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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 

Alulírott Bak Zsoltné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

Közigállás honlapján 2015. február 27-én megjelentetett 2015-06-14 azonosító számú 

pályázati felhívás alapján meghirdetett Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-

talános Iskola Intézményvezetői állására. 

Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a 

pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé. A pályázat tartalma harmadik sze-

méllyel közölhető. 

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázati összefüggésben való ke-

zeléséhez.  

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások:  

 szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata  

(1. számú melléklet) 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány  

(2. számú melléklet) 

 munkáltatói igazolás 

(3. számú melléklet) 

 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum  

(4. számú melléklet) 

 szakmai önéletrajz 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel  

Herend, 2015. március 30. 

  -------------------------------------  

 Bak Zsoltné 



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2015. KÉSZÍTETTE: BAK ZSOLTNÉ 

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  3 
 

Tartalom 

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ............................................................................................................................................. 4 

II. BEVEZETÉS .................................................................................................................................................................... 8 

III. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS .............................................................................................................................. 9 

1. Iskolánkról ................................................................................................................................................................ 9 

1.1. Az intézmény adatai .................................................................................................................................... 9 

1.2. Az intézmény története, infrastruktúrája....................................................................................... 9 

2. Személyi feltételek............................................................................................................................................. 12 

2.1. Tanulók ........................................................................................................................................................... 12 

2.2. Alkalmazottak ............................................................................................................................................. 17 

3. Az iskola kapcsolatrendszere ...................................................................................................................... 19 

3.1. Belső partnerek .......................................................................................................................................... 19 

3.2. Külső partnerek.......................................................................................................................................... 20 

IV. VEZETŐI PROGRAM .............................................................................................................................................. 21 

1. Célok .......................................................................................................................................................................... 21 

1.1. Állandóság biztosítása ................................................................................................................................. 21 

1.2. Nyugalom biztosítása ................................................................................................................................... 23 

1.3. Biztonság biztosítása .................................................................................................................................... 23 

2. Feladatok ................................................................................................................................................................ 24 

2.1. Törvényi megfelelés...................................................................................................................................... 24 

2.2. Infrastruktúra .................................................................................................................................................. 25 

2.3. Oktatás, nevelés .............................................................................................................................................. 27 

3. Összegzés ................................................................................................................................................................ 29 

MELLÉKLETEK ................................................................................................................................................................ 31 

 

 

  



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2015. KÉSZÍTETTE: BAK ZSOLTNÉ 

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  4 
 

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

"Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.  

A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést." 

(Albert Einstein) 

Személyes adatok 

 Név: Bak Zsoltné 

 Leánykori név: Horváth Marietta 

 Születési hely, idő: Szombathely, 1965. 09.06. 

 Anyja neve: Bánfalvi Mária 

 Lakcím: 8440 Herend, Rákóczi u. 26. 

 Családi állapot: férjezett, 2 gyermek édesanyja (Dorottya, Levente) 

 Telefon: 06-20-556-2654 

 E-mail: ig.helyettes@herendiskola.hu 

 Állampolgárság: magyar 

Tanulmányok 

 2011-2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

 Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán  

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

 szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

 1998-2000 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

 számítástechnika szakos tanár 

 1984-1988 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

 matematika és fizika szakos általános iskolai tanár 

 1979-1983 Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg 

  gimnáziumi érettségi 

Képzések 

 2014 Hatékony tanulásszervezési módszerek: differenciált 

  tanulásszervezés, kooperatív munka, pedagógiai projekt 

 2014 Felkészítés a természettudományos laboratóriumok 

  működtetéséhez szükséges oktatástechnikai eszközök  

  használatára 
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 2010  Kooperatív technikák napi gyakorlatban történő alkalmazá- 

  sa a tanítás-tanulás folyamatában 

 2010 Kompetenciamérés, értékelés és pedagógiai fejlesztés az 

  iskolában  

 2010 IPR-LIGHT- felkészítés a hatékony együttnevelésre, az 

  integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására  

 2009 A tanulási képesség, mint kulcskompetencia fejlesztési lehető- 

  ségei az általános és középiskolában  

 2009 A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 

  alkalmazása - matematika 5-8. évfolyam számára  

 2009 Pedagógus továbbképzés az interaktív tábla használatának  

  elsajátítására  

 2008 Pedagógiai és pszichológiai ismeretek és módszerek a 6-12 

  éves korosztály nem szakrendszerű eredményes oktatásához 

 2007 Digitális taneszközök használata az informatika oktatásában 

 2005 Országos Általános Iskolai Fizikatanári ankét és eszközkiállí-

  tás, Kőszeg 

műhelyfoglalkozások: 

 megújuló energiák hasznosításának tanulmányozása 

 az atomerőművek működése 

 kooperatív technikák, témahét a fizikaoktatásban 

 2005 Internet a közoktatásban – központi vezető oktató 

 2004  Országos Általános Iskolai Fizikatanári ankét és eszközkiállí- 

  tás, Karcag 

műhelyfoglalkozások: 

 alternatív pedagógiák, projektmódszer  

 természettudományok integrált oktatása  

 digitális segédanyagok a fizika tanításában 

 1999  Országos Általános Iskolai Fizikatanári ankét és eszközkiállí- 

  tás, Zamárdi 

 1998 A 7-10. évfolyamon fizikát tanító tanárok továbbképzése  

 1994 Gordon módszer - A szülői eredményesség tanulása (PET) 

Szakmai tapasztalatok 

 2010-től igazgatóhelyettes 

 2011 TIOP-1.1.1/07 Digitális infrastruktúrafejlesztés a Herendi 



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2015. KÉSZÍTETTE: BAK ZSOLTNÉ 

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  6 
 

  Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben- 

  digitális tábla program - szakmai vezető 

 2010 TIOP-1.1.1/09 Digitális infrastruktúrafejlesztés a Herendi 

  Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben- 
  tanulói laptop program - szakmai vezető 

 2009 TÁMOP-3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

  hozzáférés – Innovatív intézményekben szakmai vezető 

 2008- Digitális tábla használata - tanfolyamvezető (Pétfürdő, 

  Gyulafirátót, Herend, Veszprém – Dohnányi Zeneművészeti  

  Szakközépiskola, Ipari Szakközépiskola, Báthory Általános 

  Iskola) 

 2005-2009 Felnőttoktatás: Számítógép és Internet alapismeretek, Word,  

  Excel tanfolyamok vezetése  

 2002.08-2003.08 oktatásszervező – InterPC iskola 

 1995-2000 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 1998-tól számítástechnika tanár 

 1995-1997 és  

 1999-2005 diákönkormányzat vezető, patronáló tanár 

 1988-tól  matematika-, fizika tanár, osztályfőnök  

  számítástechnika szakkör vezető 

Kiegészítő információk 

Az 1983/84-es tanévben képesítés nélküli nevelőként dolgoztam a Csehimindszenti Ál-

talános Iskolában. Feladatom az alsós és felsős kisegítős, túlnyomórészt roma gyerekek-

ből álló napközis csoport vezetése volt.  

1988-ban nyertem felvételt a Herendi Általános Iskolába. Azóta is itt dolgozom. Mun-

kámban mindig a szakmai hatékonyság és az újító szándék vezérelt. Egyformán lelke-

sít a gyengébb képességű tanulókkal és a tehetségesekkel való együttműködés is. Szere-

tem az oktatással-neveléssel kapcsolatos kihívásokat. 

Tanítványaim versenyeredményeiből a legjobbak: 

 Alapműveleti Matematika Verseny, országos döntő 

 Bolyai Matematika csapatverseny, országos döntő 

 Kozma László Informatika Verseny, országos 1. helyezés (3 alkalommal) 
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 Jedlik Ányos Fizikaverseny, országos 3. helyezés. 

Fontos számomra a hagyományteremtés. DÖK vezető-patronáló tanárként több, mára 

már hagyománnyá vált program ötletgazdája, fő szervezője voltam. Ilyen például a szep-

temberi Ötödikes Avató, a Mikulás Kupa, a téli szünet előtti utolsó napon a Karácsony 

megünneplése, március 15-én a Pilvax Kávéház. Örömmel szervezek a gyerekeknek él-

ményt adó programokat. Ilyenek voltak többek között a Fénystaféta, a Föld Órája, Víz 

Világnapja. 

Nemcsak módszereimben, de az oktatást segítő digitális eszközök ismeretében és hasz-

nálatában is szeretem az újdonságokat. Az iskola jelenlegi informatikai felszereltsége 

hosszú folyamat eredménye. (Részletesen írtam erről „Az informatikai szemlélet kialakí-

tásának lehetőségei az iskolai oktatásban” című szakdolgozatomban.) Kistérségi és ön-

kormányzati támogatásból, informatikai normatívából, pályázatokból sikerült színvona-

las informatikai rendszert kiépíteni, melynek nemcsak ötletgazdája, de megvalósítója 

is voltam. 

Megterveztem és elkészülése óta adminisztrálom az iskola weblapját.  

2009 óta vagyok az ISO 9000 Fórum Minőségügyi Egyesület egyéni tagja. A Fórum által 

minden évben megszervezett Minőségügyi Konferenciákon a Közoktatási Szekció lebo-

nyolítását segítem. 

A magánéletben legszívesebben riporterkedem. Férjemmel, aki másodállásban szer-

kesztett videofelvétel készítő, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a helyi tévék számára 

1995 óta nagyon sok anyagot forgattunk. Így sikerült riportot készítenem a Manufaktúra 

már nyugdíjas művészein, szakemberein kívül a hazai kulturális-, sport-, gazdasági- és 

politikai élet számos képviselőjével. 

Szabadidőmben nagyon szeretek túrázni, kerékpározni.  
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II. BEVEZETÉS 

Szeptember gyönyörű hónap. Minden évben akkor kezdődik a varázslat. Egy rejtély, 

melynek megoldását évek múltán, vagy talán soha nem tudhatom meg. Ezt a titkot egy-

egy osztályteremnyi gyermek hordozza magában. 

 Minden az első tanítási órán kezdődik. Fogalmam sincs ugyanis, hogy kiket látok velem 

szemben. Lehet, hogy ott ül a jövő egyik legzseniálisabb programozója, egy kiváló orvos, 

egy remek kőműves, egy szenzációs anyuka, egy cukrász, akitől a fél város vásárolni 

akar, egy mesterfestő, vagy egy kiváló autószerelő. Nem tudom, és ők sem egymásról, 

kikké válnak. Csak egy biztos: mindegyikük jó valamiben. Hogy miben, majd kiderül. Azt 

tudom csak, hogy én segíthetek abban, hogy merjenek álmodni és elérjék a céljaikat. A 

fizika (matematika, számítástechnika) segítségével egy újabb kaput nyitok nekik a világ-

ra. A jelenségek, összefüggések megismerésével, a közös munka által aztán egyre többet 

tudnak meg nemcsak a környezetükről, de társaikról és leginkább önmagukról is. Az 

órákon kölcsönhatásban vagyunk egymással, ők és én, tehát én is változom. Tanulok tő-

lük: új megoldásokat, új gondolatokat, másféle látásmódot. 

Fentiekkel arra akartam rámutatni, hogy az általános iskola nagyon különleges és össze-

tett oktatási környezet. Egy-egy osztályban vagy csoportban a 15-25 gyerek fejlettségi 

szintje, értelmi és érzelmi intelligenciája, családi háttere, motiváltsága nagyon különbö-

ző. A pedagógusoknak mégis úgy kell az órákon tanítványaikkal foglalkozni, hogy végül 

valamennyien eljussanak arra a szintre, amelyről indulva kiteljesedhetnek és biztonság-

gal tudnak a számukra legmegfelelőbb középszintű oktatási intézménybe jelentkezni, ott 

továbbtanulni. 

Meggyőződésem, hogy ezt a folyamatot csak tantestületi összefogással, a szülőkkel és a 

külső partnerekkel maximálisan együttműködve lehet minőségi szinten megvalósítani. 

Optimális feltételeket megteremteni illúzió, de legalább törekedni kell rá. Tanári és igaz-

gatóhelyettesi tapasztalataim alapján képesnek érzem magam az intézmény vezetésére 

oly módon, hogy abban pedagógus és gyermek individualitása kibontakozhasson. 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

Johann Wolfgang von Goethe 
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III. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS 

1. Iskolánkról 

1.1. Az intézmény adatai  

 Neve:  Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 Címe:  8440 Herend, Iskola utca 8. 

 Fenntartó:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 Működtető:  Herend Város Önkormányzata 

 Iskola maximális 
  létszáma: 344 fő 

 Köznevelési és  
  egyéb alapfeladata: Általános iskolai nevelés-oktatás 

   - nappali rendszerű iskolai oktatás 

    - alsó tagozat, felső tagozat 

   - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- 

      oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar,  

      egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

    - nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi 

      nevelés-oktatás (német) 

   Pedagógiai szakszolgálati feladat 

    - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 

      gondozás 

    - fejlesztő nevelés 

   - logopédiai ellátás 

   Egyéb köznevelési foglalkozás 

    - napközi, tanulószoba 

1.2. Az intézmény története, infrastruktúrája 

1899-től Herenden az oktatás a Kossuth utcai, templommal szemközti épületben folyt. 

1969-1974 között épült fel az új négy tantermes iskola, hivatalos átadására 1974. ja-

nuár 4-én került sor. A tantermek mellett természettudományi, valamint politechnikai 

teremmel, irodával, tanári szobával, úttörőszobával, szertárral és ebédlővel, valamint 

egy 100 adagos konyhával is ellátták. 
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1980-ban a községi tanács a régi 2 tantermes iskolát 4 tantermessé alakíttatta, s átmene-

tileg megoldotta a gyermekek elhelyezését.  

Az új iskola bővítésére 1976 őszén nyílt lehetőség. Ekkor a tanács külső segítséggel 

megvásárolta az új iskola telkével szomszédos mintegy egy katasztrális holdnyi terüle-

tet. A megvásárolt telken társadalmi munkával salakos sportpályát alakítottak ki. 

1985-ben ismét jelentős beruházásra került sor. Bitumenezték és szegélyezték az ad-

dig salakos sportpályát, beépített szekrényeket készítettek, tanulóasztalokat, székeket 

vásároltak, beszereztek két számítógépet és egy számológépet. 

1990-ben az új iskolát 8 tantermes épületrésszel bővítették. Az új szárnyban nyelvi 

laboratórium, természettudományi szaktanterem és szertárak is helyet kaptak. 

1993-ban az iskola Zeneiskolai profillal bővült. Több tanszakon (pl. zongora, fuvola, 

trombita) indult meg a képzés. 

A herendi iskola 1996-ban vált teljes komplexummá, amikor felépült a minden igényt 

kielégítő sportcsarnok. Ugyanebben az évben került bevezetésre a nemzetiségi iskolák-

ban, így Herenden is a német nyelv heti 5 órában való oktatása. 

1998 októberében birtokunkba vettük a 7 számítógéppel felszerelt új számítástechni-

ka termet. 

2002-ben az Önkormányzat a Széchenyi Terv segítségével elkészítette a régi iskola 

tetőszigetelését, az Iskola utcai épület régi szárnyának teljes ajtó és ablakcseréjét. 

2003-ban elkészült a teljes iskola világításának korszerűsítése. 

2006-ban a Veszprémi Kistérségtől 20 számítógépet kaptunk, melyekkel a nyelvi labo-

ratóriumot bővítettük. Ezzel korszerű feltételeket teremtettünk a nyelv- és számítás-

technika oktatásának. 

2010 nyarán fontos változás következett be. Kiköltöztünk a több mint 100 éves Kos-

suth utcai épületből. Alapos előkészítés után óriási összefogással, nagyon sok szponzori, 

vállalkozói, szülői és alkalmazotti közösségi támogatással, munkával felújítottunk min-

den osztálytermet, folyosót. A legnagyobb beavatkozás a régi részben történt, hisz a 

csaknem 40 éves épületben a nyílászárók cseréjén kívül komoly rekonstrukció nem volt. 

A tornacsarnok épületében kialakításra került egy logopédiai szoba. 

Kiépült az iskola belső informatikai hálózata.  
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Elkészült az egész sportudvart teljes körbeölelő kerítés is, így biztonságos körülmények 

között engedhettük tanulóinkat a szabad levegőre. 

Szeptemberben a megszépült épületegyüttest boldogan vette birtokba immár egy he-

lyen az alsó és felső tagozat. 

2011 októberében ünnepélyes keretek között felavattuk a Szülői Munkaközösség által 

készített játszóteret. 

2013-ban megtörtént a salakos futópálya teljes újjáépítése. A biztonság javítása érde-

kében a Szülői Munkaközösség anyagi támogatásának köszönhetően kamerákat szerel-

tettünk a kerékpártároló megfigyelésére. 

2014-ben megtörtént a teljes kamerahálózat kiépítése, mellyel már nemcsak az iskola 

belső tere, de a sportpályaudvar és a tornacsarnok parkolója is napi 24 órában ellenő-

rizhető. Megújult a konyha is. Technikai átalakításokkal, új konyhai eszközökkel, gé-

pekkel könnyítették meg az ott dolgozók munkáját.  

Jelenleg 13 db 50m2-es tanteremmel, 4 csoportbontásra alkalmas kisebb teremmel, 1-1 

számítástechnika és természettudományos szaktanteremmel, 1 kicsi könyvtárszobával, 

1 kézműves teremmel, 1 logopédiai foglalkoztató szobával és 1 tanárival rendelkezünk.  

IKT ellátottságunk a három pályázat és az Önkormányzat támogatásának eredménye-

ként megfelelő. Az egész iskolában elérhető az internet, kiépített belső hálózat van, 12 

terem digitális táblával felszerelt. 132 tanulói laptop, 54 számítógép és 28 laptop segíti 

az oktatást.  

Az első három évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik az oktatás. Mindent meg-

tettünk annak érdekében, hogy a gyerekek el tudják helyezni a tantermekben az egész 

napra szükséges felszereléseiket, eszközeiket, de a kabátok, ruhák, cipők tárolására al-

kalmas szekrények nagyon hiányoznak. A megnövekedett óraszámok mellett a kicsiknek 

kevés lehetőségük van szabad játékra, de abban a kevés időben sem tudjuk minőségi, 

fejlesztő, életkoruknak megfelelő játékokkal ellátni őket. Ugyan ez mondható el a negye-

dik évfolyamos napközis tanulókkal kapcsolatosan is. 

Felső tagozaton a természettudományos tantárgyak tanításához nagyon kevés taneszköz 

áll rendelkezésre. Az ehhez kapcsolódó szaktanterem kiépítettsége nem felel meg az elő-

írásoknak.  
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Sajátos vonások:  

 Német nemzetiségi nyelvoktatás a törvények által engedett legoptimálisabb 

létszámok mellett, nívócsoportokban.  

 Emelt szintű matematikaoktatás ötödik évfolyamtól kezdődően.  

 Számítástechnika oktatás harmadik évfolyamtól heti fél, ötödik évfolyamtól he-

ti 1 órában, minden osztályban csoportbontásban, nívócsoportokban. 

 Kézműves órák keretében a felső tagozat 7. évfolyamán a porcelánkészítéssel 

és –festéssel, 8. évfolyamán pedig asztalossággal ismerkedhetnek tanulóink a 

Herendi Porcelánmanufaktúra Szakiskolájában illetve az Árkossy Bútor Kft tan-

műhelyében. 

 Logopédiai fejlesztést főállású logopédia szakirányon képesített oligofrén-

pedagógia szakos gyógypedagógiai tanárunk végez. 

 1. és 2. évfolyamon rászoruló tanulóink számára csoportos szenzomotoros fej-

lesztés TSM módszer alkalmazásával. 

 A veszprémi Csermák Antal és a szentgáli Táltos Alapfokú Művészeti Iskolák mű-

vészeti képzést biztosítanak zeneművészeti és néptánc tanszakokon.  

2. Személyi feltételek 

2.1. Tanulók 

2.1.1. Tanulói létszám alakulása 

Évfolyamonkénti adatok (2015. március)  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
össze-

sen 

létszám 
39 41 42 52 39 30 33 37 314 

más telepü-
lésről bejáró 9 11 9 7 6 9 9 6 66 

SNI 
1 3 2 1 2 2 5 0 16 

BTM 
0 4 2 3 2 0 2 2 15 

HH - HHH 
2 0 1 0 0 0 0 0 3 

iskolában 
étkezők  37 40 37 39 24 18 18 17 230 
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Tanulóink jelenleg kis létszámú osztályokban tanulnak, így azokban közvetlen, családias 

a légkör. A nemek megoszlása iskolai szinten optimális, jelenleg 146 a lány és 149 a fiú.  

A tanulók száma határozott növekedést mutat. Ezzel egyidejűleg, de nagyobb arányban 

nő viszont az SNI tanulók száma.  

 

 

 

2.1.2. Tanulóink eredményei 

Az iskola tanulmányi eredménye évek óta 4-es körüli átlagot mutat. Sokan kiemel-

kedő képességűek. Teljesítményük alapján zömmel jó hírű gimnáziumokban és szak-

középiskolákban tanulnak tovább, ahol a visszajelzések alapján megnyugtatóan, sok 

esetben dicséretesen megállják helyüket. 

A magatartási átlagok hasonlóak, kirívó problémák egyelőre nem jelentkeznek.  

Kompetenciamérések 

A helyi és országos mérések is igazolják, hogy nevelő- és oktatómunkánk eredményes. 

Évek óta az országos átlag felett, vagy annak megfelelően teljesítenek tanulóink. Az 

elsajátított tudás és a tanulók kompetenciái egymást kiegészítik. 

Az alábbi grafikonok jól mutatják, hogy nyolcadik osztályra a tanulók tudása beérik. A 

nívócsoportokban való oktatás, a fejlesztések, tehetséggondozások, a folyamatos ver-

senyeztetések meghozzák az eredményeket. 
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Versenyeredmények 

(Csak az elmúlt 2 év legjobb eredményeiből válogattam, a teljesség igénye nélkül.) 

Iskolánk erősségei: 

 német nemzetiségi oktatás 

 emelt matematikaoktatás  

 számítástechnika oktatás  

 sport tevékenységek 

A kiemelt területeknek köszönhetően tanítványaink a megyei és országos versenyek 

állandó résztvevői és helyezettjei. 

Német 

 Vers- és prózamondó verseny 7-8. osztályosok irodalmi német kategória, 

országos döntőbe jutott 

 Nemzetiségi verseny, Városlőd (hangszer, versmondás, vers és próza) 2. 

helyek 
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 Lovassy Gimnázium 8. osztályosoknak meghirdetett német versenyén 3. 

helyezés 

Matematika 

 Bem József megyei 1. 

 Varga Tamás Megyei 1. 

 Kenguru megyei 4. 

 LÜK országos 7. 

 Zrínyi verseny - összesítésben a megye 2. legjobb iskolája 

Számítástechnika 

 Fülemüle Országos Informatika Verseny országos döntőjébe négyen beju-

tottak 

 Ipari Informatikaverseny egyéni 2. és csapat 3. hely 

Nagy létszámban és kiváló eredményekkel szerepelnek a különböző magyar és ehhez 

kapcsolódóan a szépkiejtési, versmondó (Kistérségi Szavalóverseny, Márkó-különdíjasok) 

versenyeken is. 

 Országos Nyelvész versenyen 4. hely 

 Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 3. 

 Kazinczy Szépkiejtési Verseny területi fordulóján 4. hely 

Egyéb tantárgyi eredményeink közül néhány: 

 Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló 3. hely 

 Bendegúz országos levelezős verseny veszprémi fordulója, környezetismeret 1. 

hely (országos 9.) 

 

Támogatjuk és hangsúlyozzuk a folyamatos testmozgást. Diákjaink iskolai és egyesületi 

szervezésű csapatokban bizonyíthatják tehetségüket, lehetnek eredményesek: 

 játékos sport csapatunk évek óta megyei bajnokként országos elődöntőbe 

jut  

 lány kézilabda csapatunk 2013-ban megyei bajnok, országos elődöntő-

ben 4. helyezett 

 sakkcsapatunk és egyéni versenyzői országos helyezettek, számtalan me-

gyei aranyérem birtokosai, egy tanulónk Európa Bajnokságra jutott  
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 tornaklubunk lánycsapata idén országos döntőbe jutott  

 modellezőink (országos bajnokság 3. hely), tekéseink (csapat országos 2.) 

és tae-kwon-dosaink folyamatosan megyei és országos bajnokok 

 tájfutók (országos 4. megyei 1. helyezések) 

 atlétika (60 méteres síkfutás megyei 1.) 

A tanulók művészeti képességeiket a rajzszakkörön és az énekkarban, népdalkörben, 

mazsorett csoportban kamatoztathatják. 

 rajzpályázatok (pl.: Verga ZRt versenyei, „Kezedben a jövőd”) 1. helyek, kü-

löndíjak  

 Tiszán innen – Dunán túl országos népdaléneklési versenyen országos 

döntőben arany minősítés 

 III. Országos Népek Tánca –Népek Zenéje fesztivál döntőjén arany minősí-

tés 

SNI tanulóink is évről évre megmérettetik magukat.  

 Szépíró Verseny megyei fordulójában tanulónk 1. és országos döntőbe ju-

tott 

2.1.3. Továbbtanulás 

 2011/12 2012/13 2013/14 

gimnázium 15 12 7 

szakközépiskola 12 16 10 

szakképző 9 6 5 

 

Tanulóink több, mint 75%-a évek óta a megye legjobb gimnáziumaiba és szakközépisko-

láiba nyernek felvételt és azokban eredményesen tanulnak tovább. 

A kompetenciamérések, a versenyeredmények és a továbbtanulási mutatók is igazolják 

kollégáink magas szintű felkészültségét, hivatástudatát, tudatos oktató-nevelő munkáját. 

Minden tanári erőfeszítés hiába való volna azonban a gyerekek tehetsége és a maximális 

szülői támogatás nélkül. 
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2.2. Alkalmazottak 

2.2.1. A tantestület profilja (KLIK alkalmazottak) 

 Létszám: 36 fő 

 Nő: 36 fő 

 Férfi: 0 fő 

 Végzettségek: főiskola egyetem szakvizsga (meglévő/folyamatban) 

  29 fő 8 fő 10 fő/8 fő  

 Átlag életkor: 46 év 

 Életkori megoszlás: 

 

 

 

Országosan is problémát jelent a tanári pálya elnőiesedése. Intézményünkre ez maximá-

lisan igaz. Sajnos, a gyerekeknek így nemcsak családjukban (a családok zömében az apák 

családfenntartóként sokat kénytelenek dolgozni, esetleg külföldön), de az iskolában is 

nélkülözniük kell a férfi mintát.  

A grafikonon is ábrázolt életkori megoszlásból is látszik, hogy a tantestület 70%-a elmúlt 

40 éves. Ennek két fő következménye van: 

 a testület 70%-a legalább 16 éve a pályán lévő, szakmailag képzett, tapasztalt 

pedagógusból áll; 

 a testület csaknem ¾-e kisebb vagy nagyobb mértékben megtapasztalhatja ma-

gán a szakmai fáradtság, a kiégés jeleit. 

Pedagógusaink nagyon jól képzettek. Több mint 20% egyetemi végzettségű, 50% pedig 

szakvizsgázott, vagy annak megszerzése épp folyamatban van. 

3 

8 

8 

17 

20-29 év

30-39 év

40-49 év

50-59 év

20-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 

3 fő 8 fő 8 fő 17 fő 

8,3% 22,2% 22,2% 47,2% 
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Szakos megoszlás 

logopédus tanító tanár reál tanár humán 

1 17 fő 7 fő 12 fő 

Szakos ellátottságunk 100%-os, bár a kémia tantárgy oktatását 2013 márciusától óraadó 

alkalmazásával oldjuk meg. 

Munkaközösségek 

Az alsós, az osztályfőnöki, a reál és a humán munkaközösségek céltudatosan fogják össze 

és irányítják a hozzájuk tartozó pedagógusok munkáját. Évek óta jó munkamegosztás-

ban szervezik az adott tantárgyi versenyeket, megemlékezéseket, rendezvényeket. 

Szakmailag speciálisan tudnak reagálni a felmerülő problémákra. A munkaközösség-

vezetők a vezetőség tagjai, ezzel is biztosítva az információáramlást. 

Együttműködés a tantestületen belül: 

Napi szinten az azonos vagy rokon szakot tanítók, illetve az egy osztályban, csoportban 

tanítók között van szorosabb, inkább szakmai kapcsolat. A speciális feladatok (pl.: Nem-

zetiségi Nap, Témahét, Gála, Karácsonyi Koncert) alkalmi teamek kialakítását, együtt-

működését igénylik. Ezeket a programokat a nevelőtestület minőségileg az elvárható 

legigényesebben valósítja meg.  

A fejlődést a pontosabb dokumentálás, a program után rövid időn belüli értékelés meg-

valósítása jelentheti. Törekedni kell a megvalósult programok publikálására is. 

2.2.2 Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (KLIK alkalmazottak) 

A pedagógusok munkáját 1 iskolatitkár és 2 pedagógiai asszisztens segíti. Kapcsolatuk a 

nevelőtestülettel, a szülőkkel és a gyerekekkel konstruktív. Segítőkész hozzáállásukkal, 

megbízhatóságukkal, precizitásukkal nagyban hozzájárulnak az iskola sikeres működé-

séhez.  

Az iskolatitkárra és a vezetésre extra teher nehezedik a 2013-as átadás-átvétel óta. Ad-

dig az iskola Önkormányzati fenntartású volt, csak részben rendelkezett a költségvetési 

előirányzatok feletti jogosultsággal. Pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatait Herend 

Város Polgármesteri Hivatala látta el. Az iskolatitkár mellett így is mindig alkalmazásban 

volt egy gazdasági ügyintéző az említett feladatok segítésére. A fenntartóváltás óta nincs 
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ilyen munkatársunk, miközben a gazdasági és munkaügyi feladatokat mindenféle kép-

zettség nélkül nekünk kell ellátni. A havi elszámolásokkal kapcsolatos adminisztrációs 

terhek is a többszörösére növekedtek.  

2.2.3. Technikai alkalmazottak (Önkormányzati alkalmazottak) 

Működtetőnk az intézmény számára 1 gondnokot, 3 takarítónőt biztosít. Feladatukat 

igyekeznek az igényeknek megfelelően elvégezni. Rendkívüli programok alkalmával is 

mindig számíthatunk munkájukra. 

Az épületben működtetett konyha 5 dolgozót foglalkoztat. Az élelmezésvezető irányítá-

sával törekednek a lehetőségekhez és az előírásokhoz igazodva minőségi és változatos 

étkezést biztosítani. 

A tornacsarnok munkanapokon 8-tól 16 óráig áll rendelkezésünkre. 1 gondnok és egy 

takarítónő felel az épületért.  

A közmunkaprogram keretében jelenleg 1 fő adminisztratív kisegítő munkát, 1 fő pedig 

takarítást végez. Mindkettejük munkája nélkülözhetetlen. 

3. Az iskola kapcsolatrendszere  

3.1. Belső partnerek 

3.1.1. Szülők 

A szülőkkel való kapcsolattartás színterei a családlátogatások, fogadóórák, szülői érte-

kezletek, a nyílt nap, közösségi rendezvények. Rendkívüli esetekben személyes találko-

zókon igyekszünk feltárni a felmerülő problémák okait és megtalálni a megoldásokat. 

Legfontosabb támaszaink a szülők. Az ő együttműködésük nélkül nem, vagy csak nagyon 

nehezen érhetünk el a nevelésben-oktatásban eredményeket.  

Szülői Munkaközösség 

Intézményünk szoros együttműködésben, mindkét fél igényeit kölcsönösen figyelembe 

véve dolgozik a szülői munkaközösséggel. Nagy segítséget nyújtanak az intézmény tár-

gyi és infrastrukturális fejlesztésében, a különféle szabadidős programok megvalósítá-

sában, a hagyományápolásban. A Szülői Munkaközösség és annak elnöke jó munkakap-

csolatban van az iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel. A közös cél – a gyermekek szá-

mára megfelelő körülményeket teremteni, őket tehetségükben kibontakoztatni- megadja 
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a kapcsolódási pontokat. Ilyen volt többek között 2011 nyara is, amikor példaértékű ösz-

szefogással valósult meg az iskola felújítása. 

3.1.2. Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány 

Az Alapítvány fő céljai között szerepel az iskola oktatási feltételeinek fejlesztése, javítá-

sa,  tanulmányi versenyeken való indulás támogatása, a tehetséges tanulók előmenetel-

ének segítése.  Együttműködésünk optimális. Megkereséseinkre azonnal és lehetősége-

ikhez képest pozitívan reagálnak. Az Alapítvány minden tanév végén emlékplakettet 

adományoz az abban az évben legjobb tanulmányi- és/vagy sport eredményt elért tanu-

lóknak.  

3.2. Külső partnerek 

Az iskola életét több szempontból is meghatározó kapcsolatrendszer jellemzi. Eredmé-

nyes kapcsolatot építettünk ki és tartunk fenn a működésben közvetlenül érintett szer-

vezetekkel, intézményekkel. Együttműködésünk folyamatos, építő jellegű  

 a fenntartóval, 

 Herend Város Önkormányzatával, Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

 szakmai szolgáltatókkal, szakszolgálatokkal,  

 kulturális, szociális, egészségügyi intézményekkel, 

 társintézményekkel, 

 civil szerveződésekkel, 

 támogatókkal, 

 médiával. 

Az intézmény társadalmi kapcsolatai 

A Herendi Porcelánmanufaktúrával való együttműködésünket a manufaktúra szakképző 

iskolájában, szakembereik bevonásával tartott kézműves órák fűzték szorosabbra. Ezek 

keretében 7. évfolyamos tanulóink megismerkednek a porcelángyártással, fejlődnek 

rajz- és formázási készségeik (2 hetente 2 órában). 

A helyben működő Árkossy Bútor Kft 8. évfolyamosaink oktatását vállalta, ahol szakok-

tató irányításával tehetnek szert faipari ismeretekre, sajátíthatják el az asztalos mester-

ség alapjait (2 hetente 2 órában). 
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IV. VEZETŐI PROGRAM 

"Aki el akar érni valamit, az módszert keres, 

aki nem, az kifogást!" 

(ismeretlen szerző) 

Az elmúlt 26 évben aktívan kivettem a részem az iskolai élet feladataiból, részt vállaltam 

annak sok mozzanatában. Igazgatóhelyettesként azonban az intézményt, annak műkö-

dését mégis teljesen más aspektusból látom. Vezetőként az iskola, mint szervezet fejlő-

dését kell szem előtt tartani úgy, hogy közben az azt alkotó közösségekre és ezeken belül 

az egyénekre is tekintettel kell lenni. Túlterhelt pedagógusok és tanulók egy bizonyos 

idő után a legnagyobb igyekezet ellenére is alulteljesítenek, motiváltságuk rohamosan 

csökken, érdektelenné válnak. Meg kell találni a megfelelő arányokat a nevelési-

oktatási célok elérése érdekében hozott erőfeszítések és a saját emberi energiáinkkal 

való jó gazdálkodás között.  

Munkakörülményeinket az állandóság, nyugalom, biztonság kell, hogy jellemezze. El-

sődleges célom az iskola minden összetevőjét ennek a hármas egységnek alárendel-

ve megerősíteni és fejleszteni az alábbiak figyelembe vételével. 

1. Célok 

1.1. Állandóság biztosítása 

Az elmúlt években teljesen átalakult az iskolaszerkezet, az oktatással kapcsolatos jogi és 

tartalmi szabályozás, a finanszírozás. A változások átszövik hétköznapjainkat is, elég, ha 

csak a technikai fejlődésre gondolunk. Muszáj, hogy tudatosan teremtsünk stabilitást 

magunk körül. Intézményi kereteken belül az állandóságot a következők jelenthetik: 

 Hagyományok, hagyományőrzés. 

A hagyományok ápolása fontos nevelési eszköz. Számtalan emléket, élményt ad-

nak, erősítik az összetartozás érzését. Csak a múlt értékeinek tiszteletben tartá-

sával lehet eredményesen jövőt építeni. Meg kell őriznünk hagyományos tevé-

kenységeinket, teret kell adnunk új kezdeményezéseknek.  

 megemlékezések a nemzeti ünnepekről, eseményekről 

 az ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységek (Márton nap, Gergely járás, 

Advent és Karácsony, Nemzetiségi Nap) 
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 világnapok, jeles napok (Zene Világnapja, Föld Napja, Föld Órája, Víz Világ-

napja) 

 iskolai rendezvények (Ötödikes avató, Mikulás Kupa, Karácsonyi Koncert, 

Farsang, Gála, Ballagás, Gyermeknap, Témahét) 

 egyéb szervezett programok (Bécsi Vásár, Színház-, Opera- és Múzeumlá-

togatások, kirándulások, túrák) 

A hagyományosan megszervezett tevékenységek az év mindig ugyanazon idő-

pontjában valósulnak meg, megálljt parancsolva ezzel a rohanó hétköznapoknak, 

strukturálják az időt.  

  Stabil értékrend közvetítése.  A technikai civilizáció és a modern életben szük-

séges kompetenciák megerősödésével sem szabad elhanyagolnunk a humán tu-

dományokat, a művészeteket, az esztétikum, az emberi érzelmek és kapcsolatok 

világát. Alapvető kell, hogy legyen egymás megbecsülése, elismerése. Értékként 

kell jelen lennie a toleranciának, de a kötelességtudatnak is. Közös értékrendün-

ket az iskola közösségeivel egyetértésben szükséges kialakítani, melyet aztán ne-

velőtestületünk minden tagja egységesen képvisel.  

 A tanulók számára a pedagógusok jelentik az állandóságot folyamatos visszajel-

zéseikkel, szaktudásukkal. Cél az iskolánkban meglévő szaktudás megtartása, 

céltudatos növelése. 

 Intézményi kapcsolataink különböző szervezetekkel terveink, céljaink megvalósí-

tásában nyújtanak segítséget a közös értékteremtés, tanulók eredményeinek, 

munkájának minőségi javítása érdekében. Fontos az iskolai kapcsolatrendszer 

ápolása, megerősítése, elmélyítése, új kapcsolatok kiépítése. 

Baráth Tibor szerint „Fontosak a szokások, a tradíciók az intézmény életében. Ha azon-

ban ezek merevvé válnak, kizárólag a megszokás vezérli őket, akkor a korábban érzelmi 

kötődést kiváltó ünnepélyek üres és unalmas formalitássá degradálódnak, a szabályokat 

nem a ráció, hanem szokásjog vezérli, és egyszerre ronthatja a működés hatékonyságát, 

valamint az iskolapolgárok közérzetét.” Az állandóság jelenléte tehát nem zárhatja ki a 

rugalmasságot. 
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1.2. Nyugalom biztosítása 

A gyerekek tükrök. Visszavetül róluk környezetük minden rezgése.  Ha kiegyensúlyo-

zottnak szeretnénk őket, akkor nekünk, felnőtteknek (szülőknek, pedagógusoknak) kell 

nyugodt légkört teremtenünk számukra. Tanulóink (optimális esetben érzelmi biztonsá-

got nyújtó) adott családi környezetből érkeznek hozzánk, arra hatásunk nincs.  A peda-

gógusok nyugodt munkakörülményeinek megteremtéséért viszont sokat tehet a vezetés. 

 Az iskolai élet fontos jellemzője a kiszámíthatóság. Ehhez a jól szervezett infor-

mációs rendszer, valamint a kommunikáció szolgál eszközként. A világos cél- és 

feladat meghatározás, az egyértelmű szabályok kiszámíthatóságot és biztonságot 

kínálnak a szervezet szereplőinek. A folyamatos és intenzív cselekvés mellett az 

irányítás is folyamatos, egyben értékeléssel párosul. 

 Tervezettség 

Rövid- és hosszú távú terveinket a külső és belső szükségletek és lehetőségek 

alapján kellene meghatározni, figyelembe véve a tanulók és pedagógusok terhel-

hetőségét. Munkánkban azonban egyre több problémát okoznak az előre nem 

látható feladatok. Napi szinten kapunk e-maileket újabb és újabb versenyekről, 

eseményekről, pályázatokról, amelyeknek ha csak törtrészét juttatjuk is el a kol-

légákhoz, felborítjuk előzetes terveiket. Úgy gondolom, a szakmai munkaközössé-

gek úgy tudnak felkészülni az éves munkára, ha legkésőbb a tanévkezdésre min-

den információ a birtokukban van. Tudni kellene a tanulmányi és művészeti ver-

senyek pontos időpontjait, helyszíneit, azok finanszírozását.  

Szükséges a programok pontos határidőre történő megfelelő tervezése, doku-

mentálása, a forgatókönyvek elkészítése, az információk átadása. 

 Az intézmény minden szereplője számára átlátható követelmények megfogal-

mazása. Ezek például: tantárgyanként pontos felszereléslista, meghatározott tan-

tárgyi követelmények, átlátható értékelés, részletes munkaköri leírások. 

1.3. Biztonság biztosítása 

Különböző tanulmányok is arra a következtetésre jutottak, hogy a biztonságérzet 

kapcsolatba hozható az iskola hatékonyságával. A szervezet tagjai számára meg kell 

teremteni a külső és belső, a fizikai és az érzelmi biztonságot. 
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 Biztonságos és egészséges épített környezet (beleértve az iskola megközelítését 

is - biztonságos közlekedés) kialakítása. 

 Fenntarthatóság kihangsúlyozása a környezeti nevelésben. 

Törekszünk gyerekeinket mind nagyobb mértékben bevonni a környezetvéde-

lembe. Gyűjtjük a műanyag kupakokat, a papírt, az elektromos hulladékot, fáradt 

olajat. A Pontvelem csapatához csatlakozva átvesszük a használt elemeket, mobil-

telefonokat, digitális eszközöket. Önkormányzati segítséggel folyamatban van a 

szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az egész intézmény területén. 

 Bizalomra, elfogadásra épülő oktatási-nevelési környezet fenntartása. 

Általában csak akkor érezzük biztonságban magunkat, ha a külső körülmények és 

események szintjén aktuálisan minden megerősít bennünket. Ha éppen pozitív 

visszajelzéseket kapunk a kapcsolatainkban és a munkánkban, ha rendezettek 

körülöttünk a viszonyok, a megszokott mederben zajlik a jelen és kiszámítható a 

jövő. Belső meggyőződésünkké vált, hogy életünknek, munkánknak van célja és 

iránya. Az érzelmi biztonság adja meg a biztos alapokat gyermekeinknek is.  

Mindezekhez irányadó segítség lehet Vekerdy Tamás megállapítása: „Az egymás-

ra figyelésen, aktív közreműködésen alapuló jó viszony olyan érték, amellyel a 

leginkább támogathatjuk a gyermek tanulását.”  

 Az egyértelműen megfogalmazott szabályok utat mutatnak a mindennapok-

ban, biztosítják a tanórák, rendezvények, szabadidős tevékenységek hatékonysá-

gán kívül azok jó hangulatát is. 

2. Feladatok 

2.1. Törvényi megfelelés 

A jelenlegi oktatáspolitikai körülmények összetettek. A vezető helyzete igen speciális, 

jogköreit, kötelességeit és feladatait alapjaiban A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet határozza meg. Ezeket még kiegészíti részletes sza-

bályokkal a 277/1997. kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről és a 326/2013. 

kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. Emellett még figyelembe kell 

venni az ágazati irányításra vonatkozó jogszabályokat és a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. EMMI-utasítást, a 

202/2012. kormányrendeletet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról, a Klebels-
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berg Intézményfenntartó Központ kollektív szerződését. Iskolánk működtetője Herend 

Város Önkormányzata, ami újabb jogi feltételeket jelent. Mindezek sajátos ágazati, tan-

kerületi, fenntartói, működtetői környezetbe helyezik a köznevelési intézmény vezetőjét.  

2.2. Infrastruktúra  

Amikor elkészült az átépített Herendi Porcelánmanufaktúra épülete és először léptem 

be a monumentális előtérbe, mentem végig a ragyogó folyosókon, a világos műhelyeken, 

láttam, milyen körülmények között alkotnak az ott dolgozók, az jutott eszembe, hogy 

biztosan nemsokára az iskola is ilyen lesz. Hisz természetes, hogy a világhírű Manufak-

túra és alkalmazottai igényességének, minőségi elvárásainak a település egész megjele-

nésén, így annak minden intézményén is tükröződnie kell. 1999 volt akkor. Ma, 16 évvel 

később, még mindig úgy gondolom, hogy ez nem megvalósíthatatlan elképzelés.  

A környezet nevel. Feladat – a jelenlegi intézményvezető munkájának folytatásaként – az 

épület folyamatos megújítása, szebbé, egészségesebbé, funkcionálisabbá és megjelené-

sében is vidámabbá tétele. 

A helyzetelemzésben vázoltak alapján a legfontosabb hiányosságok: 

 A gyereklétszám megnövekedett, kevés az osztálytermek száma. 

 Rossz idő esetén a gyerekeknek nem biztosítanak elég mozgásteret a kis alapte-

rületű zsibongók, folyosók. 

 Nincsenek öltözőszekrények, a diákok nem tudják praktikusan tárolni ruháikat, 

felszereléseiket. 

 Az étkező alapterülete, befogadóképessége kicsi. 

 A régi épületrészben a mellékhelyiségek száma megengedhetetlenül kevés. (152 

alsós gyerekre 3 lány és 2 fiú WC) 

 A mellékhelyiségek teljes felújításra, modernizálásra szorulnak. 

 A folyosók burkolata elöregedett, sok helyen billeg, cserélni kell. 

 Az új épületrészben a nyílászárók szigetelése rossz, a termekben kevés a szellőz-

tetésre alkalmas nyitható ablak.  

 A meglévő elektromos hálózat nem tudja kiszolgálni az intézménybe az utóbbi 5 

évben nagy mennyiségben bekerült IKT eszközöket. 

 A tanáriban nincs elég hely az összes pedagógus számára. 
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A szükséges bővítéseket javaslataink alapján 2011-ben intézményvezetőnk megtervez-

tette, de anyagi források hiányában az építkezés nem valósult meg. 2014-ben ezeket a 

terveket felülvizsgálva és igényeinket, újabb ötleteinket figyelembe véve az Önkormány-

zat új tervet készíttetett, melynek megvalósítására anyagi forrást igényelt a Vidékfejlesz-

tési Minisztériumtól. Bízom abban, hogy a fejlesztés létrejön, ami nagy lépést jelentene a 

rég megálmodott struktúra eléréséhez. 

A belső terek megújítása mellett az udvari környezet igényes, a 7-14 éves korosztály 

életkori szükségleteinek megfelelő kialakítása is nagyon fontos számomra. Az aszfalto-

zott felületeket (színes ugróiskolák, udvari dámák és kör x játékmezők felfestésével) 

szeretném játéktérré alakítani. Külön az alsósok és a felsősök számára kültéri fejlesztő 

játékok illetve edzőgépek elhelyezését tartanám célszerűnek. Ezek beszerzéséhez pályá-

zati pénzek bevonása szükséges. 

Szintén pályázati forrás kell minőségi és biztonságos kerékpártárolók kialakítására. 

Ezt a konyha bejáratával szemben, az Iskola utcai kerítéssel párhuzamosan elhelyezve 

tervezem. Így a gyerekek a főkapun beérve egyből leparkolhatnák kerékpárjaikat, nem 

kellene a belső udvarban balesetveszélytől tartani. A jelenlegi tároló helyére fapadok és 

asztalok kerülhetnek, így téve alkalmassá azt tanórák szabadban való tartására. 

Lényeges olyan forgalmi rendet kialakítani az Iskola utcában, ami megszünteti a gyalo-

gosan vagy kerékpárral közlekedők jelenlegi veszélyezettségét. 

Csökkenteni kell az épület rezsiköltségeit. Ennek érdekében szükségét érzem, hogy kü-

lönböző figyelemfelhívó intézkedésekkel, programokkal energiatakarékosságra ösztö-

nözzük tanulóinkat, dolgozóinkat. A legolcsóbb energia az, amit nem használunk el. Tá-

mogatom az alternatív megoldásokat. Az Önkormányzattal együttműködve fontosnak 

érzem egy hosszú távú energiaprogram megalkotását környezeti nevelésünkkel össz-

hangban, tanulóink bevonásával. 
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2.3. Oktatás, nevelés 

"Akár azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk rá, 

akár azt, hogy nem, igazunk lesz." 

(Henry Ford) 

 

Hiszem, hogy minden gyermekhez van út. Tanárként mindig kerestem valami mást, va-

lami újat, ami segít a gyerekekkel megszerettetni a tanulást, ami megérezteti velük a 

Heuréka élmény örömét, amivel ráérezhetnek a csapatmunka hatékonyságára, ami 

más szintre emelheti a tanítás-tanulás folyamatát. Ezért vállaltam vezető szerepet a 

TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázat elindításában és megvalósításában is. A kompetencia alapú 

oktatás bevezetése és a kooperatív módszerek megismerése, gyakorlatban való alkalma-

zása bebizonyították számomra  ezek hatékonyságát. Általuk minden egyes tanuló be-

vonható és együttműködésre késztethető. A kooperációra épülő módszer a szociális kés-

zségeket növeli, a tehetségeseket is engedi kibontakozni. 

Az iskolai projektek, a témahét, mind-mind olyan lehetőségek, amelyek megfelelő irányí-

tás mellett segítenek a gyerekek motiváltságának növelésében, a komplexebb látás-

mód kialakításában.  

Magaménak érzem John Dewey (a projektmódszer elvi megalapozója) elveit, amelyek 

egyebek mellett a következő összefüggéseket hangsúlyozzák: 

 A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia. 

 A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklő-

dését. 

 A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában. 

Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a Z generáció illetve mára már az iskola-

padokban ülő alfa generáció tagjai más bánásmódot igényelnek elődeikhez képest. 

Mindezek által feladatomnak tartom, hogy az intézményben folytatódjon, illetve megva-

lósuljon  

 a tananyagtartalmak felülvizsgálata, 

 a hagyományos módszertani felkészültség mellett a módszertani kultúra folya-

matos fejlesztése, 

 a tanulók kompetenciáinak fejlesztése, 

 a megfelelő informatikai képzettség elérésére való törekvés,  

 az egész intézményre kiterjedő önértékelés. 
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Meg kell őrizni az intézmény értékeit, az oktatás-nevelés területén megfogalmazott fő 

hangsúlyokat. 

 a pedagógusok magas szintű szaktudását 

 a minden tantárgy fontos elvet 

 a fejlesztések és tehetséggondozások szakszerű megvalósítását 

 a „mindenki tehetséges valamiben” elvet követve a tanulók képességeinek maxi-

mális kibontakoztatását 

 az emelt szintű matematika oktatás támogatását 

 a számítástechnika nívócsoportokban való oktatását 

 a művészeti oktatást biztosító foglalkozásokat 

Új célokat a meglévő erősségeink figyelembe vételével kell meghatároznunk. Intézmé-

nyünk elérhető lehetőségei: 

 helyi tehetségpont, 

 ökoiskola, 

 vizsgaközpont (folyamatban). 

Továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni a nyelvoktatásra. Iskolánk az idei évben ka-

pott DSD (Deutsches Sprachdiplom) I. vizsgáztatói jogot, ami által DSD nyelvvizsga-

rendszer I. fokozata szerint vizsgázhatnak tanulóink. Ez megfelel a Közös Európai refe-

renciakeret B1 szintjének, és igazolja, hogy a diploma birtokosa olyan szintű nyelvtudás-

sal rendelkezik, amely elegendő a németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok 

megkezdéséhez. Előnyt jelent, ha tulajdonosa németországi felsőoktatási intézménybe 

jelentkezik. Támogatom és szorgalmazom, hogy a német nyelvoktatásban élvezzenek 

prioritást a vizsgabizonyítvány megszerzésére való törekvések. Szükségesnek tartom 

egy anyanyelvi tanár alkalmazását, aki minden csoportban heti egy órában foglalkozna 

a gyerekekkel. 

A német népismeret tantárgy keretében szeretném, ha újra jelen lenne a néptáncoktatás. 

Az oktatási-nevelési célok sikeres megvalósítása folyamatában fontos tényező a kognitív 

fejlesztés mellett a társas, érzelmi és a morális fejlesztés is. 
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3. Összegzés 

„, Ne próbáld! Tedd!” 

(Yoda mester - Csillagok háborúja) 

Vezetői célom, hogy az intézmény jellemzőit megőrizve és újakkal ötvözve megerősítse a 

környékbeli oktatási intézmények között elfoglalt helyét, megőrizze sajátos arculatát és 

eredményesen működjön. Céljaim elérése érdekében fontosnak tartom a következők 

szem előtt tartását: 

1. A szervezet hatékonysága, a munka szervezettsége, a külső kapcsolatok milyen-

sége jelentős mértékben a vezetés minőségén múlik és az egyének szakmai karri-

erlehetőségeit is nagyban befolyásolja. 

2. Shiba professzor szerint a vezető legfontosabb feladata az emberi elme alkotó 

erejének felszabadítása, és a cél érdekében való mozgósítása.  A hívószavak: min-

denkiből kihozni a maximumot, mindenkire szükség van, érték a sokszínűség.  

3. A vezetés fontos funkciói (ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás) mellett elenged-

hetetlen a megfelelő motiváció. 

Legfontosabb céljaim: 

 együttműködő, jó emberi kapcsolatok kialakítása,  

 nyugodt, felszabadult, ösztönző légkör a kollégák és a diákok körében, 

 a feladatok, terhelés egyenletes elosztása, 

 a tanulás, a tudás értékének előtérbe helyezése, 

 a képességekhez igazodó elvárások és a tehetség kibontakoztatása, erősítése 

 biztonságos fizikai és mentális környezet megteremtése. 

Ahhoz, hogy a pályázatban megfogalmazottakat meg tudjam valósítani, szükségem van 

egy közös célokat kitűző, együtt gondolkodó és tevékenykedő tantestületre. 

A pályázat elfogadása és végrehajtása után várható eredmények: 

 az iskola versenyképességének megőrzése, 

 tanulóink személyiségének gazdagodása, 

 a szervezeti kultúra fejlődése, 

 minőségcéljaink teljesülése, 

 új szervezeti- és munkaformák beépülése az iskola életébe, 

 a környezettel való kapcsolat elmélyítése. 
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Tervem, hogy olyan iskolánk legyen 

 ahol a tantestület tagjai fontosnak érzik magukat, szívesen dolgoznak, 

 ahova a szülők szívesen hozzák a gyermeküket, 

 ahol jó diáknak lenni,  

 ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést 

kapják, 

 ahol a gyerekeket szerető, bíztató légkör veszi körül, 

 ahol a diákok képességei sokoldalúan fejlődhetnek. 

Bízva az intézmény tantestülete, a szülők, az iskola partnerei, valamint a fenntartó és az 

önkormányzat támogatásában, kérem vezetői pályázatom elfogadását. 

 

Herend, 2015. március 28. 

 Bak Zsoltné 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

 


