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"A múlt tapasztalataink alapja, 

a jelen a döntés helye, 

a jövő pedig a cél, ahová tartunk." 

(Szigeti Jenő) 

Bevezetés 

 

Hatodik éve vagyok a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Már ezzel a hat 

évvel is a leghosszabb időt töltöttem el az intézmény élén az elmúlt 31 év igazgatói között.  

Milyen volt ez a hat év? 

 Egy hosszú folyamat, mert a hat évvel ezelőtti krízishelyzetből kijönni nem ment egyik napról a másik-

ra, sőt egy jó pár dolgot még most sem sikerült megoldani. 

 Küzdelmes, mert bár sejtettem, amikor pályáztam, hogy az iskola nincs könnyű helyzetben, de a való-

ság a vártnál is keményebb volt. 

 Néha csalódásokkal kísért, hiszen hiába láttam a megoldást, nem mindig tudtam megvalósítani, és bi-

zony néha fel is adtam. Legnehezebbnek mindig az emberi tényezők bizonyultak, legyen szó kollégák-

ról, szülőkről, tanulókról. 

 Munkával teli, hiszen a pályázatomban leírtakat meg akartam valósítani és ez napról-napra rengeteg 

feladatot adott. 

 Örömteli, mert volt sok kiemelkedő eredmény, mely egyértelmű siker volt, de e mellett tudtam értékelni 

az apró előrelépéseket is. 

 Reményt keltő, mert meggyőződésem, hogy ez idő alatt sok minden jó irányba fordult.  

És most újra pályázom az intézményvezetői állásra, mert az elmúlt hat évben megkezdett munka úgy érzem, 

befejezést kíván. Van bennem erő, lelkesedés, ötlet, hogy az elkezdett folyamatokat tovább vigyem, a meg nem 

valósított, de még mindig aktuális dolgokat megvalósítsam. 

 A megkezdett pedagógiai megújulásnak mozgatórugója legyek, melynek eredményeként iskolánk ered-

ményesebb lesz, tanulóinknak biztos alapokat, biztos tudást ad. 

 Az intézményi önértékelés, a tanfelügyelet, a pedagógus minősítés feladatait elindítsam, az elkövetke-

zendő években jelentkező új feladatokban az iskola, a kollégáim hasznára legyek. 

 Az önkormányzat partnere legyek az iskolakörnyezet megújításában, a 21. századi iskola megteremté-

sében.  
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1. Helyzetelemzés 

1.1. Tárgyi feltételek 

Iskolánk elhelyezkedése, az udvar, az épület adottságai, a tornacsarnok, az uszoda mind-mind irigylésre méltó 

körülmények, egyben a továbblépés lehetőségei is.  

Az épületben jelenleg 13 osztályterem van, és nekünk ebben az évben 12 tanulócsoportunk. A születési szám 

előrejelzés szerint arra lehet számítani, hogy az iskola létszáma, és a tanulócsoportoké is nőni fog a következő 

években. Amennyiben ez így lesz, akkor feltétlenül iskolafejlesztésre lesz szükség. Kicsit sok még a bizonytalan-

ság, de ha a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok nem szívják el tanulóinkat (elsősorban 4. után), akkor rövide-

sen akár 13, sőt 14 tanulócsoportunk lehet.1  

Az épület kihasználtságát növeli, hogy a zeneiskolai órák is itt kapnak helyet. Az zenei órabeosztásokat egyre 

nehezebb elkészíteni, hiszen a tanulóknak egyre több órájuk van (például a heti 5 testnevelés, hit- és erkölcstan, 

nemzetiségi népismeret miatt), és a tantermek is egyre később lesznek szabadok. Kizárólagosan jelenleg egy 

termet használ a zeneiskola, melyben a zongora van elhelyezve. Öt éve ez volt a csoportbontásra használt ter-

münk, mely a felső tagozat növekvő tanulólétszáma miatt egyre jobban hiányzik. A csoportbontásra jelenleg két 

helységet, a könyvtárt és az informatika termet tudjuk használni. 

Az Önkormányzattal már tárgyaltunk az iskolabővítésről. Ehhez kormányzati hozzájárulást is igénybe lehet venni, 

mely ügyében a Szentendrei Tankerület vezetésével is fel kell venni a kapcsolatot. Igényünk jogos, hiszen a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének, kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékében foglal-

taknak sem felel meg a jelenlegi felszereltségünk. Jócskán van elmaradásunk termekben, elsősorban szaktan-

termekben. 

Hiányzó termek, helységek 

s.sz. megnevezés darab m2 

1. természettudományos szaktanterem 1 60 m2 

2. társadalomtudományos szaktanterem 1 60 m2 

3. művészeti szaktanterem 1 60 m2 

4. osztályterem (jelenleg van 13, még a szaktantermek mellett is kellene to-
vábbi 3)  

3 60m2 

5. az informatika termet át kellene alakítani nyelvi laborrá   

6. csoportszoba 4 24 m2 

7. aula 1 ? 

8. könyvtár (esetleg nagyobb méretű, hogy a községi könyvtár elhelyezésére 
is alkalmas legyen) 

1 100 m2 

                                                           
1 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Pest megye 2013-2018 (Oktatási Hivatal) 
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9. könyvraktár 1 30 m2 

10. zongoraterem 1 20 m2 

11. hangszeres termek 4 15 m2 

12. szertár 2 30 m2 

13. hangszerraktár 1 40 m2 

14. orvosi szoba 1 20 m2 

15. nagyobb méretű tanári (akkor a jelenlegi felszabadulhatna osztályteremnek) 1 90 m2 

16. teakonyha 1  

17. technikai személyzet - mosdó, zuhanyzó, öltöző 1-1 női – férfi 

18. raktár (használaton kívüli bútoroknak) 1 40 m2 

19. irattár 1 15 m2 

20. sportcsarnok elválasztása kettő esetleg három felé   

 

Az elmúlt években a gazdasági nehézségek ellenére igyekeztem kihasználni a kínálkozó lehetőségeket mind az 

Önkormányzatnál, mind a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál. E mellett a civil szférát, iskolánk alapítvá-

nyát, és Leutenbach testületét is sikerült megnyerni, így a körülményekhez képest jelentős fejlesztések történtek 

az iskolában. 

 Az új épületben, az összes teremben és a folyosókon lecseréltük a radiátorokat (2010)   

 Egy alsós osztályterem új bútorzatot kapott (2010) 

 Az alsós termekbe hat darab új táblát vettünk (2011-2014) 

 Az étkező megépítése kapcsán áthelyeztük az irodákat, az informatika termet, a könyvtárat és a tanári 

szobát. A tanári új bútorzatot kapott, felújítottuk a linóleumot. (2013) 

 Kiépült a régi épületben a WIFI (2013) 

 Alapítványunk és Leutenbach város adományából új számítógépeket kapott az informatika terem 13 gé-

pet és 3 monitort (2014) 

 Egy Leutenbachi magánszemély közbenjárásával további 15 használt, de nagy teljesítményű számító-

gépet és 5 monitort kaptunk a Stuttgarti Volksbank adományaként (2014) 

 Az Alapítvánnyal közösen írt pályázaton 3,5 M forintot nyertünk. Ennek keretében, 2 millió forint érték-

ben jutottunk hozzá IKT eszközökhöz, többek között egy digitális táblához (2014) 

 Megépült a melegítőkonyha és az új étkező (2015) 

A taneszközök beszerzése terén nem tudtunk előrelépni, ezért itt majd sürgős beavatkozásra lesz szükség. Ez a 

feladat a fenntartó KLIK-re hárul, és most még nem látom, hogy ennek a forrása hogyan lesz megteremtve. A 

tennivaló rengeteg, de erről majd a vezetői koncepcióban szólok.  
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1 végzettség 
58% 

2 végzettség 
42% 

Az általános iskolai pedagógusok szakjainak 
száma 

1 végzettség 
92% 

2 végzettség 
8% 

A zeneiskolai pedagógusok szakjainak száma 

1.2. Személyi feltételek 

1.2.1. Pedagógusok 

Iskolánk rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges 

személyi feltételekkel, a megfelelő képzettségű tantes-

tülettel. Problémát jelent azonban, hogy nagyrészt egy-

szakos kollégáink vannak, ami megnehezíti a tan-

tárgyfelosztás készítését, az órák elosztását, a csoport-

bontásokat.  

Hosszú távon nem tesz jót a szakmai munkának sem, 

mert ha egy szakon csak egy kolléga van a tantestület-

ben, az nem tudja a tantárgy-specifikus problémáit 

megbeszélni senkivel. Ez az oka annak is, hogy a felső 

tagozaton a kívánatosnál több a részmunkaidős és a 

megbízási szerződéssel dolgozó kolléga. Természetesen nem az ő munkájukkal, személyükkel van probléma, de 

könnyen belátható, hogy ha ők néhány napot más iskolában töltenek, akkor nem számíthatunk rájuk úgy, mint a 

teljes munkaidőben nálunk dolgozókra. Ez az általános iskolára, de a zeneiskolára is elmondható.  

A zeneiskolában többen másod, sőt harmad állásban 

dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a tantestület munkájá-

ban nem tudnak részt venni, szűken csak a tanítási 

órák megtartására korlátozódik a tevékenységük. Ez 

egyben azt is jeleni, hogy a többieknek sokkal többet 

kell teljesíteniük, hogy az iskola által felvállalt feladato-

kat ellássák. Ez mindenképpen néhányuk aránytalan 

terhelésével jár.  
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30-40 
32% 

41-50 
25% 

51-60 
36% 

61 és fölötte 
7% 

Az általános iskolában dolgozó közalkalmazottak 
életkori megosztlása 

30 alatt

30-40

41-50

51-60

A nevelőtestület korosztályos összetétele alapján várhatóan a következő 8 évben az általános iskolai 29 pedagó-

gusból (megbízási szerződésesekkel együtt) kilenc kolléga betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt. Ez nagy váltás 

lesz a tantestület életében, melyet jól kell előkészíteni, a lehetőséget az iskola javára fordítani. A zeneiskola 

nevelőtestülete fiatalabb, ott nem várható ilyen mértékű megújulás. Nagy változás lesz az is, hogy az iskola mo-

torjai, a két iskolatitkár is rövid időn belül nyugdíjba 

megy. Az ő szaktudásukat, tapasztalatukat nem lesz 

könnyű pótolni.  

Életkor Fő 

30 alatt 0 

30-40 9 

41-50 7 

51-60 10 

61 és fölötte 2 

 

Nagy gondot fordítottunk az elmúlt 6 évben a pedagógusok továbbképzésére, szakmai megújítására. Amikor 

átvettem a vezetést a nevelőtestület a továbbképzések terén komoly elmaradásban volt. Elkészítettem a tovább-

képzési tervet, meghatároztuk, hogy ki hol áll a képzési kötelezettségben, majd szisztematikusan felépítettük a 

rendszert. Jelentős pénzügyi támogatással két szakvizsgázó pedagógust támogattunk, az egyik a zeneiskola 

intézményegység-vezetője, aki a közoktatási vezetőképzésben, másik pedig egyik testnevelő kolléga, aki 

gyógytestnevelő szakvizsgás képzésben vett részt. E mellett próbáltuk saját erőből megoldani az informatika 

tanári ellátottságunkat, sajnos ez a tervünk nem sikerült. Egy kollégánk bővítette ismereteit a német nemzetiségi 

tánc tanfolyamon, a nemzetiségi önkormányzat segítségével.  

Az utolsó két évben részt vettünk az OFI által szervezett TÁMOP 3.1.5 projekt pilot programjában, melynek célja 

a pedagógus szaktanácsadás, és pedagógus továbbképzés új rendszerének kipróbálása. Ennek a programnak 

a keretében  

 négy kollégánál látogatott szakos szaktanácsadó,  

 részt vettünk a pedagógus életpályával kapcsolatos szakmai napokon,  

 két 30 órás informatika továbbképzést helyben szerveztünk meg.  

 A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet munkatársai a kompetenciamérés eredményeinek elemzését készí-

tették el részünkre, majd azt egy nevelőtestületi értekezlet keretében értelmeztük. 

A következő évre újabb képzésekre jelentkeztünk be, remélhetőleg meg fognak valósulni. Ezek elsősorban szak-

tárgyi, módszertani képzések.  
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A szervezett képzések mellett erőteljesen szorgalmazom az önképzést, hiszen erre ma már számtalan lehetőség 

adódik, elsősorban az internet segítségével. Így kezdtünk az idén ismerkedni a kooperatív tanulásszervezési 

eljárással. Ez eddig kimaradt a tantestület szakmai eszköztárából, pedig elengedhetetlenül szükség lenne rá. 

1.2.2. Tanulók 

Hat évvel ezelőtt többek között azért volt az intézmény élén a sokadik igazgatóváltás, mert a tanulók nagymérté-

kű elvándorlásával, és az így kialakult válsághelyzettel senki sem tudott megbirkózni. Ördögi körbe került az 

iskola. A nyolc és hatosztályos gimnáziumok megjelenésével megindult a tanulók elvándorlása, az itt maradók 

egyre gyengébb eredményei, és az arányában megnövekedett magatartásproblémák arra sarkallták az itt mara-

dókat, hogy ők is elmenjenek. Ehhez jött még a demográfiai hullámvölgy, mely ebben az időben már országosan 

éreztette hatását. Hét év alatt iskolánk elveszítette tanulóinak egyharmadát, a felső tagozatosok 50%-át, még-

hozzá tanulmányi eredményben a legjobbjait. A helyzet megoldhatatlannak tűnt, megingott a bizalom az iskolá-

ban. Alsóban még ide hozták a gyerekeket, de felsőben, aki csak tudta elvitte.  

  

 

Ennek a helyzetnek a megoldásán dolgoztunk az elmúlt hat évben, melyben segítségünkre volt az oktatáspolitika 

is. Sokszor használom az előző táblázatot (Iskolánk tanulólétszámának változása), hogy bizonyítsam kollégáim-

nak, a község lakóinak, a szülőknek, tanulóknak, hogy a mélyponton túl vagyunk. Elkezdtünk kimászni a gödör-
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ből, bár azt nagyon jól tudjuk, hogy sokkal nehezebb valamit kijavítani, mint eleve jól csinálni. Ezen már szerin-

tem túl vagyunk, most előre kell nézni. Még törékeny az egyensúly, de már látszik a pozitív elmozdulás. A lét-

számunkból jelenleg hiányzik 13 tanuló, akik tanulmányaikat a szülők munkavállalása miatt külföldön folytatják.   

Mit tudtunk tenni, hogyan értük ezt el? Nem volt olyan megoldás, mely azonnal gyógyír lett volna az összes prob-

lémára.  

A 2011-es köznevelési törvény nagyon magas szintű tehetséggondozást vár el a hat- és nyolcosztályos gimnázi-

umoktól. Olyan követelményeket állítanak az iskolák elé, amit például a régebben felvett közepes képességű 

tanulókkal már nem tudnak elérni. (Mindenki tudja, hogy hány bogdányi gyerek hagyta ott az ilyen típusú iskolá-

kat az elmúlt 10 évben, mert felvették ugyan őket, de nem tudták teljesíteni a magas elvárásokat.) 2013-ban az 

iskolák állami fenntartásba vételével megszűnt az állami „fejkvóta”, a normatíva, így az iskolák „gyermekszerző” 

tevékenysége okafogyottá vált. Ez igaz a gimnáziumokra és igaz a környező általános iskolákra is.  

Közben az iskola belső folyamataiban is változás következett be. A látványos magatartásproblémák megszűntek 

(2011 után), nyugodtabb évek következtek. Ez látszik a felső tagozat létszámának enyhe növekedésében, de 

talán még inkább abban, hogy év közben már alig-alig távozik gyermek az iskolából. Az egész iskola tanulmányi 

eredménye - ha lassan is - de folyamatosan emelkedik.  

Kellett az iskola nyitása a szülők felé, az az érzés, hogy rendben mennek a dolgok. Mindenki biztonságra törek-

szik, és gyermekét is ilyen közegben szeretné látni. Kellett az eredmények megmutatása, és az, hogy lássák a 

szülők, hogy az iskola előre megy. Kellett kollégáim kitartó szakmai munkája, mellyel a nehezebben tanulókat 

segítették, és mellette az innovációk, melyek előremutatóak. Hiszem, hogy a pozitív megítéléshez az én vezetői 

munkám is hozzájárult. Hat éve a cél az volt, hogy alsó tagozaton visszaállítsuk a két osztályt, ezt a mostani 

első osztály kivételével sikerült teljesíteni. Így már valószínűsíthető, hogy a felső tagozatban is vagy két osztály 

marad, vagy egy nagyobb létszámú.   

A Pest Megyei Fejlesztési Tervben2 a Dunabogdányi születésszámra alapozva egyértelmű gyereklétszám növe-

kedést prognosztizálnak mind az óvodában, mind az iskolában. A 2015/2016-os tanévben már újra két osztály 

indítását tervezzük.  

Szintén a megyei fejlesztési terv (41. oldal) tartalmazza a várható létszámokat is. Ez persze nem mindig pontos, 

hiszen van, aki visszamarad az óvodában, lehetnek be- és elköltözők, de azért átlagként, előrejelzésként figye-

lembe vehető. Azt gondolom, ha nem visznek el nagyszámú elsős tanulót máshová, akkor ez biztos két osztályt 

jelent a következő években.   

                                                           
2 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Pest megye 2013-2018 (Oktatási 

Hivatal) 
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országos 1622 1601 1612 1620 1617

községi 1572 1550 1549 1558 1570

iskolai 1522 1419 1590 1545 1437
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Matematika 8. osztály 

2010 2011 2012 2013 2014

országos 1498 1486 1489 1489 1491

községi 1446 1437 1435 1436 1456

iskolai 1451 1427 1403 1449 1496
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Matematika 6. osztály 

Születési év Iskolába lépés éve létszám 

2008 2014 37 

2009 2015 43 

2010 2016 33 

2011 2017 43 

2012 2018 39 
 

Ez a létszám ugyanakkor teremgondokat vet fel, hiszen jelenleg 13 tanulócsoportot tudunk elhelyezni. 

1.3. Az oktató nevelő munka 

Az előbb leírtakat alátámasztják a tanulmányi eredményben elért 

változások is. A múlt tanév végén az iskolai átlag már 0,5 tized-

del volt jobb az öt évvel ezelőttinél. Ez egyértelműen az itt 

maradó felső tagozatos tanulóknak köszönhető.  

Az elmúlt években a Dunabogdányi Híradó hasábjain is foglalkoz-

tunk az iskolánk kompetenciamérési eredményeivel. Ez a 2011-

es évek eredményeivel kezdődött. Akkor ment ki az a nyolcadik 

osztály, amelyiknek a magatartása nagyon sok gondot jelentett a 

nevelőtestületnek.  

Nézzük az elmúlt 5 évben a kompetenciamérésen elért eredményeinket és tendenciákat. 

Matematikából elsősorban a tanulók logikai készségét vizsgálják. 2013-ban már a községi átlagnál jobbat írtak 

tanulóink, míg 2014-ben az országos átlagnál is jobbat. A trendvonal is enyhe emelkedést mutat, mely remél-

hetőleg tartós lesz. A következő években biztosan feladata kell hogy legyen az iskolának, a természettudomá-

nyos tárgyak eredményességének növelése. Ehhez majd meg kell teremteni a tárgyi feltételeket is, hiszen most 

nem rendelkezünk szaktantermekkel. A másik fontos feladat a logikai készség fejlesztése egészen kicsi kortól az 

óvodán át az iskoláig. A nyolcadikosoknál a 2011-es mélypont után a következő két évben viszonylag jó eredmé-

nyeket értünk el, 2014-ben majdnem megismételtük a negatív rekordot. Ez az osztály 2012-ben volt hatodikos, 

akkor is ők voltak a leggyengébbek.  
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Magyar 6. osztály 

2010 2011 2012 2013 2014

országos 1583 1577 1567 1555 1557

községi 1524 1513 1494 1493 1497

iskolai 1474 1465 1589 1574 1484
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Magyar 8. osztály 

A másik mért terület a szövegértés. A tanulók elolvassák a szövegeket, majd különböző kérdésekre válaszolnak, 

melynek során kiderül, hogy megértették-e az olvasottakat. Szövegértésből tanulóink szinte minden évben erő-

sebbek, mint matematikából. Mint ezen az ábrán látszik 2011 és 2012-ben a községi szint, míg a másik három 

évben az országos szint felett teljesítettek tanulóink. 2014-ben a községi iskolák közül csak két iskola volt, 

aki jobb eredményt ért el tőlünk. A trendvonal is jelzi a növekedést. Ezt már egyértelműen az iskola pedagógusai 

eredményének tartom, hiszen többek között bevezettük a kompetencia alapú munkafüzeteket az alsóban és a 

felsőben egyaránt. 

Talán ez a magyarázata annak, hogy a nyolcadik osztályokban is kétszer az országos átlag felett teljesítettünk 

(2012, 2013). Sajnos a múlt évi nyolcadik osztályunk itt is gyengén teljesített, bár a községi szintet majdnem 

elérték. A 13 pontos különbség 1500 pontnál nem számottevő.  

Az ő esetükben érdemes elolvasni a telephelyi elemzést, melyben szerepel az úgynevezett CSH (családi háttér) 

index, mellyel azt állapítják meg, hogy a tanulók családi körülményeik alapján elérték-e a tőlük elvárható szintet. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy nyolcadikosaink teljesítették. Igazán ez mutatja, hogy képességeikhez képest ők 

is mindent megtettek, de ez ennyire volt elég. 
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1.3.1. Német nemzetiségi nyelvoktatás 

„Az adatokból korábban már többen is arra a következtetésre jutottak, hogy – túl azon, hogy a nemzetiségek 
közül a németség a legnagyobb létszámú – talán egyre több nem német nemzetiségi szülő tartja fontosnak, 
hogy gyermeke német nemzetiségi iskolába járjon, s egyre több olyan gyermek is német nemzetiségi iskolába 
jár, aki alapvetően nem német nemzetiségű, de a kétnyelvű oktatás előnyeit felismerve igénybe veszik ezt a 

lehetőséget. Megállapítható, hogy a német nemzetiségi oktatás egyre népszerűbb.”3  
 

A német nemzetiségi oktatásról szóló tanulmány idézett mondatai nagyon jellemzőek a dunabogdányi nemze-

tiségi oktatásra is.  

Igen. A szülők felismerték, hogy Európában mennyire fontos a német nyelv ismerete.  

Igen. A tanulóink nagy többsége otthon már nem beszéli a német nyelvet, tehát a németet nem anyanyelv-

ként, hanem idegen nyelvként kell tanítani. Mindeközben a nemzetiségi nyelvoktatás a következő célokat tűzi 

ki 

1. A nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelt szerepe van az anyanyelv (a nemzetiség nyelve), irodalom és 
kultúra tanításának. A nyelv tudása hozzájárul a nemzetiségi azonosságtudat formálódásához, lehetővé teszi 
az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító és megtartó erő. E feladatát a nemzetiségi népis-
meret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni. 
 
2. A nemzetiség nyelvének tanítása gyakorlati nyelvi készségek kialakítására, a nemzetiség nyelve szóbeli és 
írásbeli megértésére, illetve művelt köznyelvi szintű használatára törekszik. Az irodalmi nevelés központi fela-
data, a nemzetiség és az anyaország irodalmának megismertetése, az irodalom (olvasás) megszerettetése, az 
anyanyelven (a nemzetiség nyelvén) az olvasási kedv felébresztése és megerősítése.4 
 

A gyerekek első osztálytól heti öt órában tanulják a nemzetiségi nyelvet, és heti egy órában a nemzetiségi 

népismeretet. Talán nem árt felidézni az előbbi jogszabályban leírt követelményeket, hogy tisztában legyünk 

vele, hová kell eljutni a tanulóknak az általános iskola befejezésekor, hiszen ha ezt tudjuk, akkor tudunk reális 

célokat kitűzni. Hagyományos nyelvoktató formában (mint a miénk) a 8. osztály végére az A2 szintet kell 

teljesíteni, mely a következőket tartalmazza: 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetle-
nül érintő területekhez kapcsolódnak: nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, a 
nemzetiségre vonatkozó információk, vásárlás, helyismeret, állás, foglalkozás. Az egyszerű és begyakorolt 
nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi, nemzeti-
ségi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb 
környezetéről, a nemzetiségi közösségről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 
Beszédértés - Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról és a 
nemzetiségi közösségről van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 
szövegek lényegét. 
Beszédkészség - Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely köz-
vetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági be-
szélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, a nemzetiségi közösséget, tanulmányait. 
Olvasásértés - Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja ke-
resni. Képes a nemzetiség nyelvén való kifejező olvasásra (megfelelő hangsúlyokkal, a szöveg lényegének 
visszaadásával). 
Írás - Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 

                                                           
3 Takács Gerda: A német nemzetiségi oktatás rendszere napjainkban; Neveléstudomány, 2013/2 szám 76-89 p. 

4 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4. számú 

melléklet I/I rész 
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Ezzel nem árt tisztában lenni, mielőtt teljesíthetetlen követelményeket állítunk a gyerekek, a pedagógusok, az 

iskola elé.  

1.3.2. Nevelési eredmények 

Sokat dolgoztunk az elmúlt éveken azon, hogy az iskolában jelentkező magatartási problémákat kezelni tud-

juk. A mélypont a 2011-es év volt, de azért újra és újra felütik a fejüket különböző problémák. Összességében 

ennek ellenére azt gondolom, hogy az iskolában adottak a lehetőségek a nyugodt munkára. A különböző 

pedagógus személyiségek különböző módszerekkel teremtik meg azt a légkört, melyben eredményesen 

tudnak tanítani. Azt gondolom, hogy ez a pedagógus szabadság része, mindaddig, amíg iskolai szinten nem 

jelent problémát.  

Kiemelt célként kezeltük a közösségépítést mind osztály, mind iskolai szinten. Ennek természetesen voltak 

hagyományai, de vezetésemmel több olyan új rendezvényt is hagyománnyá tettünk, melyek előtte nem voltak. 

Szinte minden évben műsoros gálát tartottunk az alapítványunk, és a szülői közösség segítségével. Iskolai 

ünnepségeink rendjét kialakítottuk, így minden osztály vállal szervezőmunkát, fellépést. Műsorainkban aktívan 

részt vesznek a zeneiskola tanárai és növendékei is, ezzel erősítve a két intézményegység együttműködését.  

1.3.3. Egyéb célok, eredmények 

Amikor átvettem az iskolát az alapdokumentumok elég rossz állapotban voltak, így átdolgoztuk azokat. A 

következő időszakban, az oktatáspolitikában több olyan változás történt, mely évekre rengeteg adminisztráci-

ós feladatot adott az intézményvezetésnek. A 2011-es Köznevelési törvény, az új NAT, a tantervek, az állami 

fenntartásba vétel mind-mind a dokumentumok átdolgozásával, és mérhetetlen adatszolgáltatással járt. Eb-

ben az évben már jelentősen csökkent az ilyen irányú leterheltség, így reméljük most már az intézményvezető 

is tényleg a pedagógiai munkával tud foglalkozni. Én erre készülök.   

1.3.4. „Nyitott iskola”  

Megítélésem szerint ezen a területen voltam a legeredményesebb az elmúlt években. Konkrét célokat fogal-

maztam meg, melyek meg is valósultak.  

 Létrehoztuk az iskola alapítványát (2010), mely révén több nyertes pályázatunk volt 

 Létrehoztam és működtetem az iskola honlapját (2009), és múlt évtől a Facebook oldalát (2014) 

 „Kitaláltam” az iskola logóját  

 Működik a szülőkkel osztály és iskolai szinten is az elektronikus levelezés 

 A kollégákkal az információcsere leggyorsabb módja szintén az elektronikus levelezés 

 Bevezettük az elektronikus naplót. (2014. szeptember)  

Szerintem az @Napló beváltotta a hozzá fűzött reményeket.  Azért éreztem szükségesnek a bevezetést, mert 

a felső tagozaton egyre gyakrabban találkoztunk azzal a problémával, hogy a tanulók nem hordták az ellenőr-
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zőjüket, vagy egyszerűen nem adták oda a tanároknak, nem írták be a jegyeket. Így aztán a szülők sok eset-

ben nem tudtak az esetleges rossz jegyekről.  

A kollégák kivétel nélkül rendszeresen használják, beírják az óráikat. Ennek az informatikai feltételei az isko-

lában adottak, de sokan a délutáni, esti órákban (nyugodtabb körülmények között) otthon végzik ezt a felada-

tot. A bevezetés szinte zökkenő nélkül zajlott. A rendszer felhasználóbarát, könnyen kezelhető. Két kolléga 

van, aki nem használja a számítógépet, ők a pedagógiai asszisztens segítségét veszik igénybe. Egyelőre 

megtartottuk a papír alapú naplót és ellenőrzőt is, de ennek használata már nem kötelező a pedagógusok 

számára, és nem is használja mindenki. A naplót szerintem a jövő évben nyugodtan el lehet hagyni. A szülők 

64%-a rendszeresen használja az elektronikus ellenőrzőt.  

Az @Napló előnyei, hogy  

 mindenki által, akár otthonról, akár mobil telefonról is hozzáférhető 

 az iskolavezetés részéről könnyen ellenőrizhető (akár otthonról is) 

 sokféle statisztikát generál, melyek bármikor lekérdezhetőek 

 az elmaradt beírások könnyen nyomon követhetők 

 az osztályfőnökök munkáját is megkönnyíti, például összesíti a hiányzásokat 

 a helyettesítések könnyen előírhatóak, adminisztrálhatóak 

Ezekben a fejlesztésekben nagy szerepet vállaltam és örülök, hogy ilyen sok mindent sikerült megvalósítani, 

mely egész biztosan hozzájárult az iskola jobb megítéléséhez.  

Iskolai arculat. 2012-ben megszületett iskolánk logója. Talán nem szerénytelenség, ha 

elmondom, hogy több sikertelen nyilvános pályázat után ez is az én munkám. Mára már az 

iskola jelképe lett. Ott van a honlapunkon, a levélpapírokon, az iskolai dokumentumokon, a 

gyerekek pólóján. Örülök, hogy ez sikerült, mert egy jól 

használható jelentős jelkép született, mely megtestesíti a 

két intézményegységet, a német nemzetiségi oktatást, 

színeiben pedig kapcsolódik Dunabogdány, és a Magyar-

országi Németek címeréhez.     

 

 

 

1.4. Az iskola partnerei 
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„Mikrotérségi együttműködés a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolával a kölcsönös előnyök, praktikusság 

talaján”. Ez volt az ötödik elem a vezetői programomban, de ezt az élet felülírta. Már 2011-ben látszott, hogy 

az önkéntes társulások ideje lejárt, és 2013-ban állami fenntartásba kerültek az intézmények. Így most tan-

kerületi szintű az együttműködés. Hogy mi lesz később, arról egyelőre nem tudunk, hiszen nem publikusak 

azok a tervek, hogy a következő években hogyan kívánják átalakítani az intézményrendszert. Elképzelhető, 

hogy újra vissza kell majd térni a 2009-es elképzeléshez, az együttműködéshez.   

Egy községi iskolának mindig meghatározó szerep jut a helyi közéletben. Kötelessége, hogy képviseltesse 

magát, és tanulóit ösztönözze a község rendezvényein való aktív részvételre, ezzel erősítve a közösséghez 

tartozást. Ez akkor valósul meg leginkább, ha a tanulóink aktívan közreműködnek a rendezvényeken, műsor-

ban fellépőként, a zenekar tagjaiként. Erre törekszünk, de még van tennivalónk. 

Szorosabb, intézményesült kapcsolatot az Óvodával, a Művelődési Házzal, az Önkormányzattal a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal, és a Dunabogdányi Németekért Alapítvánnyal tartunk. Ezeket az együttműkö-

déseket igyekszünk a kölcsönösség talaján ápolni. Különösen fontos a nemzetiségi együttműködés. Az óvoda 

is nemzetiségi, tehát több szállal kapcsolódunk egymáshoz. Mindenkivel sok a kapcsolódási pont, a közös 

rendezvény. Ezeket sikeresnek ítélem meg, bár mindig van lehetőség továbbfejlődni. 

Saját alapítványunk kiemelt jelentőséggel bír, hiszen legfőbb célja az iskola munkájának segítése. A közös 

programokon túl sikerült elindítani a pályázati munkát is, melynek révén kifejezetten mindennapi kapcsolat 

alakult ki az utolsó évben a kuratórium tagjaival, elnökével.  

1.5. A zeneiskola helye és szerepe a közös igazgatású intézményben 

A zeneiskola intézményegységként működik, ami azt jelenti, hogy az intézményegység-vezető magasabb 

vezető, aki vezetői pályázattal került ebbe a pozícióba. A vezetői programjában vállaltakat 2018-ig kell meg-

valósítania. Az intézményegység szervezeti és szakmai tekintetben önálló, így az intézményvezető feladata 

elsősorban a koordináció, a szervezeti egységek működésének összehangolása. A teljesen eltérő munkarend 

miatt a nevelőtestületi értekezleteket, csak évente egy alkalommal tartjuk közösen. Én úgy ítélem meg, hogy 

a zeneiskola vezetése féltőn óvja szakmai önállóságát, melyet én tiszteletben tartok. 
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2009-es vezetői programom elemei és megvalósulása 

 

Cél Teljesült 
Részben 
teljesült 

Nem va-
lósult 
meg 

Az iskola nemzetiségi jellegének erősítése x   

Az elvándorlás megállítása, stabil tanulólétszám  x  

Törvényes, szakszerű, hatékony intézményi működtetés x   

„Nyitott iskola” PR tevékenység, pozitív intézményi kép kialakítása x   

Együttműködés a visegrádi iskolával    x 

 
1.6. A szülők véleménye 

2014-ben a szülők körében felmérést végeztünk a tanfelügyeleti kézikönyv szülői kérdőívének segítségével. A 

215-ből 106 kérdőív érkezett vissza, és miután többgyerekes szülők is vannak, joggal feltételezzük, hogy ez a 

szülők 60-65%-ának véleménye, ami kutatás-módszertanilag megbízhatónak és objektívnek mondható. A 

kérdésekre adott válaszok összességében 3,5-es átlagot hoztak ki, de érdemes kicsit megvizsgálni, hogy 

milyen megoszlásban.  

S.sz Megállapítások Átlag 

1. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.   4,2 

4.  Az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, 
hazaszeretet kialakítását.   

3,9 

3. Gyermekemet az iskolában objektívan és reálisan értékelik.  3,9 

2. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok az értékelések eredményeiről.   3,9 

5. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az iskolában.   3,8 

6. Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).   

3,8 

7. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők 
számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információk-
hoz 

3,8 

9. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.   3,8 

8. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb. 
szervezésére 

3,7 

10.  Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.   3,7 

11. Az iskola elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, a tanulók életkorának megfelelő-
ek.   

3,5 

12. Az iskola segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.   3,5 

14.  A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt 
értékrend szerint alakítsák életüket.  

3,4 

15. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.   3,2 
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13. Az iskolában a nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulók testi 
és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.   

3,2 

16. Az iskolában tanuló diákokra jellemző az együttműködés.   3,2 

17. Az iskola eredményesen segíti a lemaradó tanulókat, kezeli a felzárkóztatás feladatát.   3,1 

18. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas szakmai színvonalon 
végzik munkájukat.   

3,0 

19. Az iskolára a diákok kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük 
tanáraikkal, más felnőttekkel és az iskolatársaikkal.   

2,9 

20. Az iskolában tanuló diákokra jellemző az előítélet-mentesség.   2,9 

 Átlag 3,5 

 

Azt gondolom, hogy az átlag alatti pontszámot elért válaszokkal kell a leghamarabb foglalkozni. Egysze-

rűsített formában ábrázolom a szülők által megítélt erősségeket és gyengeségeket. 

Szülői kérdőív 2014  

Erősség Gyengeség 

 Egyértelmű követelmények és értékelés 

 Nemzetiségi oktatás 

 Tantárgyi ellenőrzés, megfelelő visszajelzés 

 Az intézményvezető meghatározó jelenléte  

 Egészséges életmódra nevelés 

 Tanórán kívüli foglalkozások 

 Környezettudatos nevelés 

 Jó kapcsolattartás 

 Erkölcsi normák, viselkedés, kulturált vi-

selkedés 

 Tehetséggondozás 

 Személyre szóló oktatás, nevelés 

 Együttműködés (hiánya) a tanulók között 

 Felzárkóztatás 

 Az intézmény hírneve  

 A pedagógusok képzettsége 

 A tanulók előítéletessége (testi, érzelmi és 

online zaklatások)5  

 

Ha semmi másra nem hagyatkoznánk, már ez a kérdőív is kijelölhetné a következő öt év fejlesztési területeit. 

Ugyanakkor 2014-ben elvégeztünk az intézményvezető értékelését is a tanfelügyeleti kérdőívvel. Ezzel pár-

huzamosan ugyanezeken a területeken én önértékelést is végeztem, majd a kettőt összevetettem. Az önérté-

kelésben én még szigorúbb voltam magamhoz, mint a kollégáim hozzám, de összességében az erősségek-

ben, és a fejlesztendő területekben egyetértettünk. 

  

                                                           
5 megjegyzés tőlem 
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A kérdéseket az alábbi módon lehetett pontozni, melyeket az átlagra is ki lehet vetíteni. 

5 = teljesen egyetért, 4 = többségében így van, 3 = általában igaz, 2 = többnyire nincs így, 1 = egyáltalán nem ért egyet  
 

  KÉPESÍTÉS, FELKÉSZÜLTSÉG 4,5 

1. Az intézményműködéshez szükséges jogi ismeretekkel és központi elvárásokkal tisztában van.  4,8 

2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben tájékozott.  4,5 

3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak  4,2 

4. Folyamatosan tanul, fejlődik  4,6 

  SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK 4,2 

5. Érvényesíti vezető szerepét  4,2 

6. Elkötelezett az intézmény iránt  4,7 

7. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni  4,5 

8. Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó  3,9 

9. Határozott, döntésre képes  4,4 

10. Tettei és szavai összhangban vannak  4,1 

11. Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott konfliktusokat.  3,8 

  STRATÉGIAI VEZETÉS 4,2 

12. Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját.  4,4 

13.  A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt mutatni  4,2 

14. Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét.  4,3 

15. 
Képes gondolkodásában a napi teendőket meghaladni, látni a távlati elképzelést, amely a min-
dennapi tetteket a jövő céljaihoz kapcsolja.   

4,4 

16. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit.  4,0 

17. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves tervet.  4,4 

18. Képes a testület többségének figyelmét a célokra összpontosítani.  4,0 

19. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel.  4,3 

  A VEZETŐ ÉS A VÁLTOZÁS 4,1 

20.  Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat.  4,4 

21. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit.  4,0 

22. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját  4,0 

23. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat.  4,2 

24. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét. * 4,0 

25. A folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a működését.  4,1 

26. Az intézményt távol tartja a napi politikától.  4,3 

  A MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG IRÁNYÍTÁSA 4,0 

27. Képes megosztani a vezetési feladatokat.  3,7 

28. Bizalmat kiváltó légkört teremt. 4,1 

29. Tevékenyen bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak kialakításába.  3,9 

30. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést.  4,1 

31. Hatékony és eredményes értekezletet tart.  4,3 
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32. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, tanulók körében).  4,0 

33.  Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a szervezet állapotáról.  4,2 

34. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást.  4,0 

35. 
Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet, amelyben elért eredmény 
sikeres teljesítményre vezet  

4,1 

36. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentősen eltérnek a tervtől.  3,8 

  MUNKAHELYI MOTIVÁCIÓ 4,0 

37. Jól hasznosítja a feladat megbízásokat, mint a pedagógusok fejlesztésének fontos eszközét.  3,8 

38. A pedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési eszközként használja.  3,9 

39. 
 Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje munkájukkal kapcsola-
tos céljaikat, problémáikat.  

4,2 

40.  Képes az emberek érdeklődését felkelteni és a többséget mozgósítani a célok irányába.  4,1 

 

Vezetői kérdőív 2014 - a pedagógusok véleménye (általános iskola) 

Erősség Gyengeség 

 Felkészült, folyamatosan tanul, képzi magát, 

tudását hatékonyan adja át 

 Elkötelezett az intézmény iránt, lelkes, önálló 

 Határozott, döntésre képes 

 Jól látja a szervezet céljait, stratégiai tervét, 

értékek mentén halad 

 Kidolgozza célokat, ezekhez erőforrásokat 

rendel 

 Konstruktívan együttműködik a megfelelő 

szakemberekkel 

 Mérésekkel alátámasztott adatokkal rendel-

kezik a szervezet állapotáról 

 Nem képes megosztani a vezetői felada-

tokat  

 Nem vonja be a szervezet tagjait eléggé 

a feladatokba  

 Nem elég eredményes a pedagógusok 

munkájának ellenőrzésében és ennek 

fejlesztési célú felhasználásában 

 Nem mindig hatékony az azonnali kor-

rekcióban 

 A kollégák többségével nem képes a cé-

lokat elfogadatni 

 A kompromisszumos megoldások híve, 

kerüli a konfliktust 

Kollégáim megállapításai többségében egybeesnek az én önértékelésemmel. A fejlesztendő területeimet is jól 

kiemelték, mellyel teljes mértékben egyetértek.  
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Összefoglalva a több oldalról érkező információkat, a helyzetelemzés összefoglalásaként a következő SWOT 

táblában tudom összefoglalni a jelenlegi helyzetet. 

Erősség Gyengeség 

Nemzetiségi nyelvoktatás, második idegen nyelv 

tanulásának lehetősége; 

Jó tárgyi feltételek: épület, uszoda, tornacsarnok, 

az iskola tárgyi környezete (udvarok megléte); 

Az alsó tagozat jó hírneve; 

A vezetés elkötelezettsége, vezetői stabilitás; 

Egészséges életmódra nevelés, sportolási lehető-

ségek; 

Környezettudatos nevelés; 

Megfelelő információáramlás (honlap, stb.) 

Szakszolgálati feladatok ellátása helyben (gyógy-

pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytest-

nevelés) 

Zeneoktatás lehetősége az épületen belül; Sokszí-

nű hangszerkínálat; 

 

A pedagógusok szakmai nyitottságának hiánya; 

 Korszerű módszertani ismereteinek hiánya; 

 Továbbképzéseken való részvétel hiánya;  

 Informatikai tudás alacsony színvonala; 

 Többszakosok és nemzetiségi tanítók hiánya; 

A nevelőtestület együttműködésének hiánya 

A környező iskolákhoz képest gyenge kompeten-

ciamérés eredmények; 

Tehetséggondozás gyengesége; 

Szaktárgyi versenyeztetés hiánya; 

Az integrált oktatás eredménytelensége 

Az iskola felszereltségének elavultsága (bútorzat) 

Taneszközök hiánya  
IKT eszközök hiánya, a meglévők alkalmazásának 
hiánya; (projektorok, digitális táblák) 
A vezetésbeli hiányosságok, elsősorban a mun-
kamegosztás és az ellenőrzés terén 
 

Lehetőség Veszélyek 

Dunabogdány jó földrajzi helyzete; 

A község élő hagyományrendszere; 

A népesség lassú növekedése; 

A nevelőtestület várható fiatalodása; 

Fejlesztési elképzelések (udvar, terembővítés) 

EU-s források: épület, felszereltség javítása, in-

gyenes továbbképzések 

Állami fenntartás: szakmai innovációk a KLIK-en 

belül - mentor iskolai program, jó gyakorlatok, háló-

zatosodás, tankerületi együttműködés 

 

Legjobb képességű gyermekek távozása az isko-

lából; 

Felső tagozaton a szülők oda nem figyelése, a 

szülői háttér gyengülése; 

Tanulók motiválatlansága; 

Szülők bizalmának megingása; 

Környező iskolák erősödése; 

Fejlesztések elmaradása, vagy elhúzódása (esz-

közök, épület); 

Az általános morális és gazdasági válság; 
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2. Vezetői program 

 

 

 

 

Van-e igény a változásra? Azt gondolom igen 

Miért? 

 Külső kényszerből, hiszen (az idősebb kollégák - 10 fő - kivételével) a következő három évben min-

den pedagógus kollégánknak át kell esnie a minősítésen, és ezen szeretnének eredményesen sze-

repelni.  

 Elkezdődik a tanfelügyeleti rendszer, melyben 5 éves ciklusonként teljes intézményértékelésre ke-

rül sor. (Ez érinti az idősebb kollégákat is.) 

 Mert megváltozott a tanulói környezet; a község szociokulturális helyzete, a tanulók motiválatlan-

sága, a szülők nevelési problémájának áthárítása az intézményre 

Milyen területeken szükséges a változás?   

A cél számomra egyértelmű és világos, az iskola eredményességének javítása. Ezen belül kiemelten  

1. Jól működő, eredményes nemzetiségi nyelvoktatás, hagyományápolás 

2. Kompetenciafejlesztés, kiemelten az alábbi területeken: anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, digi-

tális, a tanulás tanítása, szociális kompetencia 

3. A pedagógiai munka eredményességének a növelése, a mérési eredmények javulásának elősegíté-

se 

4. Különös bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás erősítése, legfőképpen a tehetséggondozás 

5. Egészséges életmód – testi, lelki egészségre nevelés, környezeti nevelés 

6. A vezetői szerkezet, a pedagógusok feladatainak újragondolása, a pedagógusok együttműködésé-

nek javítása 

7. A tárgyi feltételek javítása (épület, udvar, felszereltség) IKT eszközök beszerzése, azok használatá-

nak elsajátítása 

 

  

„Nem lehet megoldani problémákat 

 ugyanazzal a gondolkodásmóddal, 

amivel csináltuk őket.” 

Albert Einstein 
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2.1. Jól működő, eredményes nemzetiségi nyelvoktatás, hagyományápolás 

Egyre több szülő ismeri fel, hogy Európa közepén a német, mint világnyelv tanulása érték. Első osztálytól heti 

öt órában, iskolai keretek között tanulni a nyelvet olyan alapokat ad, mely nagy vonzereje iskolánknak. E 

mellett az iskola feladata, hogy tanulóinkat bekapcsoljuk a község élő hagyományrendszerébe, hogy fiatal 

felnőtt korukban értsék, tudják, mit jelent dunabogdányinak lenni. Kétségtelen ugyanakkor, hogy vannak olyan 

tanulók, akiknek ez nagyon nagy megterhelést jelent és nekik inkább az alapkészségek erősítésére lenne 

szükségük, a nyelvtanulást pedig egy későbbi időpontra kell időzíteni. A vízválasztó a harmadik osztályban 

jelentkezik, amikor a nyelvtani ismeretek sokszor megoldhatatlan feladat elé állítják a kevésbé jó képességű-

eket. Tudomásul kell venni, hogy a nemzetiségi nyelvoktatás egy lehetőség.  A szülő döntésén múlik, hogy 

kíván-e vele élni. Ha igényli, akkor a gyermeknek a nehézségek ellenére is joga van hozzá, ha nem tart rá 

igényt, akkor erről szóló nyilatkozatát megváltoztathatja. 

A negyedik osztálytól kötelező egy világnyelvet tanulni. Ezért javaslok egy mérést a harmadik év végére, 

melynek eredménye alapján tanácsot adunk a szülőnek a továbbhaladás irányára, melyek a következők le-

hetnek: 

 nemzetiségi német, angol nélkül  

 nemzetiségi német plusz második nyelvként az angol (heti 2 óra) 

 a német újrakezdő szint heti 3 órában 

 angol nyelv heti 3 órában. 

 

A felső tagozaton sokszor lendületüket vesztik a tanulásban a gyerekek, ezért hogy lássák a célt maguk előtt, 

a javaslataim a következők. 

 Minden évben rendezzünk nemzetiségi gálát, melyen a gyerekek – akár évente váltakozó évfo-

lyamokkal - bemutathatják a nyelv és a szokások tanulása során szerzett tudásukat 

 Tovább kell folytatni a felkészítést az ÉMNÖSZ Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verse-

nyére 

 Tovább kell ápolni a kapcsolatot a leutenbachi testvériskolával, folytatni a cserelátogatásokat 

 Tegyük szorosabbá az óvodával a szakmai együttműködést, hogy a német tanítók ismerjék az isko-

lába érkező gyerekek tudásszintjét   

 Alsó tagozaton a testnevelés órák keretében minden osztály heti egy órában tanulja továbbra is a 

nemzetiségi táncot, a legjobbakból alakuljon iskola tánccsoport 

 A nyolcadik osztályban tartsunk belső vizsgát, melyben a gyermeknyelvvizsga szintjét érjék el tanu-

lóink (Előírt az A2-es szint) 

 Folytassuk a nemzetiségi napok hagyományát, tegyük változatosabbá a programokat például az-

zal, hogy ezeket 2-3 napos iskola projektként valósítjuk meg. 
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 A szülők között igény mutatkozik tematikus nyelvi tábor szervezésére, ezt hazai körülmények, vagy 

akár napközis tábor keretében is meg lehet tartani. Cél az aktív nyelvgyakorlás. 

 Legyen szorosabb az együttműködés a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, évente 

egyeztessük nemzetiségi programjainkat, rendezvényeinket, az általuk nyújtott támogatás módját. 

 Abban az esetben, ha nagy a különbség a tanulók között, csoportbontás esetén támogatom a nívó-

csoportos oktatást 

2.2. Kompetenciafejlesztés 

Kiemelten az alábbi területeken: anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, digitális, a tanulás tanítása, 

szociális kompetencia 

Az 1999-2009 közötti időszak a magyar neveléstörténetben sorsdöntő volt, mert ez időszak alatt állt át az 

iskolai oktatás a tananyagközpontú oktatásról a kompetenciaalapú oktatásra. Új tankönyvcsomagok jelen-

tek meg, melyek ezt támogatták. TÁMOP projektek során több környékbeli iskolában sajátították el a pedagó-

gusok ennek módszerét. Továbbképzéseken lehetett megismerkedni a projektmódszerrel, a kooperatív tech-

nikával. Iskolánk ezekből a szakmai innovációkból kimaradt, pedagógusaink alig kaptak segítséget ahhoz, 

hogy a megújulásban hogyan lépjenek előre. Most 2015-ben újra neki kell rugaszkodni, és rövid időn belül 

ledolgozni a hátrányt. A NAT kilenc kulcskompetenciát nevesít. Ahhoz, hogy az iskolánk eredményes legyen, 

szinte mindegyik területtel kiemelten kell foglalkozni.  

Kulcskompetenciák 6 Fejlesztési feladatok Színterek 

Anyanyelvi kommunikáció  Szókincs  
Kommunikáció szóban és írásban 
Információfeldolgozás  

Magyar nyelv és irodalom órák, az 
iskolai élet minden területe, minden 
óra  

Idegen nyelvi kommuniká-
ció  

Szókincs, funkcionális nyelvtan  
Szóbeliség  

Idegen nyelvi órák  

Matematikai kompetencia  Alapműveletek,  
Mértékegységek Problémamegol-
dás  
Bizonyítás  

Matematika, fizika, kémia órák 
Minden tantárgy, a logika, a prob-
lémamegoldás, bizonyítás területén  

Természettudományos 
kompetencia  

Gyakorlatias ismeretek Tudásal-
kalmazás  
Ember és természet kölcsönhatá-
sa  

Természetismeret, biológia, kémia, 
fizika, földrajz órák, erdei iskola, 
tanulmányi kirándulások 

Digitális kompetencia  Számítógépes alkalmazások 
Elektronikus média használat 
Információkeresés  

Informatika órák, egyéb tantárgyak 
(kutatási feladatok) Könyvtárhasz-
nálat  

Hatékony önálló tanulás  Tanulási stratégiák  
Informatika alkalmazása  
Önálló ismeretfeldolgozás  

Minden tantárgynál, napközi, tanu-
lószoba  

Szociális és állampolgári 
kompetencia  

Normatudat  
Magatartási szabályok ismerete  

Minden óra, osztályfőnöki órák, az 
iskolai élet minden területe.  

                                                           
6 A Budapesti Keresztury Dezső Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének jó gyakorlata 2009.03.23. 
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Kezdeményezőképesség és 
vállalkozói kompetencia  

A pénz világában való tájékozódás  Minden óra, osztályfőnöki óra, tech-
nika óra  

Esztétikai- művészeti tuda-
tosság és kifejezőképesség  

Művészi önkifejezés  
Kulturális sokféleség megismerése  

Vizuális kultúra, média, tánc és 
zeneiskola  

 

Iskolánkban, különösen a felső tagozaton az órák döntő többségben frontális oktatás van. Hiányzik a tanulók-

ból az együttműködés képessége. Integráció van, de azokat a technikákat, melyekkel az integrációs környe-

zetben eredményesen lehet tanítani – kooperatív technika – nem alkalmazzuk. Bizonyított tény, hogy a frontá-

lis oktatás során az óra akár 80%-ában a tanár beszél, és csak 20%-ban aktívak a tanulók. Ebben a 20%-ban 

sem mindenki, tehát egy tanuló az órán sok esetben csak 2-3 perc erejéig aktív. A többi időszakban inaktív, 

és unatkozik. Ebben a témában nagyon sok szakirodalmat olvastam, szeretném röviden összefoglalni a koo-

peratív,  

- együttműködésen alapuló - oktatás lényegét.  

„A hagyományos tanítás legfőbb jellemzői: Csak ismeretátadás folyik. Szociális ismereteket, csak értelme-

zés, tudatosítás szintjén közvetít, és nincs lehetőség a kommunikációra, a megtapasztalásra, az átélésre. 

Gyakran direkt diktatórikus irányítás folyik, és ezt a szociális mintát közvetíti. Az individualisztikus attitűd, 

magatartás, én központúság kialakulásának kedvez (Mindenki csak saját szemszögéből látja a dolgokat, csak 

a saját előmenetelében érdekelt.), amely elidegenedéshez, szociálisan helytelen alkalmazkodáshoz vezet. 

Versengés, rivalizálás van a tanulók között, nem érvényesül az empátia és a tolerancia. 

[…] A kooperatív tanulás nemcsak tanítási módszer, hanem filozófia is - állítja Norm Green, a kooperatív 

tanulás nemzetközi szakértője. A kooperatív életszemlélet kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködést és 

a közösség minden tagjának egyéni teljesítményét előtérbe állító szemléletet jelent. Ellentétben áll a verseny-

szellem hangsúlyozásával, ahol az egyének a csoport többi tagját igyekeznek túlszárnyalni. Előfeltétele a 

közösség tagjai közötti kooperáció eredményeként létrejövő konszenzus. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-

ják, hogy a kooperatív tanulást alkalmazó tanulók, a „verseny helyett az együttműködést hirdető szem-

léletet átviszik az élet más területeire is, ami alapvetően meghatározza az emberekkel való kapcsola-

tukat."7  

Hogy ez fontos, azt nem csak én gondolom így, hanem a szülők is, hiszen a szülői kérdőívben nagyon 

gyenge pontszámot kapott az együttműködés képessége.  

16. Az iskolában tanuló diákokra jellemző az együttműködés.   3,2 

19. Az iskolára a diákok kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük 
tanáraikkal, más felnőttekkel és az iskolatársaikkal.   

2,9 

 

                                                           
7 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/a_hagyomnyos_s_a_kooperatv_tanuls_sszehasonltsa.html  

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/a_hagyomnyos_s_a_kooperatv_tanuls_sszehasonltsa.html
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A felső tagozaton egyre több a tudásában leszakadó tanuló, aki nem kap elég segítséget a felzárkózáshoz. 

Nem használjuk ki az egymástól tanulás lehetőségét. A gyerekek problémamegoldó készsége nem elég fej-

lett, motiváció híján hamar feladják. A frontális oktatás nem segíti elő a kreativitást, az érzelmi tényezők bevo-

nását az oktatási folyamatba, így a tanulás legtöbb esetben nem okoz örömet tanulóinknak. 

A megvalósítás eszközei lehetnek 

 tantestületen belüli szakmai kommunikáció, önképzés 

 bemutató órák megtekintése, kölcsönös hospitálás a nevelőtestületen belül 

 kompetenciafejlesztésben elől járó iskola megtekintése, óralátogatás szakos kollégáknál 

 folyamatos belső-külső kommunikáció 

 tankönyvek, munkafüzetek áttekintése, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása 

 tanulóknak megfelelő tanítási környezet kialakítása (bútorzat átrendezése, ahol szükséges cseréje) 

 fejlesztő értékelés, tanórai tevékenységek elemzése 

 diagnosztikus, formatív (fejlesztést segítő, folyamatos, gyakori) és szummatív értékelés egyensúlya 

 innováció az osztálytermi munkában 

 módszertani megoldások változatossága (projekt módszer, kooperatív technikák, páros, kiscsopor-

tos tevékenykedtetés) 

 tanulói motiváció erősítése 

 tanórán kívüli feladatok jellegének átalakítása (együttműködési készség fejlesztése) 

 online feladatok használata a tanórán, a házi feladatoknál 

 E-learning  

 az IKT eszközök minél nagyobb mértékű bevonása az oktatási folyamatba 

„Információs és Kommunikációs röviden Info-Kommunikációs Technológia – IKT körébe sorolható minden 

olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási folyamatba 

bevonásra, felhasználásra kerülnek.”8 

IKT alapú eszközöknek nevezzük a számítógépet, a hozzá kapcsolható perifériákat (nyomtató, szkenner, 

hangfalak), audio-vizuális és multimédia eszközök (projektor, DVD, kamera, digitális fényképezőgép), mérési, 

feleltető eszközök, valamint a saját szoftverrel rendelkező digitális táblákat.  

                                                           
8 Digitális gyerek - Informatikai eszközök széleskörű alkalmazása az iskolában oktató-nevelőmunka folyamán […] Készítette: BONDÁR 

ENIKŐ, DÖMÖTÖRNÉ TAR MARGIT, ENDRE MIHÁLY, KISSNÉ KÓCSÓ ANDREA, Tiszaalpár, 2010. július 23. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-

0037 
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2.3. A pedagógiai munka eredményességének a növelése, a mérési eredmények javulásának elő-

segítése 

2.3.1. A pedagógiai munka eredményességének növelése 

A nevelőtestület annak kapcsán, hogy egyre több jó képességű tanuló maradt azt osztályokban, szembesült 

azzal a problémával, hogy nagy szakadék van – elsősorban felső tagozaton – a gyenge és a jó képességű 

tanulók között. Ezt értekezleten többször megfogalmazták kollégáim.  

Országosan is azzal a problémával küzdenek az iskolák, hogy a szociális hátrányok okozta lemaradás az 

évek előrehaladásával egyre nagyobb lesz. és az iskolák a hagyományos módszerekkel nem képesek kom-

penzálni ezt. Erre egy hagyományos módszer a nívócsoportos oktatás, mely azonban a szegregáció burkolt 

formája a gyerekeknél, és a pedagógusoknál egyaránt. A Kormányzat is felfigyelt erre az egyre jobban sú-

lyosbodó problémára. Ennek kapcsán lehetséges megoldásként felmerült a kilenc osztályos általános iskola 

modellje, benne egy az alapkészségeket jobban erősítő hat osztályos szakasszal. 

Több iskola is eredményes kísérletet folytat, melyek pontosan ezekre a problémákra keresik a megoldást, 

ezért nálunk is indokoltnak tartom a H2O program a tehetségekért bevezetését.  

„A heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan alkalmas 

oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés 

mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének a formálása, 

a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban 

lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó és a tehet-

séges gyerekek együttnevelésére. A fentieken kívül a programnak 

pedagógusokra kifejtett hatása is érezhető, amely a tantestületen 

belüli pedagógiai kultúraváltásban mutatkozik meg.”9  

A program elemei: 

 Komplex Instrukciós Program (továbbiakban KIP) 

 Logikai Táblajáték Program 

 Generációk Közötti Párbeszéd Program  

Komplex Instrukciós Program 

A Komplex Instrukciós Program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szin-

tű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkés-

                                                           
9 K.Nagy Emese: A H2O a tehetségekért Program keretén belül alkalmazott Komplex Instrukciós Program egyéves tapasztalatainak összegzése; 

Vzdelávanie, vyskum a metodologia, ISBN 978-80-971252-1-0 
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zség tág határok között mozog. A Program a következők miatt alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelé-

sére:  

 Az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és ke-

zelhetőkké válnak. 

 A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás al-

kalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészíté-

sére. 

 Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képessé-

gek kibontakoztatása. 

A feladatok során végig mindenkinek személyes felelőssége van saját tevékenységéért. A felelősség mind a 

csoport, mind az egyén személyes teljesítményére kiterjed. 

Táblás játékok 

A táblás játékok olyan stratégiai játékok, amelyek nagyon kevés szabály ismeretét kívánják meg, mégis 

lehetőséget adnak igen magas szintű gondolkodási tevékenységre. Amőba, malom, sakk, különböző logikai 

játékok, de akár a marokkó és a dominó is. Ezeknek online változata is van például ezen az oldalon 

http://tabla.jatekok.co.hu/. A játékok bármely szinten játszhatók a játékosok képességei szerint. A kötelező 

tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a 

gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociá-

lis készségek, kompetenciák erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A 

táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési 

módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. 

Generációk közötti párbeszéd 

A generációk közötti párbeszéd a családokat is bevonja a tanítás folyamatába. A szülőknek alkalma van 

tanítóként tudásközvetítő szerepben megjelenni. Az erősségek hangsúlyozása az értékekre orientál, az isko-

lát, mint az értékek megbecsülésének helye azonosítják. A cél az, hogy éves projektek során az osztályban 

minden szülő kapjon lehetőséget, hogy valamilyen témában megmutathassa ismereteit, saját tapasztalatát a 

tanulóknak. A témák az osztályok szintjéhez mérten a következők lehetnek: család, bevásárlás, ünnepek, ház 

körüli munkák, sport, kultúra, hobbi, szakmák, élethosszig tartó tanulás. Ezt a programot a nemzetiségi neve-

lésben is kiválóan lehetne alkalmazni. 

 

  

http://tabla.jatekok.co.hu/
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A KIP program megavalósításának lehetséges folyamata iskolánkban 

Feladat Módszer Eredményességi mutató 
A megvalósítás 

tervezett időpontja 

ismerkedés a prog-
rammal 

értekezlet, önképzés a tantestület megismerte a 
program lényegét 

2015. december 

táblajátékokkal való 
ismerkedés 

játékok megismerése, 
készítése, vásárlása 

a pedagógusok megismernek 
10-15 táblajátékot 

2015. december 

elindul a Generáció 
program  

projektnap minden osztálytanító, osztályfő-
nök megszervezi az első Gene-
ráció projektet 

2015/2016-os tan-
év második fele 

látogatás referencia 
iskolában 

hospitálás tanórákon a pedagógusok megismerked-
nek a KIP-es módszerekkel 
(kooperatív órák) 

2016. április-május 

KIP vezető csoport 
létrehozása 

önkéntes alapon létrejön egy önfejlesztő KIP 
csoport, mely képzéseken vesz 
részt és tudását átadja a többi 
kollégának 

2016. szeptember 

a pedagógusok kez-
dik alkalmazni a 
módszert 

kooperatív órákat, tábla-
játék foglalkozásokat 
tartanak, és elindul a 
generáció program 

a tantestület legalább az órák 
20%-ában KIP-es órát tart 

2017. június 

a módszerek meg-
beszélése, a tapasz-
talatok átadása 

team munka a nevelő-
testületen belül 

több csoport alakul, mely rend-
szeresen megvitatja a módsze-
reit, a program beválását, eset-
leges korrekcióját 

folyamatos 

a teljes program 
alkalmazása  

 a tantestület alkalmazza a H2O 
módszert 

2018. június 

 

Belső vizsgarendszer 

Az eredményességhez szorosan hozzátartozik, hogy nyolcadikos tanulóink a felvételi vizsgák után már nem 

tanulnak, így sokszor az eredményeik, (így a kompetenciamérés eredménye is) év végére jelentősen romla-

nak. Ennek megakadályozására a vezetői ciklus végére kidolgoznánk egy olyan vizsgarendszert, mely a 

nyolcadik osztály végéig tanulásra bírná a gyerekeket. A legfőbb tárgyakból - matematika, magyar, nyelv, 

történelem, természettudomány - kidolgozott tételekkel előkészített vizsgát tennének, melynek értékelése 

döntően befolyásolná év végi jegyüket. Ez lehetne írásbeli, szóbeli, de akár projektjellegű is. Ha nem kívá-

nunk ilyen hagyományosak lenni, akkor elképzelhetőnek tartanám, hogy egy adott témát dolgoznának fel, 

több tantárgy oldaláról megközelítve, melyet aztán egy prezentációban bemutathatnának. Még csoportmunkát 

is elképzelhetőnek tartanék. Lényeg, hogy a felvételi utáni hónapokat ne azzal töltsék, hogy egyre türelmetle-

nebbül várják az utolsó tanítási napot, hanem valami értelmes és érdekes feladattal, mely lezárja az általános 

iskolai tanulmányaikat.  
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2.3.2. A mérési eredmények javulásának elősegítése 

A helyzetelemzésben részletesen kifejtettem, hogy milyen irányokat látok a kompetenciamérés eredményei-

ben. Célként azt határozhatjuk meg, hogy a mérési eredményeink minden évben érjék el a községi és köze-

lítsenek az országos szinthez. A vezetői ciklus végére eredményeink haladják meg az országos átlagot. 

Mondhatom ezt különösen annak tükrében, hogy a környező iskolák általánosságban ezt tudják teljesíteni. 

Matematikából az elmúlt négy évben egyszer (12.5%), míg szövegértésből négyszer (50%) haladtuk meg az 

országos átlagot   

2011 

Matematika 6.o. pont Matematika 8.o. pont Szövegértés 6.o. pont Szövegértés 8.o. pont 

Visegrád 1584 Pilismarót 1709 Visegrád 1552 Pilismarót 1652 

Pilismarót 1572 Tahitótfalu 1676 Leányfalu 1528 Szigetmonostor 1595 

Leányfalu 1521 Visegrád 1635 Tahitótfalu 1514 Tahitótfalu 1579 

Tahitótfalu 1503 Országos átlag 1601 Pilismarót 1500 Országos átlag 1577 

Országos átlag 1486 Szigetmonostor 1583 Szigetmonostor 1497 Leányfalu 1541 

Szigetmonostor 1468 Leányfalu 1540 Országos átlag 1465 Visegrád 1490 

Dunabogdány 1427 Dunabogdány 1419 Dunabogdány 1435 Dunabogdány 1465 

2012 

Matematika 6.o. pont Matematika 8.o. pont Szövegértés 6.o. pont Szövegértés 8.o. pont 

Pilismarót 1666 Visegrád 1731 Leányfalu 1647 Visegrád 1632 

Leányfalu 1622 Pilismarót 1700 Visegrád 1609 Szigetmonostor 1596 

Visegrád 1614 Szigetmonostor 1649 Tahitótfalu 1509 Dunabogdány 1589 

Tahitótfalu 1562 Országos átlag 1612 Országos átlag 1472 Pilismarót 1574 

Országos átlag 1489 Dunabogdány 1590 Dunabogdány 1451 Országos átlag 1567 

Szigetmonostor 1428 Tahitótfalu 1540 Szigetmonostor 1437 Tahitótfalu 1537 

Dunabogdány 1403 Leányfalu 1471 Pilismarót 1434 Leányfalu 1386 

2013 

Matematika 6.o. pont Matematika 8.o. pont Szövegértés 6.o. pont Szövegértés 8.o. pont 

Visegrád 1651 Visegrád 1761 Visegrád 1618 Visegrád 1634 

Leányfalu 1594 Pilismarót 1750 Leányfalu 1611 Tahitótfalu 1603 

Pilismarót 1558 Leányfalu 1648 Pilismarót 1599 Pilismarót 1598 

Országos átlag 1489 Országos átlag 1620 Dunabogdány 1515 Leányfalu 1591 

Szigetmonostor 1466 Tahitótfalu 1585 Szigetmonostor 1505 Szigetmonostor 1578 

Dunabogdány 1449 Szigetmonostor 1561 Országos átlag 1497 Dunabogdány 1574 

Tahitótfalu 1410 Dunabogdány 1545 Tahitótfalu 1489 Országos átlag 1555 

2014 

Matematika 6.o. pont Matematika 8.o. pont Szövegértés 6.o. pont Szövegértés 8.o. pont 

Pilismarót 1660 Pilismarót 1784 Dunabogdány 1563 Pilismarót 1663 

Visegrád 1560 Visegrád 1746 Szigetmonostor 1543 Leányfalu 1644 

Szigetmonostor 1509 Leányfalu 1727 Pilismarót 1520 Visegrád 1620 

Dunabogdány 1496 Országos átlag 1617 Visegrád 1508 Tahitótfalu 1562 

Országos átlag 1491 Tahitótfalu 1597 Tahitótfalu 1485 Országos átlag 1557 

Leányfalu 1454 Szigetmonostor 1515 Országos átlag 1481 Szigetmonostor 1542 

Tahitótfalu 1453 Dunabogdány 1437 Leányfalu 1440 Dunabogdány 1484 
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Nézzük hogyan! 

 a kompetenciamérések eredményeinek évenkénti részletes elemzése a szaktanárok által saját terü-

letükön, majd a nevelőtestület számára bemutatása, a feladattípusokkal együtt 

 az elemzés nyilvánosságra hozása, szülői értekezlet rendezése a 7. évfolyamon 

 évenkénti intézkedési terv készítése a következő évi munkaterv részeként, az eredmények és a kö-

vetkező évfolyam ismeretében 

 kompetencia alapú mérés más évfolyamokon is 

 lehetőség szerint kompetencia alapú tankönyv, munkafüzet használata (az új tankönyvek, munkafü-

zetek már ilyenek, ezek következetes használata minden évfolyamon, minden tantárgyból) 

 a pedagógusok kompetenciaalapú tervezése - tematikus tervek 

 a KIP módszer bevezetése 

 a hatodik és nyolcadik osztályban a második félévben kompetencia-fejlesztő óra beiktatása, melyen 

megismerkednek a típusfeladatokkal, így azok megoldása gyorsabb lesz. „A mérésen egy tesztfü-

zetben kb. 120 feladat van, akkor látható, hogy egy feladatra legfeljebb 1,5 perc jut. Nagyon fontos a 

gyorsaság is!”10  

2.4. Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás erősítése, tehetséggondozás 

Különleges bánásmódot igénylő tanulónak nevezi a köznevelési törvény az alábbiakat 

 sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 

Ezek közül az első két csoport problémájával az előző években rengeteget foglalkoztunk. A szülői kérdőíven 

a húsz kérdésből mégis a legkevesebb osztályzatot kapott válaszok között volta a következők. 

13. Az iskolában a nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulók testi 
és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.   

3,2 

15. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.   3,2 

17. Az iskola eredményesen segíti a lemaradó tanulókat, kezeli a felzárkóztatás feladatát.   3,1 

 

Nézzük részletesebben ezt a kérdést, mit takarhat! 

                                                           
10 Hábel József matematika-fizika tanár előadása 2015. március 25 Visegrád Áprily Lajos Általános Iskola és AMI 
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2.4.1. Az SNI és BTMN 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók szakszerű ellátása logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 

pszichopedagógus, pszichológus segítségével megoldott. Ami nem megoldott, az az integrált nevelésük. 

Még mindig vannak kollégák, akik nem tudják elfogadni, hogy ők „különleges bánásmódot igénylőek” és csak 

azt látják, hogy nem teljesítik a minimális követelményeket sem. Itt elsősorban a felső tagozaton komoly 

szemléletváltásra lesz szükség, és nem hagyatkozhatunk csak a szakemberek segítségére, a szaktanár 

egyéni segítségére is szükség van. A köznevelési törvény előírja, hogy a tanórákon az SNI-s gyerekek eseté-

ben egyéni fejlesztési terv szerint kell végezniük az oktatást a szaktanároknak is. Ugyanígy a leszakadással 

veszélyeztetett tanulók esetében is egyéni korrepetálást látok szükségesnek a pedagógus 32 órája terhére.  

Abba sem nyugodhatunk bele, hogy néhány tanulót nem tudunk a tanulásra rábírni, és otthonról sem bíztat-

ják, segítik. Nekünk kell a motiválás módját megtalálni. Nem az a jó tanár, aki sokat tud, hanem aki át is tudja 

adni. Ezt a közmondást már régen ismerjük. Manapság a szakirodalom inkább azt mondja, hogy a mai gyere-

kekhez oktatásában arra van szükség, hogy a tanár motiválni tudja őket. Megszerettetni a tárgyat, saját ma-

gát, hisz mi is emlékszünk az életünkből olyan meghatározó tanár személyiségekre, akiknek a kedvéért az 

adott tárgyat tanultuk. És ez nem csak az SNI tanulók esetében van így.  

Egy személyes megjegyzés. 

Pályám első évének, első igazgatómnak szavai csengenek a fülembe, amikor a zenetagozatos nyolcadikosok 

sorozatos rossz ének jegyei miatt kérdőre vont. Én védekeztem, hogy leadtam az anyagot, mire ő nagy 

nyugalommal azt mondta „Kedves Éva! Az általános iskolában meg kell tanítani a tananyagot, nem leadni” 

Hálás szívvel gondolok rá, örök életre megtanultam a leckét. Most is hiszem, hogy ha az osztály nagy része 

csupa rossz jegyet kap, akkor az a tananyag nincs jól megtanítva, megmagyarázva. És ekkor lehet hibáztatni 

a gyereket, a szülőt…. De miért is? Miért is tanít a tanár? 

2.4.2. Kiemelten tehetséges gyermek 

Iskolánkban a gyerekeknek nagyon sok órájuk van, mégis van igény egyéb tehetséggondozó tevékenységek-

re. Ilyen a zeneiskolánk is. A zeneiskolai létszám az utóbbi 10-12 évben még jobban lecsökkent, mint az 

általános iskolában. 2002-ben 180 tanuló volt, míg az idei tanévet 98 tanuló kezdte meg. A zeneiskola célja 

tehetséggondozáson kívül, a közös zenekari zenélésben rejlő közösségformáló erő kihasználása. 

Az iskola életében a zenén kívül három területen vannak tehetséggondozó foglalkozások, sport, képzőmű-

vészet és tánc.  A felsősök évente egy alkalommal adnak elő színdarabot, alsósaink pedig pl. a karácsonyi 

műsorban szerepelnek. A gyerekek és a pedagógusok leterheltsége, az iskola órakerete egyelőre nem na-

gyon engedi meg további szakkörök létrehozását, bár ezeket nagyon is szükségesnek tartanám.  
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A tehetséggondozás fórumai a versenyek. Itt megtartottuk a sok éves hagyománnyal rendelkező szavaló-, 

prózamondó-, rajzversenyeket. Néhány pedagógus, levelező versenyeken indítja tanítványait. Rendkívül 

fontosnak tartanám és tervezem elsősorban szaktárgyi háziversenyek elindítását, matematika, természetis-

meret, helyesírás, történelem, nyelv vagy komplett társadalomtudományi és természettudományi versenyek 

rendezését. Ezek eddig is évről-évre felmerültek, de úgy látom, hogy nincs jelentkező a megvalósításra, sem 

a szervezésre, sem a felkészítésre. Ezen szeretnék változtatni.  

Vannak olyan országos versenyek is, melyeken iskolánk soha nem indul, pedig az alsó tagozat jó híre, az ott 

folyó eredményes oktatás alapján ennek nem látom indokát. A felsőben is van most már pár kifejezetten te-

hetséges tanuló, akiknek a versenyzés segítené az egyéni fejlődését. Fontosnak tartom még a nyelvtanítás 

eredményeinek bemutatását. Erről már a nemzetiségi oktatás kapcsán írtam, de itt is adódik a kapcsolódási 

pont, hogy végzős tanulóink közül – minél többen - gyermek nyelvvizsgát tegyenek.  

Soha nem fogjuk bebizonyítani környezetünknek, hogy jó iskola vagyunk, ha ezt nem tudjuk számszerűsíthető 

eredményekkel alátámasztani. A mérhető eredmény hasznos a tanulónak, tanárnak egyaránt, a mellett, hogy 

a gyerekeket az esetleges kudarc elviselésére is megtanítja.   

2.5. Egészséges életmód – testi, lelki egészségre nevelés, környezeti nevelés 

2.5.1. Sport 

A sport területén kivételes adottságokkal rendelkezünk, hiszen az udvarunkon áll a községi sportcsarnok és a 

saját tanuszoda. Két testnevelő tanár kollégánk van, és a tanítók közül hárman rendelkeznek testnevelés 

műveltségterületi (speciális kollégium) végzettséggel. A községben is van sportolási lehetősége a tanulóink-

nak, focizhatnak a Dunabogdányi Sportkör, a Bozsik Program keretében. E mellett többen vízilabdáznak, 

úsznak, lovagolnak, kosárlabdáznak, atletizálnak egyesületi keretekben, versenyszerűen a környező közsé-

gekben. Az uszodában egy héten több délután is van gyógyúszás, melyet nem csak a mi tanulóink vesznek 

igénybe. A sportcsarnokban több éve művészi torna, judo edzések is vannak.  

A „Bogdány mozdul” kezdeményezés a közösségi élet újabb terepe, melyen a gyerekek a szülőkkel, akár 

nagyszülőkkel közösen sportolhatnak, ezáltal jó példát látnak maguk előtt az aktív életre. A sportra, mozgásra 

tehát van igény.  

Mit tudnánk mi ehhez még hozzátenni?    

 a délutáni foglalkozásokon a focin kívül más sportágak rendszeres művelését, például a floorball, 

 a lányoknak valami táncos mozgásos tevékenységet, 

 az alsósoknak tornát, mely kiválóan, komplexen erősítené az izomzatukat, 

 az uszodában a gyógyúszáson kívül további szakköri foglalkozásokat,  

 a kerékpárút adta lehetőségeket kihasználva a futást, görkorcsolyázást akár csoportos formában is, 
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2.5.2. Lelki egészség 

Az idei TANDEM pályázatunk hozta felszínre, hogy tanulóink mennyi lelki problémával küzdenek. Az otthon 

megélt családi problémákon kívül (válás, csonka család, szülő-szülő, szülő-gyermek konfliktusok) a gyermek-

közösségekben, így nálunk is sajnos nagyon gyakori a zaklatások valamilyen formája. Ez sokszor csak abban 

jelentkezik, hogy a gyereket társai csúfolják, ahogy a nagyobbak mondják „beszólnak,” de a verbális agresz-

szión kívül néha fizikális agresszió is megjelenik. Ez legtöbbször nem a pedagógusok előtt, hanem az iskola 

területén, de eldugott helyeken, akár a mosdóban, akár az udvarunk egy láthatatlan szegletében. Az egymás 

tárgyainak eltulajdonítását, elrejtését is agresszióként élik meg a gyerekek. Az internet terjedésével megjelent 

az online zaklatás a „cyber bullying” is a tanulók körében. A pályázat nagy eredményének tartom, hogy a 

gyerekek megtanulták, hogy ezt nem kell eltűrniük, és kaphatnak tőlünk, pedagógusoktól segítséget. Erre a 

segítségkérésre már a pályázat lezárását követően, ebben a félévben is volt példa. Ezért nagyon fontos, hogy 

az iskola foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. A pedagógusoknak ismeretekkel kell rendelkezniük, hogy felis-

merjék a jeleket, és segítséget is tudjanak nyújtani. Ehhez persze olyan tanár-diák viszony szükséges, mely 

az együttműködésen, és nem a megfélemlítésen alapul. 

Ezt a problémát a szülők is jelezték, bár a kérdőívben konkrétan a zaklatás különböző formáira nem volt kér-

dés, de emlékezzünk csak vissza a válaszokra! 

 

Ezért a program elemeit tovább kell vinni, a tanultakat alkalmazni. Akár minden évben tarthatnánk INTERNET 

NAPOT, melynek programja lenne hivatott szinten tartani az ismereteket. Az osztályfőnöki órák anyagába be 

kell építeni az előbb említett agressziók megismerését, kezelését.    

2.5.3. Környezeti nevelés 

Ennyi feladat mellett is kell jutnia időnek és energiának a környezeti nevelésre. Iskolánknak nem ez a fő profil-

ja, de fontosnak tartjuk minden korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének 

kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a későbbiekben képesek legyenek majd alkalmazni ezt a szemléletet. 

Ezért is látom olyan fontosnak a természettudományos tárgyak megszerettetését, hiszen ezeken keresztül 

ismerkednek meg a tanulók a természettel, a természeti jelenségekkel.  A közvetlen élményszerzésen ke-

resztül alakíthatjuk ki a helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok vé-

delme érdekében. A Pilis és a Duna, a Dunakanyar környezete kijelöli ezen a téren a feladatainkat. 

14.  A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt 
értékrend szerint alakítsák életüket.  

3,4 

16. Az iskolában tanuló diákokra jellemző az együttműködés.   3,2 

19. Az iskolára a diákok kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük 
tanáraikkal, más felnőttekkel és az iskolatársaikkal.   

2,9 

20. Az iskolában tanuló diákokra jellemző az előítélet-mentesség.   2,9 
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 tanulóinkkal megismertetni a fenntartható környezet elveit 

 tanórákon és osztálykirándulásokon tudatossá tenni a környezetvédelmet 

 természetvédő akciókba való bekapcsolódással élményszerűvé tenni az ismereteket 
 

Ezek az alkalmak a községben adottak, de az elmúlt években mi is kezdeményezői voltunk néhánynak. En-

nek továbbgondolását, folytatását fontos célnak tartom az iskola közössége számára.  

2.6. Vezetői szerkezet, a pedagógusok feladatai 

A helyzetelemzésből is látszik, hogy munkatársaim érzékelték azokat a problémákat, melyekkel én is küzdök 

a mindennapokban. Nagyon sokat, néha túl sokat vállalok magamra, nem találtam meg a tantestületben azo-

kat a kollégákat, akik aktívan át tudnának venni a feladatokból. Ebben lehet, hogy én vagyok a hibás, de 

emlékezzünk vissza, hogy a hat év alatt az alsós munkaközösség két alkalommal nem tudott vezetőt válasz-

tani, mert nem vállalta senki a feladatot. Ennek valami furcsa, szinte már történelmi háttere van Dunabog-

dányban. A pályázat kapcsán elolvastam az iskola 100 éves évfordulójára kiadott könyvet, és abban azt talál-

tam, hogy a 112 év alatt négy igazgató volt csak, aki legalább 10 évet, vagy többet töltött az iskola élén. Ér-

demes a pályázat végén a mellékletben megnézni a táblázatot.  

A pedagógusok leterheltek, sok a feladatuk, de nevelőtestületünk tagjainak az eddigieknél többet kell maguk-

ra vállalniuk. Nekem ebben az a feladatom, hogy a megfelelő feladatra megtaláljam a megfelelő embert.  

Amennyiben újra bizalmat szavaznak nekem, akkor a következő területeken fogok változtatni 

 A legfőbb vezetőtársaimmal (intézményegység-vezető, igazgatóhelyettes) a feladatokat sokkal ará-

nyosabban kell megosztanom. Nekik kell többet vállalniuk elsősorban az adminisztrációs feladatok-

ból, az ellenőrzésből, hogy én a pedagógiai munka fejlesztésével foglalkozhassak. 

 A munkaközösségek vezetői SZMSZ-ünk szerint nagyobb hatáskörrel rendelkeznek, mint amivel 

most élnek. Ki kell venniük a részüket a pedagógiai munka szervezéséből, ellenőrzéséből. Ehhez a 

tantárgyfelosztásban a tanítási óráik számát a minimumhoz közelítően kell megállapítanom, hogy 

idő is legyen hozzá. 

 Az iskola pályázati tevékenységének jelenleg nincs gazdája, meg kell találnom azt az embert, aki a 

ebben hatékonyan a segítségemre lesz. Ez is igazgatóhelyettesi, intézményegység-vezetői feladat 

más intézményekben. 

 A kompetenciafejlesztés munkájának irányításához egy munkaközösséget kívánok létrehozni.  

 H2O munkacsoport létrehozását is szükségesnek látom. 

Meggyőződésem, hogy a következő években, az általános iskolákban is jelentős átszervezések, változások 

várhatóak. Ez megnehezíti a tervezést, hiszen nem tudhatjuk mi lesz az irány. Amennyiben ez nem érinti a 
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jelenlegi intézményvezetői kompetenciákat, akkor az alsó tagozaton két változást látok szükségesnek megva-

lósítani.  

 Az egész napos iskola kapcsán első két osztályban bevezetni az iskolaotthonos oktatást. 

 Bevezetni a kis felmenő rendszert, melyben az első két évben egy tanítónővel, majd a 3-4 osztály-

ban tantárgycsoportos oktatással tanítanánk. Ez nagyban megsegítené a felső tagozatba való át-

menetet. 

A pedagógusoktól a következőket várom el 

 vegyenek részt aktívan az iskola életében,  

 vállaljanak többletfeladatokat a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén 

 folyamatosan képezzék magukat, továbbképzéseken, önképzéssel 

 legyenek nyitottak az új tanulásszervezési módszerekre 

 működjenek együtt munkatársaikkal a közös cél érdekében 

 legyen érték a közös munka, melyhez mindenki hozzáteszi saját tudását, kapcsolatrendszerét 

2.7. A tárgyi feltételek javítása 

A tárgyi feltételekkel kezdtem, és most ezzel fejezem be. A terveimet hosszan soroltam, a tárgyi feltételeket 

ehhez kell megteremteni. Az udvar kialakítása már megkezdődött a tervezéssel. Az Önkormányzat is felis-

merte, hogy ez a munka már nem tűr halasztást. Mi segítünk az együttgondolkozásban, hogy 21. századi 

terek alakuljanak ki, remélhetőleg az anyagiak nem fogják megakadályozni a megvalósítást. Az épület bőví-

téséhez bizonyosan pályázati forrásokra lesz szükség. Erre kb. 2-3 évünk van.  

Legfontosabb most 

 a berendezések, bútorzat folyamatos cseréje, melyhez a KLIK forrásait kell bevonni.  

 asztalok, székek beszerzése az alsó tagozatra, hogy ki tudjuk váltani a fix padokat 

 pótolni kell az elavult, elhasználódott taneszközöket – térképek, szemléltető eszközök 

 informatikai termünk felszereltsége most jó, meg kell majd akadályozni az elavulást 

 további digitális táblákra, tanulói laptopokra, (az @Naplóhoz) tanári tabletekre lenne szükség 

 nagy sávszelességű internetkapcsolat, mely ennyi számítógépnél már nélkülözhetetlen 

 pályázati forrásból, vagy az alapítvány segítségével meg kell oldani az egész épület vezeték nélküli 

internettel való lefedését 

Sajnálatos, hogy az elmúlt ciklusban Pest megye, mint a Közép-magyarországi Régió része kimaradt az Eu-

rópai Uniós pályázati lehetőségekből. Reméljük most már nem így lesz. 
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A jó tárgyi feltételek nagyon fontosak, elengedhetetlenek az eredményes munkához, de nekem meggyőződé-

sem, hogy az iskolával kapcsolatban állók, a tanulók, a pedagógusok, a szülők, a község gondolkodása, az 

iskola szellemisége sokkal fontosabb. 

Ezek a kövek megtestesítik az álmomat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogy a gyerekeknél az együttműködést érzem a legfontosabbnak, ugyanígy a tantestületen belül is mindenki 

egy nagy egységnek a része. Mindenkire szükség van, de mindenkinek hozzá kell tenni valamit saját magá-

ból. 
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3. Vezetői koncepcióm 

 

 

 

 

Hat éve ezt írtam „Célom, hogy nyugalmat teremtsek ebben az iskolában, mely alapja lehet a szakmai fejlő-

désnek. Ennek megvalósítása során kívánok együttműködni a pedagógusokkal, a szülőkkel, a tanulókkal és a 

fenntartóval.” 

Szerintem az említett alapokat leraktuk. Most már az építkezésnek kell következnie, melyben elsődleges cél a 

szakmai munka színvonalának emelése. 

 

A programomban a következőket fogalmaztam meg 

1. Jól működő, eredményes nemzetiségi nyelvoktatás, hagyományápolás, 

2. Kompetenciafejlesztés, kiemelten az alábbi területeken: anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, digi-

tális, a tanulás tanítása, szociális kompetencia 

3. A pedagógiai munka eredményességének a növelése, a mérési eredmények javulásának elősegíté-

se, 

4. Különös bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás erősítése, legfőképpen a tehetséggondozás 

5. Egészséges életmód – testi, lelki egészségre nevelés, környezeti nevelés 

6. A vezetői szerkezet, a pedagógusok feladatainak újragondolása, a pedagógusok együttműködésé-

nek javítása 

7. A tárgyi feltételek javítása (épület, udvar, felszereltség) IKT eszközök beszerzése, azok használatá-

nak elsajátítása 

 

Amennyiben ez elfogadható a nevelőtestület számára, akkor társak tudunk lenni, hogy haladjunk együtt a 

jövő iskolájáért, együtt az iskola jövőjéért. Én pedig büszkén lépek be az iskola 112 éves történetének 

négyes klubjába, azok közé, akik 10 évnél tovább álltak a Dunabogdányi Iskola élén. Gruber János (1904-

1922), Wiesenbacher Richárd (1930-1938) - (1942-1946), Jánossy István (1953-1968). 

 

Dunabogdány, 2015. március 30. 

 

 Spáthné Faragó Éva 

 

 

„Aki harcol, veszíthet. 
 Aki nem harcol, már vesztett is. „ 

 

Bertold Brecht 
 

 



 

 
 

38 Vezetői program, Spáthné Faragó Éva 
Dunabogdány 2015 

Együtt a jövő iskolájáért, együtt az iskola jövőjéért! 

 

Az iskola igazgatóinak névsora 

1. 1903 Resch Rudolf 

2. 1904-1922 Gruber János 

3. 1922.1928 Gímes János 

4. 1928-1930 Fritz Tivadar 

5. 1930-1938 Wiesenbacher Richard 

6. 1938-1942 Veréb Lajos 

7. 1942-1946 Wiesenbacher Richard 

8. 1946-1952 Urhelyi Ferenc 

9. 1952-1953 Iklody József 

10. 1953-1968 Jánossy István 

11. 1968-1976 Balla Benjamin 

12. 1977 Pintér Mária 

13. 1978-1984 Mészáros Lajos 

14. 1984-1986 Losonci Miklósné 

15. 1987-1989 Bártfainé Borsodi Erzsébet 

16. 1989-1990 Gräff Teréz 

17. 1990-1993 Schaub Mihályné 

18. 1993-1994 Zafnerné Fodor Márta 

19. 1994-1999 Gelniczky György 

20. 1999-2003 Zafnerné Fodor Márta 

21. 2003 Sotkó Dénes 

22. 2003-2005 Göbölös Sándor 

23. 2005-2006 Barnás István 

24. 2006-2009 Pontyos Tamás 

25. 2009- Spáthné Faragó Éva 

 

Mellékletek: 

Önéletrajz 

Végzettségek másolata (2 db) 

Erkölcsi bizonyítvány 

Nyilatkozat 

 


