
 

                                                                     

  „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

 hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

 hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,  

 hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

 és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

Szent-Györgyi Albert 
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II. HELYZETELEMZÉS 

1. Helyi lakókörzet jellemzői 

Leányfalu nagyközség Budapesttől 25 km-re található. Nagy múltú üdülőhely. Állandó lako-

sainak száma folyamatosan növekszik. Az agglomerációs hatás az elmúlt 5 évben lelassult, de 

még mindig érzékelhető.  

év fő 

2014 3544 

2015 3557 

2016 3636 

2017 3824 

Forrás: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 

A lakosság jelentős része Szentendrén és Budapesten dolgozik. 

A település infrastruktúrájának kiépítettsége jó. Az intézménnyel szomszédos utcában találha-

tó a Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely. Rövid sétányira a Ravasz László Könyvtár és a 

Leányfalu Faluház érhető el. 

2. Születési és iskolai tanköteles adatok  

 Születések száma 

2013 34 

2014 25 

2015 28 

2016 29 

2017 32 
Forrás: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Tanév Tanköteles elsősök  

születési ideje 

Létszám 

2014-es adat 

2017. szept. 

adat 

2019. márc. 

adat 

2019/2020 2012.09.01 – 2013.08.31. 33 37 39 

2020/2021 2013.09.01  - 2014.08.31. - 37 39 

2021/2022 2014.09.01  - 2015.08.31. - 33 36 

2022/2023 2015.09.01  - 2016.08.31. - 50 49 

2023/2024 2016.09.01 – 2017.08.31. - - 30  
Forrás: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 

 

A születések és tankötelesek száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent, majd lassú 

emelkedés következett. Az idei tanévben már csak egy osztályt tudtunk indítani. Ebben az 

óvodában visszamaradó gyermekek száma is szerepet játszik. A 2018/19-es tanévben ez 18 

fő. Az évenként változó létszám megnehezíti a munkaerő előre tervezését. ( A táblázat víz-

szintes és függőleges sorára is értendő) 



3. Az intézmény adatai 

 

Neve:  Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola  

Működési területe:  Leányfalu (nagyközség) 

Székhelye:  2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. 

Típusa:  általános iskola 

Alaptevékenysége:  oktatás 

 általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű tanulók, nevelése, 

oktatása (dysgráfia, dyslexia, dyscalculia) – integrált oktatás 

Évfolyamok száma:  1-8 évfolyam 

Felvehető maximális tanulólétszám:  365 tanuló 

Jogállása:  önálló jogi személy 

Fenntartó:                  Váci Tankerületi Központ 

4. Az iskola rövid története 

 

A leányfalui iskola alapításának gondolata 1906. szeptember 8-ig vezethető vissza. Köhler 

Ferenc levélben kért segítséget Prohászka Ottokár székesfehérvári püspöktől egy iskola felál-

lításához. 1908. szeptember 1-jén az állam magyar királyi állami népiskola megnyitását enge-

délyezte a még közigazgatásilag Pócsmegyerhez tartozó Leányfalvának. 1908. szeptember 20-

án „Pócsmegyer-leányfalui állami elemi népiskolában 62 tanulóval megkezdődött a taní-

tás.1949-től „Leányfalu Körzeti Általános Iskola” néven működik tovább. 1967 szeptemberé-

ben halálának 25 éves évfordulóján az iskola Móricz Zsigmond nevét veszi fel. 2000. május l-

én címzett támogatás keretében átadásra került 2 új tanterem, egy 800 m2 alapterületű tornate-

rem, új konyha és étterem, valamint átépítésre került az óvoda is. 2009-ben Közoktatási in-

tézmények beruházásainak támogatása, eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés KMOP 

4.6.1/B_2 számú pályázatunk keretében az iskolát felújították, kibővítették. 2012 decemberé-

ben az óvoda külön vált az iskolától, a fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

lett, s Leányfalu Nagyközség Önkormányzata működtető maradt. 2017.01.01-től a Váci Tan-

kerületi Központ a fenntartó és a működtető is. 

 



5.   Személyi feltételek 

5.1 Az iskola nevelőtestülete 

 

Az iskolában főállásban 28 pedagógus végez nevelő, oktató, fejlesztő munkát. Ebből 6 fő 

részmunkaidős foglalkoztatott (50-50-62,5-75-75-75 %). A 100 %-os szakos ellátottság érde-

kében 2 fő megbízásos tanár látja el a rajz és az ének-zeneoktatást. Főállású anyaként távol 

van 2 fő. Az eltelt 15 év alatt jól összeszokott, együtt dolgozó közösség alakult ki.  

A részmunkaidős és megbízásos pedagógusok alkalmazása nehézséget jelent a helyettesíté-

seknél, a szabadidős programok megvalósításánál, mert ők csak a szerződésükben szereplő 

óraszámban vonhatóak be.  

 

 
 

Az iskola pedagógusainak átlag életkora 48 év. A testület fele több mint 15 éves, harmada 20 

év feletti szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az itt dolgozó kollégákra jellemző, hogy szeretik 

a munkájukat, a hivatástudat motiválja őket. 

Pedagógus képesítése 

(intézményi alkalmazásban) 

Létszám 

Középiskolai tanár 6 

Általános iskolai tanár 8 

Tanító speciális képesítéssel 10 

Tanító 1 

Tanító és tanári végzettség 2 

Tanító és gyógypedagógus - TANAK tanár  1 

 
Szakvizsga Létszám 

Közoktatás vezetői 5 

Fejlesztő pedagógusi 1 

 Szakvizsgára felkészítő képzésben vesz részt. 

(mentor, közoktatási vezető) 

2 

 



Pedagógusaink sokat tesznek azért, hogy tudásuk napra kész legyen, folyamatosan 

képzik magukat, hogy minél hatékonyabb nevelő-oktató munkát végezzenek. Tovább-

képzéseken, belső tudásmegosztó fórumon, óralátogatásokon, és önfejlesztéssel sajátí-

tották el az új módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, amelyeket a mindennapi 

gyakorlatban is alkalmaznak. Sokan több diplomával, szakvizsgával, képzettséggel 

rendelkeznek. Jelenleg 1 főnek a nyelvvizsgája szükséges még a másoddiplomája 

megszerzéséhez.  

tanév elvégzett pedagógus továbbképzések 

óraszáma 

2014/15 1050 

2015/16 750 

2016/17 782 

2017/18 330 

2018/19 450 eddig, még folyamatban 600  

 

Pedagógus életpálya szerinti besorolás 

Gyakornok: 0 fő 

Pedagógus I.: 21 fő, ebből 2 fő minősítésére készül 

Pedagógus II.: 4 fő 

Mesterpedagógus: 3 fő  

Külsős, fejlesztés végző pedagógusok 

Az SNI-s tanulóinkat 1 megbízási szerződéses és 2 utazó gyógypedagógus látta el. Beszédfo-

gyatékos tanulónk jelenleg nincsen. Megbízásos pszichológusunk hosszú távú betegsége miatt 

nem tudta ellátni a feladatát. 2019 márciusától új pszichológust alkalmazhattunk. 

5.2 NOKS alkalmazottak 

Az iskola adminisztrációját 1 iskolatitkár végzi. A pedagógiai munkát 1 pedagógiai asszisz-

tens segíti. (Határozott idejű szerződéssel rendelkeznek, mert 2 fő szülési szabadságon ill. 

GYED-n van.) Megbízásos szerződéssel rendszergazda biztosítja az informatikai rendszerünk 

zavartalan működését.  

5.3 Technikai személyzet 

Munkakör Fő 

Intézményi takarító 3 

Karbantartó 1 



5.4  Tanulók 

Tanulói összetétel 

Az iskola 13 tanulócsoportjában összesen 282 tanuló van. Külföldi tanulmánya miatt jogvi-

szonyát szünetelteti 4 fő. 5 fő szülői kérelemre magántanuló. Az alsó tagozaton 142 fő, a felső 

tagozaton 140 fő tanul. Az átlag osztálylétszám iskolai szinten: 22 fő, alsóban: 24, felsőben  

20. Az 5 évvel ezelőtti létszámokhoz képest a felsős és az iskolai átlag 1 fővel nőtt. 

A tanulók aránya 1 pedagógusra (álláshely) 11 fő, a fejlesztést végző pedagógusok nélkül.  

 

 

                                                                                                                                           Október 1-i statisztika 

Tanulóink létszáma az elmúlt 10 évben jelentős változást mutat. A létszám 2015-ben tetőzött. 

A 8 osztályra épített iskolaépület nem volt elég az oktatás helyszínének, még az átalakítások 

után sem. A helyi múzeum adott helyet a felsős osztályok néhány tanórája részére. 2016-tól 

csökkenő tendenciát mutat a statisztika. Ennek egyik oka, a születések számának a csökkené-

se és az óvodában visszatartott tanköteles tanulók számának növekedése. 

 

Az iskola tanulóinak jelenleg 85 %-a leányfalui, a többiek a szomszéd településekről járnak 

be. Öt évvel ezelőtt ez az adat 69% volt.  Az alapító okirat lehetőséget ad arra, hogy ha az 

adott évfolyamon van férőhely, akkor a környező településekről is felvehetőek a gyerekek. A 



bejáró tanulók létszáma az elmúlt öt évben jelentősen csökkent, ennek egyik oka, hogy az első 

évfolyamra a helyi gyerekek mellett csak a testvéreket és a dolgozók gyermekeit vettük fel.  

 
Létszámok tagozatonkénti bontásban (október 1-i statisztika) 

 A grafikonon jól látható az alsó tagozat és felső tagozat kiegyenlítődése. Az eredményes fel-

készítés, a megalapozott tudás eredményeként a felső tagozatnál a kisgimnáziumok elszívó 

hatása jelentős volt az elmúlt években.   A gyerekek többségében egyházi iskolában folytatták 

a tanulmányaikat. A felső tagozatos kollégák évek óta lelkiismeretes, kitartó munkájának kö-

szönhetően a nálunk maradó tanulók is sikeresen felvételiznek a 8. osztályban. 

Továbbtanulási statisztika 
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Gimnázium 11 13 11 2 19 11 15 25 24 17 
Szakközépiskola 9 11 3 9 1 3 7 8 4 15 

Szakiskola 1 0 4 2 2 1 1 3 0 4 

                                                                                                           

A továbbtanulási statisztikában látható, hogy az elmúlt 10 évben – három tanév kivételével - a 

tanulóink több, mint 90%-a érettségit adó iskolát választott. A tanulóink inkább gimnáziu-

mokba folytatják tanulmányaikat.  

Kompetencia mérés eredményei  

Mérési terület  2014 2015 

  isk. országos nagyközségi 

ált. isk. 

isk. országos nagyközségi 

ált. isk. 

Matematika 6. 1454 1491 1453 1501 1497 1455 
8. 1727 1617 1578 1626 1618 1564 

Szövegértés 6. 1440 1481 1441 1508 1488 1441 
8. 1644 1557 1510 1558 1567 1509 

 



Mérési terület  2016 2017 

  isk. országos nagyközségi 

ált. isk. 

isk. országos nagyközségi 

ált. isk. 

Matematika 6. 1538 1486 1445 1537 1497 1456 
8. 1518 1597 1547 1562 1612 1565 

Szövegértés 6. 1532 1494 1451 1496 1503 1457 
8. 1551 1568 1516 1548 1571 1523 

Részlet a telephelyi jelentésekből 

A táblázatban az iskolai, az országos és a nagyközségi általános iskoláinak átlagai szerepel. A 

6. osztályosok matematika átlaga egy év kivételével nagyon jónak mondható, messze a hason-

ló adottságú iskolák felett teljesítenek.  A szövegértés átlagai két évben nagyon jók, 2014-ben 

csak a hasonló iskoláéval egyező. Számítsuk ide azt is, hogy a 4. évfolyam végén a tanulók 

kb. 10-20%-a kisgimnáziumba távozik. A 2014-ben végzett 8. osztályosok kiemelkedően az 

országos átlag felett teljesítettek. 2015-ben országos átlag körüli, 2016-17-ben viszont gyen-

gébb, de a nagyközségi iskolához hasonló. A szövegértés jobb, mint a matematika. 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók   

időszak felsős létszám érintettek  

2016/17 tanév II. félév 147 3 2,04% 

2017/18 tanév I. félév 149 3 2,01% 

2017/18 tanév II. félév 149 2 1,34% 

2018/19 tanév I. félév 139 2 1,44% 

 

A tanulók az év végi javítóvizsgán megfelelő ismeretekkel rendelkeztek és magasabb évfo-

lyamon folytatták a tanulmányaikat. A lemorzsolódás, bukás elkerülése érdekében felzárkóz-

tató foglalkozásokat tartottunk. 

6. Tárgyi feltételek 

     2009-ben az iskola teljes felújítása és bővítése megtörtént. A KMOP pályázaton elnyert 

támogatásból és Leányfalu Nagyközség Önkormányzata által biztosított önrészből 4 új tante-

rem, 2 csoportszoba, szertárak, fejlesztő szoba, könyvtárszoba, aula épült, és 4 tanterem kor-

szerűsítése valósult meg.  Az épület minden szintje akadálymentes. Megvásárlásra kerültek a 

hiányzó oktatási eszközök.(2009)  

     Jelenleg 6 alsós tanterem, 4 szaktanterem, (természettudományos, számítástechnika, ma-

gyar, művészeti) 1 nagy szertárból kialakított tanterem, 1 csoportszobából és szertárból vá-

laszfal lebontásával kialakított kisebb tanterem, 2 csoportszoba, 1 szertárból kialakított ki-

sebb csoportszoba, 1 fejlesztő-könyvtárszoba, nevelőtestületi szoba, 2 szertár, (alsós, kémia-



fizika) iroda (vezetői, helyettesi-titkári) biztosítja az intézmény működéséhez a feltételeket. A 

„volt titkárságot” a fejlesztésekhez, művészeti oktatáshoz alakítottuk át. 

     A 2017-2018-ban IKT eszközkészletünk sokat fejlődött a Váci Tankerület és - a Leányfa-

lu Iskolaügyéért Alapítványon keresztül - szülői támogatással. Interaktív táblával és projek-

torral 3 terem rendelkezik (2009-10 önkormányzati beszerzés). Projektor 6 tanteremben van 

rögzítve és laptopot biztosítunk a használatához. Rendelkezünk még 3 hordozható projektor-

ral (1 selejt) és 5 db laptoppal, 13 db tablettel. A könyvtári állomány katalógusa önálló szá-

mítógépre rögzített. A fejlesztéshez egy külön gép biztosított. A pedagógusoknak a nevelő-

testületi szobában 5 gép áll rendelkezésre a mindennapos adminisztrációhoz, felkészüléshez. 

A számítástechnika termünkben 18 régi gépet tudtunk lecserélni a tankerület jóvoltából. 

     A tantermek hangulatát az ott tanító pedagógusok sokszor a szülők segítségével, hozzájá-

rulásával (anyagi, tárgyi, munkaerő) alakították ki, megfelelő, barátságos környezetet bizto-

sítva az oktató-nevelő munkához. A fenntartó Váci Tankerület biztosította a megnövekedett 

létszámhoz szükséges tanulói bútorokat (székek, asztalok). Beszerezhettük a hiányzó oktatási 

és fejlesztési eszközöket. Kicserélhettük az elhasználódott eszközöket, bútorokat. A Leányfa-

lu Iskolaügyéért Közhasznú Alapítvány és az SZMK rendszeresen támogatta a beszerzések-

ben is az iskolát. (udvari játékok, bútorok, sportszerek, hangosítási berendezés)  

     Minden évben biztosítva volt a nyári tisztasági festés a folyosókon, egy-egy tanteremben 

és az illemhelyiségekben. Az elmúlt évben ezt a munkát már a karbantartónk végezte el. Az 

alsós termeket a pedagógusok a szülőkkel közösen festették ki. Tavaly nyáron két magas 

mennyezetű szaktanteremben végeztek faljavítás festéssel egybekötve és a vízvezeték cseré-

jére került sor egy szakaszon a tankerület finanszírozásában. Gyakran romlanak el a külső 

ajtók rögzítései, s a belső ajtók könnyen betörnek a gyenge minőségük miatt. Ezeket folya-

matosan javítatjuk. Idén több világítótestet is ki kellett cseréltetnünk, mert már nem kapható 

speciális izzó hozzájuk. Folyamatosan javítatjuk a táblák festését is. 

7.     A pedagógiai munka értékelése 

     Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tételének érdekében a tanítók meglátogatták 

leendő tanítványaikat a helyi óvodában. A tavaszi ismerkedő foglalkozáson, játékos keretek 

között ismerkedhettek meg a gyerekek egymással és a leendő tanítóikkal. Nyár elején a közös 

„iskolai órára” már bátrabban jöttek. A szülőknek biztosított nyílt órák a gyermekek szemé-

lyiségéhez legmegfelelőbb pedagógus kiválasztást segítik több induló osztály esetén. A tele-

pülés óvodájában megfelelő alapot nyújtottak az iskolakezdéshez az óvodapedagógusok. Az 

iskola képviseli magát az óvodai nagycsoportos szülői értekezleten, a félév végén, és amíg a 



gyerekek az ismerkedő foglalkozáson játszanak addig az iskola vezetése tájékoztatót tartott a 

felnőtteknek. Tavasszal a nagycsoportosok ellátogattak hozzánk. A kistestvérek rendszeresen 

részt vettek a nyílt programjainkon. Lehetőséget biztosítottunk az óvó néniknek, hogy órát 

látogassanak. Sajnos nem mindig értesültünk a hozzánk érkező gyerekek magatartás és/vagy 

képességbeli problémáiról időben.  

     A gyerekek az angol vagy a német nyelv között választhattak. A csoportbontások, a nyelv-

választást segítő szakköri órák segítették az idegen nyelv oktatását. A német nyelvet egyre 

kevesebb szülő választja, így a 2018/19-es tanévtől már nem is tudtunk csoportot indítani, és a 

szakköri foglalkozás is szünetelt. Az angol nyelv esetében átjárhatóságot biztosítva nívócso-

portos oktatást alkalmaztunk. Probléma az is, hogy a kisgimnáziumba távozók egy része né-

met nyelvet tanult s, így a csoportlétszámok nagyon lecsökkentek. A Váci Tankerület engedé-

lyezte, hogy a gyerekek így is folytathassák a megkezdett nyelvtanulást. Mind a két tagozaton 

angol tehetséggondozó foglalkozást tartottunk. A továbbtanulási mutatók alapján tanulóink 

nagy százalékban választották az idegen nyelvi tagozatot, ahová felvételt is nyertek. A 

2018/19-es tanévben a pedagógusok kezdeményezésére, a szülői igények felmérésével beve-

zettük az angol nyelv játékos oktatását az első osztálytól. 

     Az elmúlt években jelentősen javult az informatikai eszközparkunk. Szaktanár hiány miatt 

nem volt lehetőségünk csoportbontásra az informatikai órákon, és a korábbiaktól eltérően 5. 

osztálytól kezdődött tantárgyként az oktatás.  

     A TÁMOP 3.1.4-es pályázatot a tantestület közös munkával megvalósította és egy évvel a 

tovább fenntartotta. A 7 tanulócsoportban elkezdett, a készségek és képességek fejlesztésén 

alapuló kompetencia alapú nevelést és oktatást minden osztályunkra kiterjesztettünk. A 

felső tagozaton a természettudományos tantárgyakat és a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 

tömbösítve tanítottuk. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 

oktatása valósult meg. Az utóbbi években a központi témahetek - Pénz7, Fenntarthatósági 

témahét, Digitális témahét - közül választottak a pedagógusok. A település múltjához és jele-

néhez kapcsolódó az „Üdv a Dunának” című témahétből megtartottuk az evezést, amelyet 

minden évben, azóta is nagyon élveznek tanulóink. A digitális eszközpark bővítése lehetővé 

tette, hogy tanóráinkon egyre nagyobb számban jelenjen meg az IKT eszközök használata.  

     Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy tornacsarnokkal rendelkezik. A 

2015/16-os tanévben bevezetett mindennapos testnevelés keretében ismertetjük meg tanuló-

inkkal a különböző labdajátékokat. A testnevelést tanító kollégák többféle továbbképzésen 

sajátították el az ehhez szükséges korszerű módszereket. A tankerület biztosította az új eszkö-

zök beszerzését. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata lehetővé teszi, hogy tanulóink egész 



évben úszhassanak, és a Váci Tankerület évente 2 évfolyam részére térítést fizet. A Leányfa-

lui Vadkacsa Egyesület vízitúrái, a téli korcsolyázások, szánkózások, a kerékpártúrák színesí-

tik a sportolási lehetőségeinket. A mindennapos testnevelés mellett sokan sportolnak, s kiváló 

eredményeket értek el. 

     A 2013 szeptemberétől iskolánk számára kötelező, tizenhat óráig tartó foglalkozásokat 

biztosítottuk az iskolaotthonos oktatás folytatásával egész napos iskolaként, és a napközis 

foglalkozást igénybe vevő gyermekek számára. Számunkra ez a forma tehát nem volt ismeret-

len, csak az időkeret tolódott ki 16 órára. 

     Az egyik legfontosabb teendőnk volt a tanulási technikák elsajátíttatása tanulóinkkal, a 

tanulás tanítása. Három kolléga részére továbbképzést igényeltünk a témában, akik belső 

tudás megosztó fórumon adták tovább új ismereteiket a nevelőtestületnek.  

     Tanulóink tanulásra motiváltak. A szülői támogató háttér, a pedagógusok felkészültsé-

ge, a megfelelő módszerek, munkaformák, a folyamatos értékelés, a bővülő informatikai esz-

közpark biztosíték erre. A nevelőtestület nevelési és oktatási koncepciója egységes. Az iskola 

tanulmányi átlaga 4,5 évek óta. Tanulóink nagy létszámban vesznek részt a háziversenyeken. 

Tanáraink a tanév során többször adnak lehetőséget házi dolgozatok készítésére. Biológia 

tantárgy keretében 8. osztályban „kisvizsgán” mérettetik meg magukat, így készülve a felvéte-

li szóbeli vizsgára. 

     Továbbtanulás során tanulóink 90%-a érettségit adó középiskolát keres  tanulmányai 

folytatásának helyszínéül. Felkészítő foglalkozásokat, szakköröket biztosítottunk a 8. osztá-

lyos tanulóink számára. Megemeltük a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

óraszámát. Tanulóink sikeres felvételi eredménye és középiskolai helytállása is tükrözi peda-

gógusaink odaadó, kiemelkedő munkáját. Visszajelzést a középiskolákból nem kaptunk kellő 

számban, így következtetéseket nem tudtunk levonni. Munkánk eredményességét az bizonyít-

ja, hogy a testvéreket, unokákat is intézményünkbe íratják.   

     A Köznevelés – fejlesztési stratégiának és a pedagógiai programunknak megfelelően töre-

kedtünk a nevelési és oktatási feladatok arányának kiegyensúlyozására. Az év közbeni neve-

lési problémák megoldása érdekében szülői találkozókat, esetmegbeszéléseket, DÖK gyűlést 

szerveztünk, fogadó órát biztosítottunk. Az osztályfőnökök az év végi beszámolóikban neve-

lési területenként számoltak be az elért eredményekről, esetleges problémákról. Ezek a követ-

kező tanév munkatervében - megoldási lehetőségekkel - feladatként szerepeltek. 

     A közösségi életre nevelést a tanórai korszerű munkaformákkal, különböző szabadidős 

programokkal erősítettük. A hagyományos programjainkat megőriztük, frissítettük, színesí-

tettük, újakat teremtettünk. Sokféle rendezvényt tartottunk: nemzeti ünnepek, megemlékezé-



sek, tanévnyitó és záró ünnepély, ballagás, Iskolanap, szülőkkel közös programok, (adventi 

vásár, családi piknik), jubileumi 110 éves iskola program, felsős kirándulás a Monori erődbe, 

Zeneünnepe, Télapó műsor, farsang, télbúcsúztató, bolhapiac, szavalóverseny, Fábián Zoltán 

térségi prózamondó verseny, Föld napja, az osztályok egyéni programjai, kirándulásai. A Jan-

csó Alapítvány 2. éve utaztatja a Nemzeti Összetartozás napjára Erdélyből, Gelencéről az 

ottani magyar iskola tanulóit, akikkel közös programokat szerveztünk.    

     A környezettudatos magatartásra nevelés az egyik kiemelt feladatunk. Évente 2 papír-

gyűjtést szerveztünk, elemgyűjtő programban vettünk részt. A településen szemetet szedtünk 

„TeSzedd Program” keretében. A Világ legnagyobb tanóráján és Fenntarthatósági témahéten 

órákat, foglalkozásokat tartottunk. A tanáriban szelektíven gyűjtöttük a műanyag és a papír-

hulladékot. Sajnos a szelektív szemétgyűjtés további feltételei nem biztosítottak a településen, 

mert nem tudjuk a tárolását megoldani. Beléptünk az Iskolakert hálózatba. Idén megalakult az 

ökoiskolai munkacsoport, hogy előkészítsék az ökoiskolává válásunkat. 

     Intézményünkben a művészeti oktatást sokszínű. Rajzszakkör működik, jelenleg a meg-

bízásos rajztanár irányításával. Kézműves foglalkozásunkhoz az alapanyagot a szülők és a 

tankerület biztosítja. A 2017/18-as tanévtől tehetséggondozás keretében furulyaoktatást foly-

tattunk, amelyhez az eszközt is biztosítani tudtunk. Tavaly 1, idén 3 csoportnyi tanuló jelent-

kezett. 

     A megbízásos tanár maximált óraszáma nem tette lehetővé, hogy idén az énekkar és a kó-

rus működjön. Délutánonként zeneoktatás folyik, a Dunabogdányi Zeneiskola kihelyezett 

tagozataként. Az utóbbi évek terem gondjait a csökkenő osztályok számával felszabaduló 

termek, a volt iskolatitkári szoba, és a csarnok orvosi szobájának bevonásával tudtuk megol-

dani. Esetleges bővítésnél kulturáltabb teret kellene teremteni a művészeti nevelésnek.  

     Különleges bánásmódot igénylő tanulók helyzete jelentősen javult. A fejlesztendő gye-

rekek száma tovább nőtt, így az erre fordított óraszám is, amit a Váci Tankerület biztosított. 

Minden SNI-s tanulót (8 fő) elláttunk utazó és megbízásos gyógypedagógusokkal. Alapdo-

kumentumunkban rögzített beszédfogyatékos tanuló jelenleg nincsen.  

A BTMN-s tanulóink száma ebben a tanévben 42 fő. A fejlesztő pedagógusunk minden évben 

egyeztetett a pedagógusokkal a szakvéleményekben szereplő információkról. 

A tehetséggondozás egyre nagyobb szerepet kap iskolánkban. Versenyekre, felvételire való 

felkészítés, differenciált oktatás. A gyerekek érdeklődését kihasználva szakkörökön, tehetség-

gondozó foglalkozásokon gyarapítottuk tudásukat. Házi versenyeken és térségi versenyeken 

mérettethették meg magukat. A negyedik évfolyamosokkal részt vettünk a MaTalent matema-

tikai tehetségfelmérő programban és az Új Nemzedék Központ által gondozott 5. évfolyamos 



tehetségazonosító online mérésben. „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 

hazai programok támogatása” című pályázaton 500.000Ft értékben eszközt nyertünk a mate-

matikai, nyelvi, zenei tehetséggondozáshoz. Lehetőséget adtunk a tehetséggondozás kereté-

ben, egyéni kérelem alapján a 7-8. osztályban két idegen nyelv tanulására. A versenysportoló-

inknak engedélyeztük az edzőtáborokban, versenyeken való részvételt. 

Szaktanáraink a 2017/18-as tanévben egy 8. osztályos természettudományokban tehetséges 

tanulónknak szakmai segítséget nyújtottak a sikeres országos versenyekre való felkészülés-

ben. A szülők az ajánlott pályázati lehetőséggel mentort és támogatást kaptak.  

     Könyvtárprogramot működtettünk már első osztálytól. 

     Intézményünkben évek óta nem rögzítettünk hátrányos helyzetű tanulót. Jelenleg 2 fő 

van. Egyikük a felsős intézményvezető helyettes pályázatával középiskolai tanulmányaira 

felkészítő támogatást kap. (Útravaló). A szociális hátrányok kezelése a kirándulások finanszí-

rozásában, ingyenes tankönyvek biztosításában, étkezési kedvezményekben nyilvánultak meg, 

illetve a délutáni iskolai programokon való részvétel szorgalmazásában az érintett tanulóknál.  

     Külföldről hazatért, és a nem magyar anyanyelvű tanulóinknak biztosítottuk az egyéni ha-

ladási tervet. Ez jelentős többletmunkát jelentett az érintett pedagógusoknak.   

8.     Szervezeti forma és munka 

     Az iskola vezetését az intézményvezető mellett 2 helyettes végzi alsós és felsős tagozati 

bontásban. Havonta megbeszélést tartottunk. Igazgató Tanácsot működtettünk.   

A kibővített vezetés tagja: 

•   a 4 szakmai munkaközösség-vezető: alsós, felsős, idegen nyelvi és Becs,  

•   a Közalkalmazotti Tanács tagjai, - az alkalmazottakkal kapcsolatos ügyekről egyeztettünk,  

•   a DÖK patronáló tanára, aki diákok érdekeit képviselte.

A nevelőtestület és a munkaközösségek a munkaterv alapján tartották értekezleteiket, ill. 

rendkívüli esetekben. 

     A DÖK havonta ülésezett és szervezte a tanulók programjainak egy részét. Lelkes vezető-

jük hatására újra ellátta funkcióját ez a csoport. A három munkaközösség munkatervében 

megtervezett programok tartalmas lehetőséget biztosítottak a szabadidő hasznos eltöltésére, a 

színvonalas kulturális eseményekre, a nemzeti ünnepek méltó megemlékezéseire, és a jeles 

napok megtartására, tehetséggondozásra. 

     Az iskola alapdokumentumai - a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, Szakmai alap-

dokumentum - többször változtak az elmúlt időszakban.  



Nyilvánosság 

Honlapot működtettünk, és a színesebb információ átadás érdekében, a kollégák javaslatára 

Facebook csoportot indítottunk. Bevezettük az e-mailes tájékoztatást és az E-naplót. Minden 

évben frissítjük az Oktatási Hivatal által működtetett KIR oldalunkat. Nyílt napokat, progra-

mokat tartottunk. Rendszeresen írtunk a helyi újságba tájékoztatva a helyi lakosokat. 

Pályázatokon való részvétel 

A ciklus ideje alatt több pályázatot is gondoztunk. Folyamatosan figyeltük a pályázati lehető-

ségeket.  

-TÁMOP 3.1.4 fenntartási időszaka,  

- a „Testnevelés módszertanának megújítása” című pályázat - bázis iskola 

- Boldog Iskola Program 

- Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013-as pályázat kere-

tében iskolánk részt vesz az Öveges program megvalósításában kémia órákkal, szakköri fog-

lalkozásokkal, 

- Erzsébet tábori pályázat,  

- Nemzeti Tehetség Program- Tehetséggondozás a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános 

Iskolában: 500.000 Ft,  

- Határtalanul 2017 – Az ezerarcú Erdély: 1.859.800 Ft 7. évfolyam,  

- A „Ne menj el mellette!” - címmel kiírt Európai Unió által támogatott pályázat: a Tündérkert 

titkai című kisfilm - első helyezés (500.000Ft) 

- Továbbképzések,  

- Útravaló Ösztöndíj- Út a középiskolába,  

- Honvédelmi Sportszövetség 2019- felsős kirándulás-743.750,  

- Iskolagyümölcs és Iskolatej program, 

- Microsoft Innovatív Iskola Program – gyakornoki, vezetői és rendszergazda képzés (XXI. 

sz. iskola). 

Ellenőrzés, szakmai értékelés 

     Ebben a ciklusban bevezettük és működtettük a belső önértékelést. Megalakult a BECS 

(belső ellenőrzési csoport) munkaközösség. Munkatervünkben részletesen megterveztük a 

szakmai munka ellenőrzésének részletes menetét. Az intézményvezetés és a munkaközössé-

gek vezetői minden tanévben rendszeresen látogatták a kollégák óráit, foglalkozásait. A peda-

gógusok oktató és nevelő munkájának, adminisztrációs tevékenységének értékelésénél a fej-



lesztő szemléletet érvényesítettük.  A Budapesti POK szaktanácsadói segítettek 2 pedagógus-

nak a minősítésre felkészülésben, 1 főnek a szakmai fejlődési tervének kidolgozásában. Elké-

szítettük a Pedagógus Értékelési Szabályzatot. Lezajlott az intézményi és intézményvezetői 

tanfelügyelet. A fejlesztési tervünk alapján folyamatosan végeztük a feladatokat. 

9.    Kapcsolatrendszerünk 

Kapcsolatainkat ebben a ciklusban is ápoltuk.  

 Váci Tankerületi Központtal szinte napi kapcsolatban vagyunk a fenntartói és működ-

tetési feladatok ellátása terén. A tankerületi dolgozók minden segítséget megadnak a 

munkánkhoz. Az intézményvezetőknek havonként tartottak megbeszéléseket és 

szakmai előadásokat szerveztek. 

 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata továbbra is támogatja tanulóink úszásoktatá-

sát, könyvtári ellátását. Jelenleg egy új jutalmazási rendszeren dolgoznak a kiemelke-

dő teljesítménnyel rendelkező gyerekeink számára. Részt vesznek a nagyobb rendez-

vényeinken és a polgármester úr adja át az év végi Arany és Ezüst oklevelet a legjobb 

teljesítményű 4. és 8. osztályos diák számára. 

 Szülői Munkaközösséggel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. Az oktatás támogatása 

mellett nagyban hozzájárultak iskolánk mindennapi életéhez, mint: adventi vásár, is-

kolanap – piknik szervezése, lebonyolítása, versenyekre, programokra kísérés, udvar-

fejlesztés, sporteszközök, hangosítás eszközeinek e beszerzése, étkeztetési problémák 

megoldásában segítség, dokumentumokba beépíthető javaslatok, tantestület tovább-

képzése esetén a gyermekek iskolán kívüli elhelyezése (alacsony ügyeleti létszám – 

több kolléga részvételi lehetősége) stb. Minden fontos eseményről tájékoztattam őket, 

félévenként beszámolót tartottam. A rendezvények előtt megbeszélésen egyeztettünk. 

Az alsó tagozaton az egész napos iskolai oktatás munkarendje lehetőséget biztosít a 

napi szülő-pedagógus kapcsolattartásra. A felső tagozaton is készséggel álltunk a szü-

lők rendelkezésére az előírt fogadó és szülői értekezleteken kívül is. 

Voltak konfliktusaink, melyeket igyekeztünk mindkét fél számára megnyugtatóan 

megoldani.  

 Hitoktatás végző egyházak 

Intézményünkben katolikus, református, evangélikus és buddhista hit és erkölcstanok-

tatás folyik. Tanév elején egyeztetjük a hitoktatókkal az óra és teremrendet. Az első-

sök beiratkozása előtt lehetőséget biztosítottunk az új szülőkkel való ismerkedésre. 



 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye (Nevelési Tanács-

adó) számára folyamatosan küldjük a szakértői vizsgálathoz szükséges dokumentu-

mokat.  

 Családsegítő és a Gyermekvédelmi Szolgálattal a gyermekvédelmi felelősön keresztül 

tartjuk a kapcsolatot, kiemelt figyelmet fordítva a nehézhelyzetbe került családokra, 

nevelési, magatartási problémákkal küzdő tanulókra az osztályfőnökök bevonásával. 

Rendszeresen jártunk a rendezvényeikre, megbeszéléseikre. 

 Leányfalu Iskolaügyéért Közhasznú Alapítvány kérésünkre minden támogatást meg-

ad, legyen az oktatáshoz, szabadidős programhoz szükséges beszerzés, támogatás. 

 Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely volt kollégánk szakmai vezetésével 

kapcsolódik be diákjaink irodalmi műveltségének formálásába, Móricz Zsigmond éle-

tének, alkotásainak megismertetésével.  

 Ravasz László Könyvtár biztosítja az iskolai könyvtár működését. Író-olvasó találko-

zókkal, kihelyezett irodalom órákkal gazdagítja tanulóink ismeretét.  Könyvtárosunk 

évek óta rendíthetetlenül fáradozik az olvasóvá nevelés, a könyvszeretet érdekében. 

 Leányfalu Faluház kulturális műsoraival szabadidős programjainkat gazdagítja.  

 Leányfalui Strand és Termálfürdő úszás oktatásunk helyszínét biztosítja. 

 Leányfalu Vadkacsa Egyesület Pereházi Pál Adorján képviselő úrral az élen minden 

évben evezést biztosít tanulóink számára. A nagyobbaknak hosszabb távú túrát, a ki-

sebbeknek vízen való közlekedéssel való ismerkedést szervez. Nemcsak az egészsé-

ges életmódra nevelés, a természet megszeretetéséhez, hanem a közösségi élet fejlesz-

tésében is nagy segítség számunkra ez a lehetőség. 

 Orvosi szolgálatok biztosítják tanulóink számára a rendszeres évenkénti fogorvosi, is-

kola orvosi szűrést. Az iskola védőnő segítségére mindig számíthattunk legyen az 

szűrés, Netfit mérés vagy felvilágosító óra. 

SWOT analízis 

  



 

Az előző tanévben elvégeztük az analízis. 

Gyengeségeinken változtattunk, így a 

kommunikáción, az ellenőrzésen. Javultak a 

tárgyi feltételeink. Az osztályok számának 

csökkenésével termek szabadultak fel. 

Növekedett az digitális eszközparkunk.  

 

Nem kellett annyit helyettesíteni, mint az elmúlt tanévben. Így ez a „felhőnk” üres lett. A 

lehetőségek és az erősségek továbbra is biztosítják szervezetünknek a  jó munkához a 

minőségi feltételeket.   

A veszélyekkel naponta találkozunk. A konfliktusok egy részét is ezek okozzák. Igyekszünk 

megtalálni a megoldást a kiküszöbölésükhöz. 

Minden évben csapatépítő ebédet, kirándulást tartottunk. A felső tagozatos pedagógusok ré-

szére az alapítvány coach - t finanszírozott. 

III. Értékelés 

     Az elmúlt öt éves ciklust sikeresnek mondhatom. A helyzetelemzés kiemelt részei tartal-

mazzák a 2014-es pályázatomban leírt, a pedagógiai programomban megfogalmazott felada-

tok teljesítését.  

     A vállalt vezetői feladatokat elvégeztem. Intézményünknek jó hírneve van térségünkben. 

Minden intézményünket érintő ügyben tájékoztattam a kollégákat. Szükség esetén kikértem, 

meghallgattam a véleményüket. A feladatok kiosztása egyéni vállalások alapján történt. Az 

eseti helyettesítéseknél figyeltünk az egyenletes elosztásra, de voltak olyan helyzetek, beteg-

ségek, amikor a biztonságos működés megszervezése ezt felülírta. Az új helyettesekkel a ve-

zetői munkamegosztást sikerült jól megvalósítani.   

    Tanulóink megállták a helyüket a következő iskolában legyen az kisgimnázium vagy négy 

évfolyamos középiskola. Intézményünk családias légköre, az egységes, folyamatos nevelő-

munkája biztosította azt, hogy az alkalmazottak és a gyermekek szeretnek ide járni. Ünnepé-

lyeink, jeles napjaink, szabadidős tevékenységeink felejthetetlen élményt nyújtottak a gyere-

keknek.  

     Az intézmény pedagógusainak, alkalmazottainak munkája, a szülők és a Leányfalu Iskola-

ügyéért Közalapítvány, a Szentendrei, majd a Váci Tankerület és Leányfalu Nagyközség Ön-

kormányzata támogató hozzáállása segítette mindezek megvalósulását.



 

                                                                     

 „A vezető, ha sikert akar elérni, nem lehet elszigetelt és autokratikus döntéshozó, hanem 

koncepciót, stratégiát és információt nyújtó, tanító és ösztönző vezetőnek kell lennie.” 
 (Microsoft Innovatív Iskolák vezetőknek szóló előadás) 

 

 

IV. VEZETŐI PROGRAM 

Vezetői jövőkép 

Az új Nemzeti Alaptanterv és az abból felépülő kerettantervek bevezetésre kerülnek. A peda-

gógus és diákszerep jelentősen megváltozik, s erre minden pedagógus felkészült. A tanórákon 

korszerű munkaformák, módszerek segítik a tanulók kompetenciáinak fejlődését. A hagyo-

mányos eszközök mellett jelentős tért nyernek a multimédiás eszközök. (interaktív tábla, sza-

vazórendszer, Laptop, Tablet, PC, okostelefonok, digitális napló, stb.) A differenciálás, az 

egyéni tanulási utak és az egyéni fejlődést támogató eljárások a tanórák szerves részévé vál-

nak. Napi gyakorlat a fejlesztő célú értékelés. Megalapozzuk az élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges képességeket. 

„Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

ránk bízott gyermekekből.” (Pedagógiai program)



 

                                                                     

Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések  

1. Személyi feltételekkel kapcsolatos fejlesztési terv 

Rövidtávú és középtávú feladat: 

     Tanulóink létszámadatai és az előző évek tapasztalatai alapján nem tudjuk előre megjósol-

ni, hogy 1 vagy 2 osztálynyi beiratkozó lesz. Ha nagyobb létszám lesz, akkor újabb tanítókat 

kell felvennünk, és e szak hiánya miatt csak abban bízhatunk, hogy a pedagógusok szívesen 

jönnek iskolánkba, s ha időben hirdetünk, bennünket választanak. Az utóbbi években a szakos 

ellátás biztosított volt, de a nyugdíjba készülő, hiányszakos kolléga pótlása is gond lehet (ma-

tematika - kémia). A megnövekedett részmunkaidős pedagógusok óraszámának emelésével 

megoldható lesz az oktatás, ha a felsős osztályok száma tovább nő. Informatika szakos tanító-

ra vagy tanárra is szükségünk lenne, hogy biztosítani tudjuk újra a csoportbontást.  

     A takarító dolgozók az elmúlt időszakban sokat hiányoztak. A folyamatos 2 hetes helyette-

sítések nagyon leterhelő volt az itt lévők számára. Sikerült megbízható helyettest találnunk, de 

fennáll a lehetősége, hogy elhelyezkedik máshol. Találnunk kell még egy állandó helyettest. 

(nyugdíjas, részmunkaidős) 

 

Hosszú távú feladat: 

Támogatom a pedagógusok további, másoddiplomás képzését „hiányszak” esetén.  

2. Tárgyi feltételekkel kapcsolatos fejlesztési terv 

Rövidtávú feladat: 

- Nyári karbantartások (festés, táblafestés, zárak, bútorok, ajtók javítása, udvari térkövek javí-

tása, stb.) 

- Az iskola udvarán található lépcsősor felületét az időjárás és a korábbi évek sózása tönkre 

tette. Vannak nagyon rossz állapotú szakaszok, melyek javítását megigényeltük.  

- Fontos a folyamatos állagmegóvás, és karbantartás, amihez további eszközökre lesz szüksé-

günk. Vissza kell szorítanunk a mostanában elharapózódott rongálást.  

- Játékok és sporteszközök folyamatos beszerzésére lesz szükség a szüneti és délutáni szabad-

idős tevékenységekhez. 

- Oktatási eszközök beszerzése: CD-s magnó beszerzés az idegen nyelv oktatásához, tornasze-

rek pótlása, cseréje. 



- A tornacsarnokban lévő mosdók felújítása. Az önkormányzatnak jeleztem már a szükséges-

ségét. 

- A tornacsarnokban lévő eszközeink biztonságos elhelyezése. 

Középtávú feladat: 

- Az elhasználódott bútorok, oktatási eszközök cseréje.  

- Valamilyen módon meg kell oldanunk, minden tanteremben a digitális eszközök használatát, 

tárolását. (tankerület, alapítvány, SzMK) Várjuk a wifi hálózat központi kiépítését. 

Hosszú távú feladat: 

- Terembővítés 

- Vízelvezetés az udvaron 

3. A pedagógiai munkával kapcsolatos fejlesztési terv 

     Pedagógiai programom összeállításánál az oktatás politika irányadó anyagai, a minisztéri-

um és a megyei köznevelési stratégia mellett, a tartalmi szabályozókat, a Nemzeti Alaptanter-

vet és a kerettantervet is figyelembe vettem. 

 „… a 2014-2020 közötti időszakra. A Köznevelés-fejlesztési stratégia főbb vezérelvei közé 

tartozik egyebek mellett a tanulói tárgyi tudás, a készségek, képességek szintjének emelése, 

fejlesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése összhangban az új tantervi - 

tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel, az új tantervi - tartalmi szabályozóknak 

megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése, a felzárkózás támogatása, az in-

nováció és a tehetség támogatása a köznevelés minden szintjén....” 

     Az előző pályázatomban is felhasznált idézet még napjainkban is aktuális. A Pedagógiai 

Programban rögzített, nevelési és oktatási alapelvek, célok, feladatok hosszútávon kijelölik az 

intézmény tevékenységének irányvonalát. Ez megegyezik a jelenlegi köznevelési stratégia 

intézményünkre vonatkozó célkitűzéseivel. 

     Nemzeti Alaptanterv egységesen átadandó műveltségtartalmat határoz meg, rögzíti az 

Európai Unió által közös fejlesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a 

munka világában történő sikeres boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat, a nevelő-

oktató munka közös értékeit, kötelező céljait, a közműveltség ismeret-, készség-és képesség-

jellegű követelményeit, ezzel biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés garanciáját. Az 

alapképességek – írás, olvasás, számolás, és a tanulási technikák- elsajátítását döntő fontos-

ságú.  

     A gyermekek kompetenciájának mérése évenként, központilag történik. A hatodik és nyol-

cadik évfolyam teljesítménye visszajelzés munkánkról is. „A tárgyi tudás mellett nagyon fon-



tossá váltak a tantárgyakon átívelő készségek, többek között a kritikus gondolkodás, a kez-

deményezőkészség, a problémamegoldás, a tanulási készség és a közös munkavégzés képes-

sége is, amelyek segítik az alkalmazkodást az egyes munkavállalói életpályáknak napjainkban 

jellemző változatos és kiszámíthatatlan alakulásához.” Köznevelési fejlesztési stratégia 

     A tanulók egyéni adottságait figyelembe véve meg kell találni a képességek-készségek 

fejlesztését a műveltségterületi ismeretek elsajátításával. 

     A megismert korszerű oktatási módszerek, tanulásszervezési eljárások alkalmazását be 

kell emelni a mindennapos gyakorlatba. Az elkövetkezendő öt évben feladatunk a digitális 

eszközökkel kapcsolatos módszertani kultúránk további fejlesztése.  Továbbra is támoga-

tok minden pedagógiai innovációt, ha az tanulás - tanítás hatékonyságát növeli. 

     Az elkövetkező években is a kiemelt célok közé tartozik a nevelési és oktatási feladatok 

arányának kiegyensúlyozása. A nevelő szerep jelentősége a hosszabb idejű intézményben 

tartózkodás miatt megnőtt. Pedagógiai programunkban is megfogalmazott alapelv szellemi-

leg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése a ránk bízott gyermekekből. 

     A 16 óráig tartó egész napos iskola bevezetésével, s a napközis foglalkozást igénybe vevő 

gyermekek miatt fontos feladat hárul ránk. Nagy hangsúlyt kap a tanulás tanítása. A peda-

gógusnak minden segítséget meg kell adnia, hogy az önálló tanulás sikeres legyen. Meg kell 

tanítanunk a technikákat. A tanulásban gyengébben teljesítő gyerekeknél el kell érnünk, hogy 

a szülő ne kérje el gyermekét a délutáni foglalkozásokról, hanem éljenek a hátránykompenzá-

ló lehetőségekkel. A tanulás eredményességét minden tanulónak biztosítanunk kell. 

     A házi dolgozatok írását továbbiakban is javaslom a felső tagozaton. Célja, hogy felké-

szítsük a tanulókat az igényes tartalmi munkára. Fontos, hogy megszokják az esztétikus, igé-

nyes tartalmú munka készítését. 

     A színvonalas idegen nyelvtanításhoz a csoportbontások, és a nívócsoportos oktatás se-

gítséget nyújtanak, de a teljesítmény alapú átjárhatóságot biztosítani kell. Az első osztálytól 

felmenő rendszerben bevezetett angol nyelvi oktatás eredménye már ennek a ciklusnak a vé-

gén látható lesz. A változtatásokat ezek után kell átgondolnunk. Át kell gondolnunk a német 

nyelv oktatásának a lehetőségeit. Tehetséges tanulóinknak biztosíthatnánk mind a két nyelv 

tanulását és nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat vezethetnénk be néhány éven belül. 

     Az informatikaoktatás tárgyi feltételei jelentősen javultak. Diákjaink továbbtanulásánál, 

későbbi munkaerő piaci elhelyezkedésnél kiemelt jelentőséggel bír ez irányú tudásuk.  

     A mindennapos testnevelés során a legfontosabb teendőnk, hogy tanulóink az életkor 

növekedésével is szeressenek mozogni. Fontos a különböző életkorú osztályok tanóráinak 



megfelelő beosztása. Továbbra is biztosítjuk diákjaink számára a különböző mozgáslehetősé-

geket. 

     Diákjaink a tanulásra motiváltak. Nálunk nem szégyen jól tanulni. Az új módszerek ha-

tékonyabbá teszik az oktató munkát, s a gyerekek is aktívabban vesznek részt a tanórákon 

(kooperatív tanulás, projektek, témahét, IKT alkalmazása stb.). Azok a tanórák, amit nem 

hagyományos iskolai környezetben tartunk, hatékonyabbak, nagyobb a motiváló erejük.  

     A tanórán kívüli programokat továbbra is életben tartjuk, s lehetőségeinkhez mérten 

tovább színesítjük. Ezek a foglalkozások több területen is fejlesztik gyermekeinket, s utat mu-

tatnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, fejlesztik a közösséget. 

     Hagyományainkat megőrizzük. Fontos lenne, ha az Iskolanapon minél több felsős tanuló 

is mutatná be produkcióját. A felkészülés nagy terhet ró a pedagógusokra, de fontossá vált ez 

az esemény. A szülők mindig nagy számban látogatnak el hozzánk ezen a napon. A műsor 

utáni „Piknik” jó lehetőség a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre.  A szülők és az iskola 

kapcsolata tovább mélyül.  

     Csodálatos természeti adottságokkal rendelkező településen élünk. Túrákat, akadályver-

senyt, szakköröket, projekt napokat tartottunk a szabadban. Fontos a környezettudatos ma-

gatartás elsajátítására nagyobb hangsúlyt fektetnünk. Elkezdődtek az „Ökoiskola” prog-

ramhoz csatlakozás első lépései. A következő években a nevelőtestület jóváhagyásával be is 

kapcsolódunk. 

     A gyermekek különböző adottságokkal születnek, különböző körülmények között fejlőd-

nek, ezért a velük való bánásmód sem lehet azonos. Minden gyermeknek szüksége van olyan 

környezetre, amely biztosítja számára a fejlődést. A különleges bánásmódot igénylő tanuló-

ink számára megfelelő, sokrétű, differenciált kínálatot kell nyújtanunk. Felvállaltuk a beszéd-

fogyatékos gyermekek integrált képzését, de a többi SNI-s tanulónk fejlesztését is megoldot-

tuk. A tanórákat is úgy kell szerveznünk, hogy sikeresen teljesítsenek. A tehetséggondozás 

feltételei sokat javultak. Egyre több óraszám áll a rendelkezésünkre, s a tárgyi eszközeink is 

bővültek. Folytatnunk kell a megkezdett munkát, mely során széles kínálatot nyújtunk a gye-

rekeknek. Ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket. Átgondolandó a tehetségponttá 

válás lehetősége. A hátrányos helyzetű tanulók helyzetének javítására minden lehetőséget 

meg kell ragadnunk, pályázati forrásokat is kihasználva. (Útravaló) Szorgalmaznunk kell az 

iskolai étkezés és a délutáni foglalkozások igénybe vételét számukra. 

      Nagyobb gondot kell fordítanunk ellenőrzésünk egyik elvárására, hogy kísérjük figye-

lemmel tanulóink folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítményét. Az eredményeket össze 

kell hasonlítani, a tapasztalatokat fel kell használni a tanuló fejlesztése érdekében. 



     Az iskolai lemorzsolódás megakadályozása érdekében el kell érnünk, hogy az érintett 

tanulók vegyenek részt a felzárkóztató és napközis foglalkozásokon. 

     Az óvoda és az iskola zökkenőmentes átmenete érdekében, továbbra is folytatjuk a jól 

bevált ismerkedő foglalkozások és bemutató órák megtartását.  

     Szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel, hiszen a partneri kapcsolat kedvez a gyerme-

kek fejlődésének. A tapasztalatokat együtt hasznosíthatjuk a gyermekek érdekében. Továbbra 

is számítok a SZMK támogató együttműködésére. 

A fejlesztési elképzelések folyamatos, szinte minden tanévet érintő feladatok. 

 
4. Szervezetfejlesztési elképzelések 

     Az iskola működését és lehetőségeit számos törvényi előírás (A 2011.évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 138/1992. (X.8.) Kormányrende-

let, stb.), belső helyi szabályozatok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend, Helyi tantervek, stb.), az iskola használóinak igénye, adottsága, társadalmi elvárá-

sok befolyásolják. 

     Az intézményvezető feladata, hogy a különböző elvárásokat összehangolja. „Az új közne-

velési rendszerben a menedzser típusú intézményvezető helyett egyfajta pedagógiai-szakmai 

vezetőre van szükség, hiszen a menedzsment feladatok nagy része az állami intézményfenntar-

tóhoz került.”(Köznevelési fejlesztési stratégia) 

     Az elmúlt 15 év bebizonyította, hogy a kedvező munkahelyi légkör, a megfelelő tárgyi 

feltételek biztosítékai az aktív, alkotó munkának. Továbbra is fontos számomra, hogy intéz-

ményünkben harmonikus, kiegyensúlyozott, stresszmentes légkör uralkodjon. Ez meghatáro-

zó az alkalmazottak és a gyerekek számára is. Továbbra is szembe kell néznünk a felmerülő 

problémákkal, nehézségekkel, ahogy eddig is tettük. 

     Próbálom megtalálni az alkalmazottak pszichés regenerálódásához a megfelelő lehetősé-

geket. Csapatépítő tréningek, közös rendezvények, kirándulások stb. szervezésével. 

     A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a közeljövőben életbe lépő új 

NAT és az ahhoz kapcsolódó kerettantervek ismét nagy munka elé állítja az intézmény veze-

tőit és a tantestületet. Meg kell ismernünk az anyagokat, követelményeket, melyeket adaptál-

nunk kell a dokumentumainkba, majd a mindennapi életbe. Az iskola minden alkalmazottjá-

nak feladata, hogy továbbra is magas színvonalon végezze az oktató-nevelő munkát. Az új 

kihívások csapatmunkát, együttműködést igényelnek.  A tantestület kiválóan helyt állt ed-

dig is minden feladatban. 



A következő évek munkáját továbbra is a támogató vezetői szemlélet, az innovatív gondol-

kodásmód, az új, kreatív elképzelések, javaslatok iránti fogadókészség fogja jellemezni. 

     Az intézmény vezetőjének feladata, hogy vállalja a döntésekkel járó felelősséget, a munka-

társakat korrekt módon tájékoztassa, véleményüket kikérje, meghallgassa. Kiemelt jelentősé-

ge van a hiteles, pontos tájékoztatásnak, mely biztonságot sugall. 

     Az éves munkát ezután is közösen tervezzük meg a Pedagógia Programban meghatározot-

tak alapján. A munkaközösségek saját területükre lebontva állítják össze az éves munkatervet, 

amelyben minden kolléga részt vesz. A napi teendőkre lebontott terv segíti a tájékozódást. 

     Nevelőtestületünk stabil, jól képzett. Szakmai fejlődésünk érdekében továbbra is támoga-

tom a továbbképzési, műhelyfoglalkozási igények megvalósítását. A kollégák nyitottak az új 

módszerek megismerésére. Feladatunk a digitális eszközök használatának alapos elsajátítá-

sa, és a napi tanítási-tanulási gyakorlatban történő alkalmazása. A vezetőségnek ehhez a lehe-

tőségeket kell megteremtenie. A következő években is fontos szerepe lesz a belső tudásmeg-

osztó fórumoknak, óralátogatásoknak, bemutató óráknak, amelyekkel egymásnak adhatjuk át 

az új vagy jól bevált módszereket, ötleteket. 

     Az ellenőrzés az egyik legkényesebb vezetői funkció. Az ellenőrzés 2014-től megválto-

zott. A következő években várhatjuk a pedagógus tanfelügyeleteket is. Az idei tanévtől a bel-

ső önértékelés mellett már az új Pedagógus Értékelési Szabályzatunk szerint végezzük a pe-

dagógusok munkájának ellenőrzését, értékelését. Fontos, hogy mindenki a helyi adottságokat, 

lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon teljesítse munkáját. A pedagógusok mun-

kájukról visszajelzést kapnak, melyet a fejlesztő szemlélet jellemez, és az egyén erősségéből 

indul ki. 

     Az előmeneteli rendszer jelenlegi szabályozása alapján az elkövetkező 5 évben már min-

den pedagógusunknak át kell esnie minősítésen. A Mesterpedagógusaink továbbra is segítsé-

get fognak adni a felkészülésben.  

     Segítem, támogatom a pedagógusokat az önálló elképzeléseikben. Továbbra is fontos szá-

momra a gyermekközpontú nevelés és a minőségi oktatás biztosítása. Kiemelt figyelmet for-

dítok az egyenletes terhelésre, hogy elvárható legyen a magas színvonalú nevelő-oktató 

munka. 

     Az iskolában kialakult hagyományokat, szokásokat továbbra is megőrizzük, ha azzal a 

nevelőtestület is egyetért, s nem akar változtatni rajta. 

     A vezető döntési jogkörrel rendelkezik. A jelentősebb döntések előtt továbbra is kikérem 

a helyettesek, munkaközösség-vezetők, Közalkalmazotti Tanács, Diákönkormányzat, SZMK 



véleményét, javaslatát. Mindig a legoptimálisabb megoldást választom. A formális és infor-

mális információ áramoltatást is fontosnak tartom. 

     Az intézményi erőforrások elemzésére, kezelésére a következő tanévekben nagy szükség 

lesz. A hullámzó tanulói létszám gondot okoz a humánerőforrás tervezésénél a fenntartónak, 

az intézményvezetésnek egyaránt. A minőségi oktatás feltételeit a jövőben is biztosítani kell.  

     Az intézményvezető feladata a hatékony kommunikáció és az intézményi működés nyil-

vánosságának biztosítása. A honlap, a Facebook csoport napra kész működtetése, a szülők 

folyamatos tájékoztatása e-mailben, E- naplóban (KRÉTA), tájékoztató füzet, üzenő füzet, a 

nyílt órák, szülői értekezletek, fogadó órák, a közös családi programok, a helyi és térségi új-

ságban megjelenő publikációk mind ezt a célt szolgálják.  

Fontos a támogató kapcsolatrendszert kialakítása, a kapcsolat ápolása. A szülői munkakö-

zösség, Váci Tankerület, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, a Leányfalu Iskolaügyéért 

Közhasznú Alapítvány, a Faluház és Ravasz László Könyvtár, a Leányfalu Hely- és Irodalom-

történeti Kiállító helye, a Vadkacsa Egyesület, gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat, 

Szentendrei Rendőrség évek óta segíti munkánkat. Nélkülük nem értük volna el céljainkat. Az 

elkövetkező időszakban is fontos számomra az együttműködés gondozása, az eddigi jó kap-

csolat ápolása. Továbbra is részt veszünk a községi rendezvényeken.  

     A vezetési feladatok felosztása még hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A munkaközös-

ség vezetők, igazgató helyettesek munkájának koordinálása számomra továbbra is fontos ve-

zetői feladat a minőségi munkavégzés érdekében. 

 

Kiemelt stratégiai feladatok a következő öt évre: 

• Az új helyi tanterv bevezetése, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott műveltségtar-

talmak átadása. 

• Az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világában történő sikeres boldoguláshoz 

szükséges kulcskompetenciák, alapképességek átadása. 

• A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. 

• A nevelőtestület felkészülése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítésre. 

• Integrált oktatás biztosítása. 

• Az intézményi innovációk folytatása, pályázati lehetőségek kihasználása  

5. Gazdasági feladatok 

     Az intézmény a Váci Tankerület által biztosított költségvetésből működik. További bevéte-

li forrás számunkra a pályázatokon való részvétel. A jövőben is megfontolt, szabályszerű és 



szakmailag korrekt gazdálkodást kell megvalósítani. Az épület, a berendezések, tárgyak 

állagát hosszútávra meg kell őrizni. Az intézményi célok elérése érdekében a lehető leghaté-

konyabban kell hasznosítani az emberi erőforrásokat. Továbbra is mindenkinek törekednie 

kell az energiatakarékos üzemeltetésre. 

 

V. ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

Pályázatomat az elmúlt 15 év közös munkájának eredményeire, a jogszabályok, a köznevelési 

fejlesztési stratégia elvárásaira építettem. A pályázat megírására azért vállalkoztam, hogy a 

megkezdett innovatív munkát kollégáimmal tovább folytathassam. 

Szakmám iránt elkötelezett vagyok. Úgy gondolom, rendelkezem azokkal a pedagógiai és 

vezetői kompetenciákkal, amelyek segítik intézményünket – pedagógusokat, diákokat – hogy 

az elkövetkező időszakban zajló országos szintű szakmai kihívásoknak megfeleljen. Szemé-

lyes példamutatásommal szeretném bizonyítani pedagógus társaimnak az élethosszig tartó 

tanulás elengedhetetlen voltát, a folyamatos szakmai megújulás szükségességét. Szeretném 

megerősíteni az elért eredményeket. 

Ezt csak akkor tudom megtenni, ha élvezem a nevelőtestület, a diákok, a szülők, a fenntartó és 

az önkormányzat bizalmát. 

 

Céljaink elérése érdekében kérem, támogassák vezetői pályázatomat. 


