adventi játszóház 

December  Mikulás-nap 1-8. osztály Színpadi előadás 

December  karácsony 1-8. osztály Ünnepi műsor 

Január   a magyar kultúra napja 
Alsó 

tagozat 
Szépíró verseny 

Január  a magyar kultúra napja 
Felső 

tagozat 
Műveltségi vetélkedő 

Február farsang 1-8. osztály 
Alsósok számára jelmezverseny, 

felsősök számára színpadi előadás 

Február   
a kommunizmus 

áldozatainak emléknapja 

Felső 

tagozat 
Megemlékező előadás 

Március  
az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emléknapja 
1-8. osztály Ünnepi műsor 

„Mozgó 

ünnep” 
Békefi-nap 1-8. osztály 

Sportvetélkedők, húsvéti játszóház, 

műveltségi vetélkedők, 

szavalóverseny, táncház 

Április  a magyar költészet napja 1-8. osztály szavalóverseny 

Április  a magyar költészet napja 1-8. osztály Rendhagyó irodalmi óra 

Április  
a holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

Felső 

tagozat 
Megemlékező előadás 

Április  A Föld napja 
Felső 

tagozat 
Műveltségi vetélkedő 
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Április  a magyar nyelv napja 
Felső 

tagozat 
Helyesírási vetélkedő 

„Mozgó 

ünnep” 
Anyák napja 1-8.osztály Osztályonkénti ünnepi műsor 

Május  madarak és fák napja 1-8. osztály Bakonyi túra 

Június  gyermeknap 1-8. osztály vetélkedők 

Június  
a nemzeti összetartozás 

napja 
1-8. osztály Ünnepi műsor 

 

 

A fent említett események és ünnepek mellett minden évben sort kerítünk a papírgyűjtésre. Ez 

ősszel, általában egy kora októberi napon kerül megszervezésre. A nevelőtestület döntése 

értelmében a papírgyűjtésből befolyt összeget karácsonyi ajándékokra, valamint az adventi 

játszóház tárgyi feltételeinek biztosítására lehet felhasználni, tanulmányi versenyeken nevezési 

díjakra, színház- vagy mozilátogatásra stb. az SZMK kezelésében.”  
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5. Vezetési program 

Vezetési programomat iskolánk a Békefi Antal Általános Iskola Pedagógiai Programja alapján 

állítottam össze. 

5.1. Küldetésnyilatkozat 

„Célunk a személyiség sokoldalú formálása, a jellem nemesítése, a művészetek kifejezési 

eszközeinek elsajátíttatása.” 

 

5.2. Pedagógiai alapelveink 

 

„Feladatunk a nemzeti hagyományok, értékek, a magyarságtudat kialakítása, az időtálló 

erkölcsi normák, viselkedési formák, tanulási módszerek átadása, következetesség és 

igényesség a tanítás-tanulás folyamatában.” 

 

5.3. Nevelési program 

 

5.3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 

„A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei 

 

Iskolánkban nevelő-oktató munkánk 

 valamennyi tanítványunk számára olyan nélkülözhetetlen ismereteket nyújt, melyekre 

biztonságosan lehet építeni a következő iskolafokozatban, 

 a közös nemzeti érdekeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a hagyományoknak, 

hozzájárul a nemzeti azonosságtudat fejlesztéséhez, 

 a tanulást, és az így megszerzett tudást a társadalmi mobilitás alapvető eszközének tekinti, 

 épít az önismeretre, vallja: „az erkölcs a világ létezésének feltétele…” 

 

A nevelő-oktató munka feladatai és céljai 

 

Fő célunk a kompetenciák közvetítése. 

 

Az iskola tehát szocializál és tudást közvetít, ami tulajdonképpen egyet jelent: felkészítést az 

önálló életvitelre. Iskolánkban alapfokú oktatás folyik, ezért célunk tanítványaink 

önmegvalósításának elősegítése olyan szinten, hogy a következő iskolafokozat által támasztott 

elvárásoknak való megfelelésük a legoptimálisabb legyen. 

 

A feladataink, illetve a célok megvalósítása két pedagógiai szakaszban történik: az 1-4. és az 

5-8. évfolyamon. 

 

Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata és célja 
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 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa 

érzelemvilágának gazdagodását. 

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

 Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

 Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 

értékeket. 

 Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

Az 5-8. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk feladata és célja 

 

 fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszteni a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét. 

 Tudatosítani a tanulókban a közösség működésének értékét és néhány általánosan 

jellemző szabályait. 

 Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 

 A nemzeti, a nemzetiségi hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való nevelés. 

 Fejleszteni a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, felébreszteni az egymás mellett 

élő különböző kultúrák iránti igényt. 

 Erősíteni az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is ráirányítani a 

figyelmet más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére. 

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka módszerei, eszköz- és eljárásrendszere 

 

A nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat – egymással 

összefüggő, egymást feltételező – nagyon fontos elemei, tényezői. A nevelési módszerek 

elválaszthatatlanok a nevelés céljától, vagyis a nevelési módszereinket hozzá igazítjuk a 

nevelési-oktatási célokhoz. Eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés 

módszerével. 

 

Az egyes fejlődési szakaszokban nevelési módszerek közül azokat alkalmazzuk, amelyek a 

nevelési célokon és feladatokon túl legjobban igazodnak 

 a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, 

 a nevelő személyiségéhez, pedagógiai kultúrájához, felkészültségéhez, vezető stílusához, 

 a mindenkori aktuális nevelési helyzethez és annak tartalmához. 
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 legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt és 

becsülje meg ezeket, 

 közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában,váljon érzékennyé 

környezete állapota iránt.” 

Ezekkel az alapelvekkel összhangban kívánatos, hogy: 

Az iskola pedagógusai, dolgozói legyenek elkötelezettek a megfogalmazott és elfogadott célok 

iránt, és járuljanak hozzá a célok megvalósulásához. Ennek érdekében tudatosítani kell, hogy 

ezeknek a céloknak az elérése közös érdekünk, tanulóink ez irányú motiválása pedig közös 

feladatunk. 

Felmérni erősségeinket, erőforrásainkat, adottságainkat. 

Ezekből kiindulva felmérni lehetőségeinket a nevelés-oktatás folyamatában. A felmerült 

hiányok pótlása, a nem meglévő szakterületek biztosítása továbbképzések, óraadó kollégák 

közreműködése, esetlegesen a meghirdetett és betöltetlen álláshelyek-szakok ellátásával. 

Olyan szervezeti forma és kultúra kialakítása, mely harmónikus, együttműködő légkör 

megteremtésével vonzó és biztonságot nyújtó. A leadership elvének alkalmazása, mely a közös 

munka-egymás segítése-közösség egy célért háromságát valósítja meg. 

A Pedagógiai Programban, Házirendben megfogalmazott elvek, célok, feladatok, elvárások 

tudatosítása tanulóinkban. Ezek alkalmazása, megvalósítása, ellenőrzése.  

Szorosabb kapcsolat kialakítása az óvoda-iskola, óvoda-alsó tagozat, alsó tagozat-felső tagozat, 

felső tagozat-középiskola között. A zavartalanabb átmenet biztosítása, a bemeneti és kimeneti 

követelmények alapos megismerésével. Jobb kommunikációval. 

 Gyermekeink tanuljanak meg tanulni. 

A tanulás támogatása, az önálló tanulás alapjainak megteremtése alapfeladat. Napjainkban 

egyre inkább előtérbe kerül és nélkülözhetetlenné válik ez a képesség. Tanulóink váljanak 

alkalmassá az önálló ismeret-, információszerzésre, annak alkalmazására, átadására.  

Ennek érdekében fejlesztendő az IKT kompetencia, valamint szükséges módszertani kultúránk 

megújulása. Változatos munkaformák alkalmazása, a frontális osztálymunka egyre inkább 

háttérbe szorul. És előtérbe kerülnek a kooperatív tanulási technikák, projekt munkák, téma 

napok, hetek megszervezése. Fejlesszük ki  tanulóinkban az új információs rendszerben való 

eligazodás, és e rendszer kritikus használatának képességét. A változatos munkaformák 

erősítsék az összetartozás és az egymásért való felelősség érzését. 

 

5.3.2. „ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése 

 

„A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek 

A beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdők, és a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

idejekorán történő felfedése és a megfelelő bánásmód illetve eljárások alkalmazása releváns 

pedagógiai munkánkban. 
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A gyermeket tanító pedagógus az eredményesebb bánásmód kialakítása érdekében a tanév 

megkezdése előtt, vagy közvetlenül utána megismerkedik, érdeklődik, tanácsot kér a szülőktől, 

az óvónőtől, valamint a gyerekkel kapcsolatban álló szakembertől.  
 

Különösen a szülővel való kapcsolatfelvételt tekintjük fontosnak, mert a szülő 

bizalmatlansága a problémák felmerülésével egyenes arányban nőhet, és a nem jó értelemben 

vett szülői védelmezés a pedagógust indokolatlanul támadó szerepbe szorítja, s egy idő után a 

szülő már nem fogja feltételezni a jóakaratot. 

 

Az érintett tanulókat integráltan, normál osztályban helyezzük el. 

A devianciával és az enyhébb fokú magatartás zavarral kapcsolatos gondok megoldásának 

egyik elemi feltétele a családi viszonyok alapos megismerése a személyiségi jogok tiszteletben 

tartása mellett. Ez az osztályfőnökök egyik legfontosabb feladata.  A probléma enyhülését 

hozhatja a tanuló helyi közösséghez való kapcsolódásának segítése, ezúton megismertetve az 

általánosan elfogadott normák szerinti életvitelt, magatartásformákat. 

 

A probléma eredményes kezelése érdekében a pedagógus: 

 ismerje a részképesség-zavar tünetegyüttesét; 

 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni; 

 ne részesítse hátrányos megkülönböztetésben a tanulót, 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit; 

 a teljesítmény mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához képest is 

nézze a fejlődést; 

 a hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására.  

 

A tanórai differenciált foglalkoztatás mellett a tanórákkal párhuzamosan, vagy a tanórákon túl 

plusz órákban fejlesztjük/fejlesztetjük, zárkóztatjuk fel a tanulókat. A kudarcok 

megszüntetését, illetve szelídítését teszik lehetővé felzárkóztató foglalkozásaink és a 

korrepetálások az „eszköztudást” megalapozó tantárgyakból. 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

Az iskola az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységnek megfelelően integrált 

formában látja el a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat.” 

 

Napjainkban egyre nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik ilyen jellegű problémákkal, 

zavarokkal küszködnek. Iskolánkban is tapasztaljuk, hogy emiatt megnövekedtek a feladatok 

pedagógusaink és tanulói közösségeink körében is. Egyre több az a tanuló, aki mentális-

pszichés nehézségekkel küzd, ez kihat magatartására, tanulási teljesítményére, iskolai, 

közösségi életére. 
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Véleményem szerint a megnövekedett ilyen irányú terhekre nem jelent valós megoldást az 

intézmény által biztosított heti két óra fejlesztő foglalkozás. Egy olyan átfogó programra van 

szükség, mely a nagyszámú szórt képességű, bármilyen szempontból hátrányos helyzetű 

gyermek felzárkóztatásának, sikerorientált iskolai életének lehetőségét biztosítani tudná.   
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Ennek érdekében fel kell kutatni, tájékozódni kell azokról a nevelési-oktatási programokról, 

melyek ezt biztosíthatnák és adaptálhatók intézményünkre. Szükséges e programok  iránti 

közös elköteleződésünk, továbbképzéseken való részvételünk, önfejlesztő módszerek, 

pedagógiai eljárások megismerése, alkalmazása. 

Másrészt szorosabb kapcsolat ápolása, nyitottabb kommunikáció, konszenzus az érintett 

szülőkkel, nevelőkkel, intézményvezetőkkel. 

„Tanévenként meg kell szervezni a tanulási nehézségek enyhítését és a tanulási kudarcoknak 

kitett tanulók felzárkóztatását segítő korrepetálási programot. A tehetséges, érdeklődő fiatalok 

számára szakköri foglalkozásokat kell biztosítani. Mozgási és sportolási igényeik kielégítéséről 

az iskola pedagógiai programja által kötelezően előírt mindennapos testnevelési program 

gondoskodik.„ 

Korrepetálási programunk működik. 

Szakköri foglalkozás tartására jelenleg nincs lehetőségünk. Kivételt képeznek a sportkörök. Fel 

kell mérni azokat a lehetőségeket, amelyek kibővíthetnék a sportolás programjait. Minden 

évben élünk az úszásoktatás lehetőségével, mely Zircen valósul meg. A téli sportok közül 

rendszeresen járnak tanulóink korcsolyázni.  

Meg kell vizsgálnunk azonban további lehetőségeket is. Rendelkezésre állnak-e források az 

Eplényi sípálya rendszeres látogatására, síoktatásra, esetlegesen a hideg időszakban egy kisebb 

korcsolyapálya kialakítására. Valamint egy iskolánk tanulóinak elérhető sportág 

„meghonosítására” intézményünkben. 

Tehetséggondozás 

Tehetséges tanulóink számára kevés lehetőséget biztosítunk. Sajnos nincs lehetőségünk 

szakkörök, önképzőkörök megtartására. Azonban van lehetőség versenyeken való részvételre, 

helyi, regionális, országos szinten. Sikereinket, eredményeinket bizonyítja a dicséretek magas 

száma. Tanulóink nagyon sok alkalommal vesznek részt a községi rendezvényeken, 

ünnepélyeken. Ezzel is öregbítve iskolánk jó hírét. 

Annak érdekében azonban, hogy tehetséges tanulóink továbbra is intézményünk diákjai 

maradjanak, meg kell keresnünk a tehetséggondozás egyéb módjait is. 
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5.4. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

„A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 ötletnyújtást az előadások témáihoz, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást.” 

 

A szülői közösséget partnerként kell kezelnünk, az együttműködés lehetőségeit 

biztosítanunk kell. Közös céljainkat tudatosítani, egymás kompetenciáinak tiszteletben 

tartásával. Jelenleg is jól működnek a közös rendezvények, sok segítséget kapunk a 

szülőktől. Megfelelőnek tartom a kommunikációt, tájékoztatást. A szülők bepillantást 

nyerhetnek gyermekeik tanulmányi munkájába, iskolai életébe nyílt napok, szülői 

értekezletek, fogadó órák formájában, internetes felületeken. A tájékoztatást segíteni fogja a 

következő tanévben bevezetésre kerülő E-napló is. 

5.5. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, feladatok 

 
„Az iskolavezetés és a nevelőtestület szorosan együttműködik az iskolai egészségügyi 

szolgálattal (iskolaorvos, védőnő), ha szükséges más egészségügyi szervekkel és a szülőkkel.  

A megvalósítás formái 

Az egészséges életmód jegyében évente 1-2 alkalommal tematikus rajzkiállítás szervezése. 

A „TÉGY AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” program évenkénti megrendezése Békefi-nap keretében, 

ahol egészséges ételek, sütemények, aszalt és nyers gyümölcsök, zöldségek kóstolására, 

továbbá vérnyomás-, testzsír százalék- és súlymérésre kerül sor. Itt az osztályok között 

vetélkedőt tartunk, az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatok megoldásában mérhetik 

össze tudásukat. A programok lebonyolítása az intézmény védőnőjének közreműködésével 

történik. 

Évente kétszer kérdőív segítségével, anonim formában felmérést végzünk a tanulók körében 

(napi testmozgás mennyisége, gyümölcsfogyasztás, dohányzás, energiaital fogyasztás stb.). E 

felmérés segítségével képet kapunk a tanulók szokásairól, illetve mérjük az esetleges 

elmozdulást az egészséges életmód, táplálkozás, sportolás tekintetében.” 
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Ezt a célkitűzést jónak tartom. Arra kell törekednünk, hogy ez a jövőben meg is valósuljon. 

Jelenleg is jó a kapcsolat az iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal. A kötelező szűréseket 

rendszeresen elvégzik. Igény szerint tájékoztatást, egészségnevelő órákat tartanak. 

Az egyéb programok lebonyolítását is érdemes lenne realizálnunk. 

A környezeti nevelés  

 

„Célja: korszerű környezeti alapkultúra és környezettudatos magatartás kialakítása. 

 

A környezeti nevelés tartalma: 

 az ökológia alapvető törvényszerűségeinek és összefüggéseinek megismertetése révén az 

ember és a természet kapcsolatának megértetése; 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; kommunális hulladék szelektív gyűjtésében aktívan vegyenek részt, 

környezetüket is erre ösztönözzék, életvitelükbe építsék be. 

Tudatosan figyeljenek tanulóink szűkebb és tágabb iskolai környezetük tisztaságára és 

rendjére. A szemetet az arra kijelölt tárolóba-tartóba dobják, erre figyelmeztessék társaikat 

is! Óvják és védjék az iskola eszközeit, felszereléseit. Vigyázzanak saját és társaik testi 

épségére, egészségére. „ 

 

Az intézményi tisztaság megfelelő, fokozottan figyelünk arra, hogy tanulóink óvják, védjék 

szűkebb és tágabb környezetüket. Vigyázzanak tárgyi környezetükre. Óvják saját és társaik testi 

épségét. Kihasználjuk a tantárgyi lehetőségeket a környezeti nevelés céljainak megvalósítására. 

Többet kellene tennünk azonban annak érdekében, hogy tudatosabbak legyenek, belássák, hogy 

környezetünk, Földünk védelme közös érdekünk. Az ökológiai lábnyomot ne növeljük. Voltak 

az elmúlt tanévekben olyan lehetőségek, témanapok, amelyek ezt a nevelőmunkát segítették 

elő. Ezekkel újra élni lehetne, illetve a szelektív hulladékgyűjtést megszervezni a 

mindennapokban is. Az iskola udvarán nincsenek szemétgyűjtők, ezt pótolni kellene. A 

papírgyűjtés, elektromos hulladék gyűjtése jól működik intézményünkben és eredményes.  

Továbbá szükséges lenne az erdei iskolai programba való bekapcsolódás. Lehetőség van a 

közelben is, Bakonybélben, erdei iskolai programban részt venni, erdei tanösvényeket látogatni. 

„Az iskolai élet olyanná alakítása, amelyben a kívánatos szociális készségek szükségszerűen 

működnek és ezáltal kialakulásuk lehetővé válik,készségfejlesztő gyakorlatok alkalmazása.” 
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Feladatunk egyrészt olyan meghatározóan pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az 

osztályokban, a tantestületben, az iskolában, amelyben a pedagógusok és a tanulók is 

biztonságban, jól érzik magukat, így a tanulók érzelmi karaktere, személyisége optimálisan 

fejlődhet. Másrészt a verbális eszközök tárházának fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók 

képesek legyenek minél eredményesebben érvényesülni a mai bonyolult, nyitott világban.” 

Nyilvánvaló, hogy a pedagógus a személyiségével nevel személyiséget. Azt gondolom, hogy 

ez a fejlesztés lehetne célirányosabb is. Meg kell keresnünk azokat a módszereket, 

lehetőségeket, amelyek a tanulók érzelmi intelligenciáját fejlesztik.  

 

5.6. A pedagógus feladatai 

„Szakmai munka, szaktárgyi feladatok 

 Szaktárgya tanításához alapos, korszerű tudással rendelkezik, törekszik ennek folyamatos 

fejlesztésére. 

 Ismeri tantárgya szakmódszertanát, módszertani sokszínűség jellemzi. Ezek 

alkalmazásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, fejlettségüket, 

tudásukat, az adott helyzetet. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 Hétévente legalább egy alkalommal- a jogszabályban meghatározottak szerint- 

továbbképzésen vesz részt. 

 Lehetőség szerint szervezett továbbképzéseken gyarapítja szakmai ismereteit, tudását. 

 Folyamatosan képzi magát.” 

 

Vezetőként fontos, kiemelt feladatnak tartanám, hogy minden pedagógus segítséget kapjon ez 

irányú kötelezettségei teljesítéséhez. Folyamatos tájékoztatás nyújtásával a továbbképzési 

lehetőségekről, esetlegesen pályázati lehetőségek megtalálásával.  
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5.7. Összegzés 

Pályázatom megírásához és benyújtásához a következő szempontokat vettem figyelembe: 

Intézményünk élén 2. éve megbízott vezető áll, ez idáig megnyugtató döntés nem született. Az 

intézményvezetői feladatokat az intézményvezető-helyettes látja el. A kiírt pályázat ismételten 

lehetőséget teremtett, hogy a funkció betölthető legyen a kiírt feltételeknek megfelelően. 

Kész vagyok, hogy végzettségemet, szakmai tapasztalatomat intézményünk működésének 

elősegítésére, szolgálatába állítsam. A 2017/18. tanévben töltöttem be 27. közalkalmazotti 

évemet. Tanítói végzettségem mellé nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakvizsgát, majd 

közoktatási vezető szakvizsgát szereztem. Tanítottam iskolaotthonos rendszerben, összevont 

osztályokban, dolgoztam napközis nevelőként. 2 évig egységvezető voltam a Vámbéry Ármin 

Általános Iskola tagintézményében Szápáron. Sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkezem. 

Munkám során mindenkor a gyermekek érdekeit és lehetőségeit tartottam szem előtt. Legjobb 

tudásom és tehetségem, emberségem szerint. Intézményemben igyekeztem az iskola jó hírnevét 

mindenkor gazdagítani. Tapasztalataimat átadni, megosztani, ha volt rá igény. Fogékonynak 

maradni az újra, tanulni a kollégáimtól, a gyerekektől. Aktívan részt vállalni az intézmény 

életében. 

Vezetői programom összeállításánál intézményünk Pedagógiai Programja volt a kútfő, s ezt az 

igazodási pontot sikeres pályázatom esetén is használni kívánom. 

A szervezeti kultúra fejlesztésében kiemelt szerepet szánok annak a ténynek, hogy iskolánk 

névadója Békefi Antal. A zenepedagógus, karnagy, népdalgyűjtő, zeneszerző szellemisége át 

kell, hogy hassa oktató-nevelő munkánkat. Mindez a tárgyi környezetben és tanítványaink 

személyiségének formálásában is meg kell, hogy mutatkozzon.  Lehetővé kell, hogy váljon a 

művészeti iskola feléledése, néptánc és grafika tanszakokon. 

Egy egységes, közös célokért tenni akaró és tudó tantestület kohéziójának megteremtése, 

viszonylag állandó összetétellel, nagyon fontos lenne a minőségi munka, a tanítás-tanulás 

megfelelő színvonalának biztosítása érdekében. Olyan köznevelési intézményben szeretnék 

dolgozni, ahol pedagógus, tanuló egyaránt jól érzi magát. A szülő bizalommal kezeli és fordul 

az iskola felé. Fenntartónk, partnereink elégedettek az elért eredményekkel. 
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Pályázatomat Dale Carnegie gondolataival szeretném zárni, mert tanácsait 

megszívlelendőknek tartom. 

Hogyan kommunikál egy jó vezető? 

Tanácsai: 

Kezdd dicsérettel és becsületes elismeréssel! 

Közvetve hívd fel mások figyelmét hibáikra! 

Beszélj előbb saját hibáidról, mielőtt a másikat bírálod! 

Inkább kérdéseket tégy fel, mint közvetlen parancsokat adj! 

Dicsérd a legkisebb fejlődést is és dicsérj minden fejlődést!  

Tedd lehetővé, hogy a másiknak jó híre legyen és eszerint cselekedjék! 

Mindig úgy cselekedj, hogy a másik szívesen megtegye azt, aminek a megtételére kéred! 

 

Kérem, hogy támogassák vezetői programomat! 

 

 

 


