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 „Egyetlen gramm tapasztalat többet ér száz tonna teóriánál.” (John Dewey) 

 

1. Bevezető 

1985-ben friss diplomásként abban a szerencsében volt részem, hogy a 

beremendi Általános Iskolában magyar - ének-zene szakos tanári állást nyertem el.  

A szakmailag képzett, tapasztalt nevelői közösségben pedagógusi 

szárnypróbálgatásaimat segítő kollégák csoportja és támogató iskolavezetés kísérte. 

Szaktanár és osztályfőnök lettem, ill. az iskola kulturális életének egyik 

szervezőjeként tevékenykedtem, az iskolai gyermekkart és színjátszó szakkört 

vezettem. 

Közben megszülettek a gyermekeim, a GYED évei után visszatérve (1995) 

vezetőhelyettesi megbízást kaptam, majd 2011 óta intézményvezetőként dolgozom.  

A tanítás és igazgatás mellett a község kulturális életében aktív szereplőként 

vettem részt: 1995-től alapító kuratóriumi tagként bekapcsolódtam Az „Iskola és 

Művelődés Beremenden” Közalapítvány tevékenységébe, 2006-tól pedig kuratóriumi 

elnökként irányítom a közalapítvány működését.  

Korábban a közalapítvány kereteiben, később pedig a Beremendi Duola 

Zenebarátok Egyesületéhez tartozóan karnagyként megalapítottam és 20 éven 

keresztüli működéséig (2016) vezettem a Pedagógus Kamarakórust.  

Az iskola életének, a szakmai-pedagógiai munka szervezésének és irányításának 

egyik főszereplőjeként sok nehézséget és sikert éltem meg. Ismerem azokat a 

körülményeket, amelyben az iskola az elmúlt évtizedekben működött és működik. 

Ismerem a tantestület formálódásának folyamatát, és a mai összetételéből fakadó 

erényeit és gyengeségeit. Ismerem azt a társadalmi, gazdasági és szülői hátteret, 
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amelyben az iskola dolgozik. A helyi lehetőségekhez mérten mindig arra törekedtem, 

hogy a hatályos jogszabályi keretek között a legjobb válaszokat adjam a kihívásokkal 

terhes változásokra.  

Célom az, hogy az iskola megtartsa és javítsa pozícióit a dél-baranyai régió, a 

tankerület oktatási rendszerében. Az iskolában szerzett tudás alapja legyen a 

továbbtanulásnak, az intézmény pedig legyen igényes szellemi műhelye, jó 

közérzetet biztosító munkahelye tanárnak, tanulónak egyaránt. 
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2. Vezetői program 

2.1.  Vezetői kompetenciák – készségek 

Hiszem és vallom, hogy a vezetőnek meghatározó szerepe van abban, hogy 

milyenné válik egy iskola, a tantestület „valódi” iskolát teremt-e. Az egymás mellett 

zajló folyamatok, feladatok között olyan koordinációt kell teremtenie a mindenkori 

vezetőnek, amelyből kitűnik az iskolára jellemző szellemiség, minőség.  

A vezető olyan személyiség, akit a közösségalkotás képessége jellemez, aki 

képes lelkesíteni csapatát, kiállni érte és megvédeni érdekeit, aki maximális hittel 

képes a közösség - és rajta keresztül - az intézmény érdekeit a külső, szűkebb és 

tágabb környezetben képviselni. Kiegyensúlyozott, harmonikus ember, aki 

biztonságérzetet, nyugalmat áraszt és bizalmat élvez, akit kezdeményezőkészség, 

vállalkozókedv jellemez, aki jó kommunikációs készséggel rendelkezik, és képes 

konstruktív konfliktuskezelésre. Hatékony irányítóként közös tervezéssel, 

szervezéssel, de megosztott ellenőrzéssel vezeti az iskola alkalmazotti közösségét. 

2.2.  Vezetői célok-feladatok 

Vezetői tevékenységemet mindig folyamatos önértékeléssel végeztem. Az 

önértékeléseket a külső szakmai-pedagógiai ellenőrzés és az egyéb módon nyert 

visszajelzések megerősítő, fejlesztő céllal támogatták. Így az elmúlt vezetői időszak 

vezetői és intézményi ellenőrző-értékelő tevékenysége alapján a jövőre nézve a 

következő célok-feladatok megvalósítása mentén tervezem a vezetői 

tevékenységemet. 
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Kompetencia Feladat 

Vezetői tevékenységre vonatkozó fejlesztési cél/feladat 

A tanulás és tanítás 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása   

 

Az innovatív szemlélet, a minőségelv megőrzése, 

erősítése az intézményirányításban. 

A pedagógiai-szakmai tevékenység erősítése céljából  a 

munkaközösségi kommunikáció, a pedagógus 

aktivitás/együttműködés növelése. 

A változások stratégiai 

vezetése és operatív 

irányítása 

Az intézményi kétirányú információáramlás 

hatékonyságának növelése, a szakmai kommunikáció és 

információmegosztás hatékonyságának fejlesztése. 

A helyzetelemzésen alapuló jövőkép megvalósítása 

érdekében közösen kialakított intézményi értékrend 

erősítése. 

Intézményfejlesztésre vonatkozó fejlesztési cél/feladat 

Pedagógiai folyamatok Fejlesztő értékelés gyakorlatának kialakításával a tanulók 

motivációjának erősítése, így a tanulói eredményesség 

javulása (lemorzsolódási veszély csökkentése). 

A pedagógiai-szakmai tevékenység erősítése céljából  a 

munkaközösségi kommunikáció, a pedagógus 

aktivitás/együttműködés növelése, részvétel a 

tankerületi/megyei/országos szakmai programokon. 
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Kompetencia Feladat 

A pedagógusok pedagógiai-módszertani továbbképzése 

(külső és belső képzések, önképzés, belső 

tudásmegosztás szorgalmazása): hatékony módszerek 

alkalmazása a tanulási nehézségek felismerésére és 

kezelésére. 

Az intézményen belüli szakmai közösségek és az egyes 

pedagógusok közötti kapcsolatok és kommunikáció 

erősítése. 

 

Személyiség- és 

közösségfejlesztés 

Az intézményi hagyományrendszer – mint 

közösségformáló eszköz – megőrzése, a szülők és egyéb 

partnerek bevonása az intézményi programokba, szoros 

együttműködés a települési intézményekkel. 

A támogató szervezeti és tanulási kultúra megőrzése és 

fejlesztése, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenység – 

tehetséggondozás, esélynövelés, az önálló tanulás és 

tanulói együttműködés, tanórán kívüli tevékenység -, és a 

konfliktus megelőzésére törekvés támogatása. 

A pedagógiai munka 

feltételei 

Humánerőforrás fejlesztése (pedagógushiány 

csökkentése) folyamatos feladat. A nevelést-oktatást 

segítők (NOKS-munkatársak) alkalmazása a lehetőségek 

függvényében. 
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Kompetencia Feladat 

Az infrastruktúra, a tanulási környezet tárgyi feltételeinek 

fejlesztése, javítása. 

Külső kapcsolatok, 

kommunikáció 

A fenntartó tankerülettel és a települési önkormányzattal 

való szoros együttműködés megőrzése. 

Az intézményi eredmények és tevékenység széleskörű 

közzététele megismertetése az intézményi - 

hagyományos és digitális - csatornák alkalmazásával. 

Minden partnerrel hiteles, korrekt kommunikáció és 

együttműködés megőrzése. 

 

A közoktatási rendszer változásaiban a kihívásoknak csak olyan testület tud 

megfelelni, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkahelyi légkör, a 

megbízhatóság, kiszámíthatóság, együttgondolkodás, közös tenni akarás. Az 

iskolában dolgozó nem pedagógus kollégák szerepe is felértékelődött. Emberi 

magatartásuk, kulturált viselkedésük, a gyermekek környezetében végzett 

tisztességes, gondos munkájuk nélkülözhetetlen a mindennapokban. 

Vallom, hogy az iskola sikeressége az ott dolgozó pedagógus és alkalmazotti 

közösség együttesén múlik, azon, hogy mennyire érzik a magukénak az iskolát. 
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Az iskolában a legfontosabb személy a gyermek, az ő igazi érdeke sosem 

szenvedhet csorbát. 

2.3. Helyzetelemzés  

2.3.1. Tanulói létszámadatok 

 
2018/2019 

év vége 

2019/2020 

éve vége 

2020/2021 

félév 

Tanulói létszám 154 160 172 

Bejáró tanulók 42 39 44 

Egésznapos- iskolaotthonos oktatásban 

részesülő tanulók 
75 86 100 

Német nemzetiségi nyelvoktatásban részesülő 

tanuló 
79 77 68 

Angol idegennyelvet tanuló 75 84 104 

Napközis tanulók 42 23 28 

Iskolai étkeztetésben részesülő tanuló 133 122 135 

Sajátos nevelési igényű tanulók 9 12 13 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló 
9 11 10 
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2018/2019 

év vége 

2019/2020 

éve vége 

2020/2021 

félév 

Hátrányos helyzetű tanuló 16 21 25 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 4 6 7 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

tanuló 
35 29 34 

Védelembe vett tanulók 1 2 4 

Zeneiskolás tanulók 57 67 55 

Összes tanuló 154 160 172 

A tanulói létszám az utóbbi években nem változik jelentősen, a korábbi csökkenés 

néhány éve megállt. A bejövő osztályok létszáma elég magas (30 fő közeli), azonban 

a beiskolázást követően szélsőséges módon változhat, és gyakran változik is az egy 

évfolyamba járók száma (érkezés-távozás függvényében); így van 14 fős és 30 fős 

évfolyam/osztály is. Ez az oka annak, hogy az intézmény átlaglétszáma viszonylag 

alacsony (21,75 fő). A kiegyenlítetlen évfolyam létszám nehezíti a tanulásszervezést.  

Intézményünkben a korábbiakhoz képest lényeges változást mutatnak a szociális 

adatok. A hátrányos helyzetű tanulók száma növekvő tendenciát mutat. A társadalmi-

gazdasági változásokból eredően éppen az esélynövelés céljából indult el 

(2008/2009. tanévben) az egésznapos iskola un. iskolaotthonos képzési formája, 

amelyben a nevelés-oktatás részeként kiemelt hangsúlyt kapnak a különféle tanulási 

technikák, ezzel erősítve a tanulók önállóságát, feladattudatát, időbeosztását. Ez a 

képzési forma az eltérő – gyakran jelentős - fejlettségi különbséget mutató 
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gyermekek között a lemaradással küzdőket hozzásegíti a hátrányok csökkentéséhez: 

felső tagozatra biztosabb alapokkal rendelkeznek. A tehetséges, gyorsabban haladó 

tanulók esetében pedig nagyobb lehetőség nyílik az egyéni fejlesztésre.  

A szülők körében szinte kivétel nélkül kedvelt oktatásszervezés helyi gyakorlatába 

az évek alatt jól beépült a művészeti iskola is, mely egyértelműen az egységes és 

konszenzuson alapuló pedagógiai együttműködésnek köszönhető. Az általános 

iskola és a művészeti iskola jól működhet együtt, ha a megtanuljuk egymás értékeit, 

erősségeit tisztelni, és a megfelelő helyzetekben egymás munkáját kiegészíteni a 

diákok fejlődése érdekében.  

Az iskola erősségei közül mindenképpen kiemelhető a minőségi szakmai munka. 

A továbbtanuló diákok eredményei, az őket fogadó középfokú intézmények és a 

szülők visszajelzései alapján hosszú évek óta alapos, jól használható tudással 

lépnek ki a végzős diákjaink az intézményből. Az alapkészségek - matematika és 

szövegértés/szövegalkotás - mellett a nyelvi – nemzetiségi és idegennyelvi – képzés 

is kiemelt része az intézményi képzési profilnak. Ezt megerősítik a pályaválasztási 

adatok is: a gimnáziumban és szakgimnáziumban továbbtanulók aránya, illetve a 

központi írásbeli felvételi eredmények is.  

2.3.2. A pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételei 

Alkalmazottak száma összesen 26 

Pedagógusok száma 20,8 fő  

Egyéb alkalmazottak száma 5,2 fő 

Ebből NOKS-alkalmazott 1,2 fő 
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A pedagógusokból 1 fő gyakornok illetve mester pedagógus, 9 fő pedagógus I., 10 

fő pedagógus II. besorolású, 1 fő részmunkaidőben, 1 fő óraadó tanárként dolgozik. 

Az intézmény szakos ellátottsága az utóbbi években romlott, és sajnos egyre 

nagyobb nehézséget jelent ennek megoldása. A szakmai munka egyéb segítői közül 

leginkább a pedagógiai asszisztens munkáját hiányoljuk. Az iskolatitkár mellett 

részmunkaidős rendszergazda segíti munkánkat. 

A pedagógusok 4 munkaközösségben segítik egymás szakmai munkáját. Szoros 

együttműködésben, különösen az azonos osztályban tanító nevelők napi 

kommunikációval törekednek a hatékony, eredményes tanulás támogatására. Jól 

működik a belső tudásmegosztás, ennek igen nagy hasznát vettük a pandémia első 

időszakában is. 

A tárgyi feltétek minden tekintetben adottak: rendezett, jól felszerelt 

iskolaépületben tanulnak a diákjaink, ahol tornaszoba, tornaterem, játszószoba és –

udvar, sportpályák is rendelkezésre állnak. A tantermek digitális felszereltsége az 

utóbbi években sokat fejlődött: digitális panelek, interaktív táblák, tanulói tabletek 

használatával színesítjük a tanulási folyamatot. A zeneiskola számos új tanulói 

hangszerrel gazdagodott. A fenntartó tankerületi központ és a települési 

önkormányzat támogatása mellett pályázati forrásokból fejlesztjük az intézmény 

tárgyi feltételeit.   

2.4.  Vezetői tevékenység - alapfeladatok 

2.4.1.  A beiskolázás 

A gyermeklétszám csökkenését, mely a születések számának csökkenéséből 

adódik, kevésbé tudjuk befolyásolni. Ami azonban a beremendi iskolát mindig 

népszerűvé tette a szülők körében, azt fontos megőrizni: minőségi oktatás minőségi 

feltételek között. Az igényes környezet, a jónak számító és állandóan javuló tárgyi 

feltételek, valamint a széles képzési kínálat: magas óraszámban oktatott nyelvek, 

sportolási lehetőségek, zeneoktatás mind a használható tudás megszerzését 

garantálják. 
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Megállapítható, hogy a bejáró tanulók aránya 26%-a az összlétszámnak, és 34%-

uk beiskolázási körzeten kívülről érkezik, vagyis a szülő választja az intézményt. 

Ebben az esetben a beiskolázási körzeten kívülről érkező tanulók a kapacitás 

kihasználását segíthetik, amennyiben így az osztályok feltöltöttségét optimális 

szinten lehet biztosítani. 

2.4.2.  Felkészítés a továbbtanulásra - pályaorientáció 

A tanulók zökkenőmentes továbbhaladása érdekében kiemelt fontosságú a 

tudatos pályairányítás. A pályairányítási teendők lényeges eleme a tanulók és szülők 

informálása, tájékoztatás a különböző iskolatípusok képzéseiről és elvárásairól 

(folyamatos osztályfőnöki tevékenység, pályaorientációs nap és pályaválasztási 

szülői értekezlet, pályaválasztási fórumok, kiállítások, egyéni tanácsadás stb.).  

A középfokú intézménybe való beiskolázást segítik a felvételi előkészítő 

foglalkozások, mely igény szerint szervezhetők (matematika, magyar). Iskolánk nagy 

hagyománnyal rendelkezik a középfokú beiskolázásra történő felkészítésben. A 

központi írásbeli felvételire való felkészülés lehetőségét minden érintett tanuló/szülő 

szívesen veszi igénybe. A felvételit író tanulók intézményi eredményei évek óta 

elérik, ill. meg is haladják az országos átlagot.  

 

  

 

 

 

A tanulóink többsége érettségit adó középiskolában (gimnáziumban és 

technikumban folytatja tanulmányait; ebben a tanévben a jelentkezések adatai 

alapján a tanulók 69%-a. A többi végzős tanuló pedig (31%) szakképző iskolába 
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jelentkezett. A középiskoláktól és a szülőktől kapott visszajelzések azt mutatják, hogy 

a tanulóink használható tudással rendelkeznek, jó alapokkal hagyják el az általános 

iskolát. A beremendi diákokat szívesen fogadják az intézmények, mert megállják a 

helyüket.  

2.4.3. Kompetenciamérés 

Az országos kompetenciamérés (utolsó mérés 2019-ben) során a 6. és 8. 

évfolyamos tanulóink eredményei szignifikánsan nem különböznek az országos átlag 

eredményeitől: a községi általános iskolák átlagánál kicsivel több pontot értek el, az 

országos eredményekhez mérten kicsivel rosszabbul teljesítettek a tanulóink. Fontos 

összevetni a rosszabban, hasonlóan és jobban teljesítő telephelyek számát/arányát, 

és ebben  a közegben vizsgálni az intézmény eredményeit, valamint tanulságos az 

intézményi képességeloszlás adatainak vizsgálata is.  

Az 1. szint alatti teljesítmény nem fordul elő, az 1. és 2. szinten való eredmény is 

elvétve. Ugyanakkor éppen ezek a tanulók azok, akiknek fejlesztését különös 

figyelemmel kell kísérni. A mérési eredmények alapul szolgálnak a következő 

tanulmányi időszak tervezésében. A fejlesztő tevékenység, melynek koordinálása a 

szakmai munkaközösségekben történik, a tanítók/tanárok tudatos 

együttműködésével valósulhat meg.  

2.4.4.  Nevelés 

Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a 

nevelésnek. Sikere elsősorban a folyamatos, következetes, összefogásra épülő, 

egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől függ. 

Gyakori a tanulók alacsony neveltségi szintje, szélsőséges szociokulturális 

körülményeik hatást gyakorolnak az iskolai teljesítményükre. A közösségen belül az 

az alapvető együttélési normák eltérő szintje miatt kialakuló konfliktusok számtalan 

feladat elé állítanak bennünket, melyek olykor az iskola falain belül 

megoldhatatlannak tűnnek. Ezek a hatások különösen felerősödve jelentkeznek a 
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felső tagozatos tanulók körében. Szerencsére az iskolában nem tapasztalunk durva 

erőszakos megnyilvánulást. Az elmúlt időszakban végzett következetes pedagógiai 

erőfeszítések mindenképpen érezhetők. De a konliktusok megelőzése végett 

elengedhetetlen az egységes értékrend közvetítése a tanulóknak és a szülőknek. 

Tanárként és vezetőként is meggyőződésem, hogy a leghatásosabb a mintaadás: a 

példaértékű, hiteles pedagógus magatartás és a korrekt, nyílt kommunikáció minden 

helyzetben.  

Bár iskolapszihológussal nem rendelkezünk, a szociális segítő heti 

rendszerességgel van jelen az intézményben, egyéni és csoportos formában tud 

foglalkozni a tanulókkal. A rövid ideje tartó együttműködés – és a veszélyhelyzetben 

viszonylag kevés alkalommal megszervezett segítő tevékenység – tapasztalatai 

szerint a gyerekek és a szülők is nyitottak, a visszajelzések alapján minden érintett 

hasznosnak érzi a szociális segítő tevékenységét. A beiskolázási körzet településein 

dolgozó családgondozó és gyermekjóléti szakemberekkel hosszú ideje szoros 

munkakapcsolatban élünk. Jelzőrendszeri gyakorlattal, személyes kapcsolattartás 

mellett digitális csatornákon keresztül egyaránt informáljuk egymást a 

tanulók/családok érdekében.   

A tanulási és szociális problémák feltárásában igénybe vesszük külső 

szakemberek segítségét, így állandó partnerünk a Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat és siklósi Tagintézménye.  

A pedagógusok - a tanulók szociális és tanulmányi problémáival kapcsolatos - 

preventív és/vagy beavatkozó tevékenységét az intézményi gyermekvédelmi felelős 

segíti, aki egyúttal kapcsolattartóként, az eljárások ügyintézőjeként az intézkedések 

hatását is nyomon követi. Ebben a tevékenységben az iskolatitkár is meghatározó 

szerepet kap.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy komoly problémát jelentenek az online terek széles 

körű használatával párhuzamosan szaporodó internetes veszélyhelyzetek. Ennek 

kezelése kiemelten fontos, mert – az életkori eltérések okán - nemcsak a Z-
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generáció, hanem az X- ill. Y-generációnak is meg kell tanulnia megvédeni magát az 

online térben. Ehhez feltétlenül szakemberek támogatása szükséges, és a 

lehetőségekhez mérten minden ilyen jellegű kezdeményezéshez kapcsolódni kell (pl. 

projektek: Pénz7, BankVelem, előadások, egyéb informálás stb.) segítségével.  

A jövőben is meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a példás magatartású, 

szorgalmas, kimagasló tanulmányi munkát, ill. bármely területen dicsérendő 

teljesítményt nyújtó tanítványainkat megfelelő színvonalon tudjuk jutalmazni, legyen 

motiváló hatása a többiek számára, követhető példákat adjunk nekik. 

Nagyon lényeges szerepe van az értékek megőrzésének, a hagyományok 

tiszteletének, a közösségépítő lehetőségek kutatásának. Ez az iskolai élet minden 

területére vonatkozik.  Az ünnepélyek, rendezvények színvonala, szervezettsége a 

diákok nevelésében létfontosságú. Úgy gondolom, ezen a téren az iskola 

maximálisan helytáll, hiszen számos jól előkészített és megvalósított rendezvény, 

rendezvénysorozat bizonyítja ezt a közelmúltból. 

2.4.5.  Az oktató-nevelő munka tervezése 

Elengedhetetlen, hogy a tanév elején elkészítésre kerülő tanmenetek tapasztalati 

tanmenetek legyenek, alkalmazkodjanak az adott osztály összetételéhez, a tanulási 

előzményekhez, a tanulók képességeihez. Épüljenek a kompetencia alapú oktatásra, 

tudatosan tervezett alkalmazásukkal a differenciálást, tehetséggondozást, fejlesztést 

segítsék elő. Mindezek megvalósításában kiemelt felelősség hárul a szakmai 

munkaközösségekre.   

Nagy figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra. A különféle szakkörök, egyéni 

és kiscsoportos fejlesztések mellett igyekszünk újra megszerettetni a tanulókkal az 

utóbbi években kissé háttérbe szorult házi (tanulmányi, kulturális és sport-) 

versenyeket, melyeket a szülők is igényelnek. Ezek az alkalmak a szaktárgyi tudás, 

ismeret bővítésén túl nélkülözhetetlen kompetenciákkal vértezik fel a tanulókat.  
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A tehetséggondozásnak speciális területe az alapfokú művészetoktatás, a 

zeneiskola. A 25 évvel ezelőtt indított képzés kiegyensúlyozott növendéklétszámmal 

fúvós és zongora tanszakon folyik. A folyamatos szakmai munka jól követhető a 

nyilvános növendékkoncerteken, az iskola ill. a környék kulturális és egyéb 

rendezvényein. A színvonalas szakmai munka eredményeként sok-sok zenei 

élményt tudhatunk magunk mögött, szép versenyeredményeket és a község 

kulturális életében meghatározó szerepet jelentő Ifjúsági Fúvószenekar létrejöttét és 

működését is. 

Az iskolai oktató-nevelő munka másik kiemelt területe a felzárkóztatás. Tanulóink 

között egyre több a gyengébben teljesítő. Az intézmény ESL-adatai az elmúlt 

években jól alakultak (csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma). 

Sajnos a pandémiás helyzet miatt a digitális oktatás során éppen ezek a tanulók nem 

tudtak megfelelő eredményeket elérni. A legutóbbi adatok alapján (2020-2021 

félévben) az intézményi ESL-jelzések száma megnövekedett, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók száma nőtt.  

Számos intézkedést vezettünk be a LVT segítése okán. Egyéni és kiscsoportos 

felzárkóztatással, tanórai differenciálással igyekszünk a tanulói motivációt erősíteni. 

A tanulás támogatásában a különféle tanulási technikák megismertetésével és 

alkalmazásával segítjük a lemaradókat. A napközis csoportban résztvevő tanulók 

esetében a házi feladatok elkészítésében adunk támogatást.  

2.4.6.  Integrált oktatás – SNI- és BTMN tanulók fejlesztése 

Az intézményben folyó sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása utazó 

gyógypedagógus támogatásával történik, aki hetente egyszer kiscsoportos 

habilitációs foglalkozás keretében segíti a tanulók fejlesztését. Az egyéni megsegítés 

a gyógypedagógus javaslatai alapján készített fejlesztési terv mentén folyik. A 

tantárgyi órákon a differenciálás viszont komoly terhelést jelent diáknak és 

pedagógusnak egyaránt, főleg a nagy létszámú alsós osztályokban, hiszen 

pedagógiai asszisztens hiányában éppen azok a tanulók nem kapnak kellő 
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pedagógiai támogatást a tanórán, akik a leginkább igényelnék. A humán erőforrás 

fejlesztése az utóbbi évek legnehezebb feladata az iskolában. A földrajzi 

elhelyezkedés, az alacsony tanulólétszám (évfolyamonként 1 osztály) és az általános 

pedagógushiány miatt az egyik legnagyobb veszélyt jelenti a tanórák szakos 

ellátása.  

2.4.7.  Az iskolaközösség - A diákönkormányzat működése 

A kisiskola családias légköre sok tekintetben előny.  A színvonalas oktatás mellett 

a programok színes kínálatával teremtünk megtartó közösséget, ahol minden 

gyermek megtalálja a helyét. A támogató tanár segítségével működő 

diákönkormányzat az iskolai élet számos pontjához aktív jelenléttel kapcsolódik. Az 

önkormányzatiság gyakorlása során a diákok élhetnek jogaikkal, de meg kell 

találniuk a jogok és kötelességek közti összhangot. Nagyon fontos a DÖK 

munkájában a gyermekek érdekvédelmi képviselete, de legalább ennyire fontos a 

személyes példamutatás, az értékek felsorakoztatása a többi gyerek előtt, ill. a 

gyermekek bevonása az iskola közösségi életének alakításába (ötletbörze, 

közvéleménykutatás a programválasztásban, parlamentáris forma gyakorlása, az 

iskolai közügyeket érintő kérdések, információk stb.) Intézményünk erőssége a DÖK-

tevékenység, mint a közéletiségre, közösségi értékek tiszteletére nevelő példaadó 

tevékenység. Ebben nélkülözhetetlenek az osztályfőnökök, akik 3. osztálytól kezdve 

választott képviselők útján folyamatosan vezetik be a tanulókat az iskolai közösséget 

érintő közügyek világába.  

2.4.8.  Kapcsolatok 

Egy ilyen sokoldalú, rengeteg lehetőséget magában hordozó intézményben sok 

feszültség származhat abból, ha a belső kapcsolatrendszer csatornái nem 

megfelelően működnek.  

A szakmai munkaközösségek tagjait egybefogja a nevelőtestület ill. alkalmazotti 

közösség, amely azonos pedagógiai célok mentén munkálkodik. Hatékony oktató-
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nevelő munka pedig csak toleráns, nyitott, egymás értékeit tisztelő nevelői csapatban 

valósulhat meg.  

A belső kommunikáció mellett elengedhetetlen a külső kapcsolatok elmélyítése. 

Ezen belül elsődleges fontosságú a szülőkkel való kapcsolat, hiszen ők 

munkatársaink a nevelésben. A bizalmuk tartja fenn az iskolát, s ezt a bizalmat 

naponta ápolni kell. Kiemelt feladat a folyamatos tájékoztatás, jó munkakapcsolat 

kialakítása, bővítése, melynek elsődleges színtere a szülői munkaközösség.    

A fenntartó önkormányzattal, - Beremend Nagyközség Önkormányzatával – és a 

település többi intézményével – Bölcsőde, Napsugár Napköziotthonos Óvodával, az 

Alapszolgáltatási Központtal és az iskola környezetében működő civil szervezetekkel, 

oktatási intézményekkel való kapcsolattartás feltétele a minőségi munkának. 

A Közalkalmazotti Tanáccsal való együttműködés is lényeges része a 

mindennapoknak, hiszen a valós érdekképviselet eredményesen tud hozzájárulni a 

kitűzött célok megvalósításához. 

Az elmúlt időszak – különösen a járványhelyzet óta – felgyorsította azt a 

folyamatot, amelyben a kapcsolattartás személyes színtereit részben vagy egészen 

felváltotta az online tér, digitális csatorna. A kezdeti technikai és szervezési 

nehézségek után jól látható, hogy az újabb módszerek, utak is hasznosak: a digitális 

kapcsolat-kommunikáció gyorsabbá, egyszerűbbé teheti az együttműködést a felek 

között. A Kréta felület moduljai ezen a területen a pedagógusok és/vagy szülők 

közötti információcserét is jól támogatják (nem beszélve a tanulókkal való 

kapcsolattartásról). 
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3. Záró gondolatok 

Az iskola tartalmi és szerkezeti változásokban él. A változással együtt járnak a 

nehézségek, de a körülöttünk változó világra mi magunk, így az iskola is csak 

változással/változtatással tud megfelelően reagálni, jó válaszokat adni. 

Szükségesnek, fontosnak ítélem a szervezettség javítását, a hiteles külső 

tájékoztatást, az iskola elismertségének növelését, a nevelőtestület állandóságának 

megóvását, a jelenlegi eredményes munka jövőbeli folyamatosságának biztosítását. 

Pályázatomban arra vállalkoztam, hogy olyan iskolát és vezetői attitűdöt 

képviseljek, ahol azokat az értékeket támogatják, melyek a mindennapokban a 

legfontosabbak, s reményeim szerint áthatják a tanári/szülői közösséget, közvetlenül 

szolgálják a tanulók, a gyerekek érdekeit: 

 Igénylem, és minden eszközzel támogatom, s fokozottan elismerem a törekvő, 

színvonalas tanári munkát. 

 Bátorítom, előnyben részesítem a tanulók nevelésében eredményes tanári 

személyiséget. 

 A tanári lét kötelező feltételének tekintem a pedagógiai munka iránti alázatot, 

fegyelmezettséget. 

Az intézményvezetői munkámban azt az alkotószellemű, elkötelezett 

csapatmunkát preferáló vezetést szeretném továbbra is megvalósítani, ami eddigi 

törekvéseimet is jellemezte. 

 

Beremend, 2021. március 16.       

 

Tekauer Aranka 


