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Vezetői hitvallás 
 

„Hiszem, hogy mindannyian valamivégre születtünk,  

és ha rátalálunk arra, hogy hol van a dolgunk a világban, 

 akkor az élet kerek egésszé válik a számunkra.” 

/Bagdy Emőke/ 

 

Hiszem, hogy a pedagógus személyisége az „alfája és omegája” az iskolának. Az a meghatározó 

elem, ami egy iskolát megkülönböztet, kiemel a többi közül.  

 

Hiszem, hogy a hatékony nevelő-oktató munkához türelem, megértés, empátia, humor és 

színészi képesség kell. 

 

Hiszem, hogy munkánkban legfontosabb a szeretet. Szeretetnek kell áthatni az iskolai élet 

minden szegmensét. „Az életet csak a szeretetre lehet rábízni” mondta egy ókori görög bölcs. 

 

Hiszem, hogy hit és bátorság nélkül mindennapi nevelő-oktató munkánkban nincsenek sikerek 

nincsenek eredmények. 

 

Hiszem, hogy az a korszerű ismeret, amelyet tanítványaink az életben alkalmazni fognak. 

 

Hiszem, hogy a példaadás és a segítő szándékú elemzés és értékelés meghozza gyümölcsét, 

mely a pedagógusok sikereiben és a felnövekvő nemzedék életében követhető nyomon. 

 

Hiszem, hogy a művészeteket közel kell hozni a gyermekekhez, rendszeressé kell tenni 

számukra a színvonalas kulturális rendezvényeken való részvételt és csak így ültethetjük el 

bennük a művészetek a hagyományok és értékek utáni vágyat 

 

A mai oktatás fő kérdése nem a „mit tanítsunk”, hanem hogy „milyen készségeket, 

képességeket fejlesszünk” ahhoz, hogy tanítványaink rugalmasan alkalmazkodni tudjanak a 

modern gazdaság társadalmi kihívásaihoz. Új szerep hárul az iskolára, hiszen tanítványainkban 

az alapvető készségek, képességek és kognitív tudás mellett ki kell alakítani mindazon 

kompetenciákat melyekkel boldogulnak a jövőben. Meg kell ismerniük és készséggé fejleszteni 

a 4K modellt – kommunikáció, kreativitás, kritikai gondolkodás, kollaboráció.  
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A köznevelési intézményeknél is hasonlóképpen mint a versenyszférában meghatározó tényező 

az a reakcióidő, amit az intézmény egy bekövetkező változás esetén alkalmaz. Az van ma nyerő 

helyzetben, aki minél gyorsabban, és minél zökkenőmentesebben alkalmazkodik a 

változásokhoz. Ehhez helikopter szemlélettel kell rendelkezni, és mindig előre kell tekinteni, 

figyelve a változásokat és mérlegelve azok intézményre gyakorolt hatásait. A köznevelési 

intézmény kulcsszereplői a pedagógusok abban a folyamatban, mely által az intézmény 

megállja/megállhatja a helyét a mai állandóan változó, és folyamatosan megújulásra, „újra 

tervezésre” hangolt világban. Minél több pedagógus újítja meg időről-időre az eddig 

megszerzett tudását és tapasztalatát, annál könnyebben alkalmazkodik maga az intézmény a 

külső környezeti/társadalmi hatásokhoz. Én magam is igyekszem példát mutatni azzal, hogy 

adott területeken új irányvonalakat mutatok be. Vallom, hogy az intézményi célkitűzéseket úgy 

kell meghatározni, hogy azok megvalósítása során a pedagógus a saját személyes céljait is 

érvényesíteni tudja. Mindez csak a nevelőtestület tagjainak pontos ismeretével és folyamatos 

kétirányú őszinte kommunikációval valósítható meg.  

Legfőbb vezetői hitvallásom: a nyitott ajtó politikája. Az ajtóm mindenki számára nyitva áll. 

Minden vélemény meghallgatására szükség van ahhoz, hogy valóban demokratikusan 

működhessen az iskola. Ebben segítenek a kommunikáció elektronikus formái is, de a 

személyes találkozásokat tartom a leghatékonyabbnak. Sikerült a nevelőtestület jelentős 

részével őszinte partneri kapcsolatot kialakítanom, gyakran fordulnak hozzám szakmai-

pedagógiai, vagy akár egyéni kérdéseikkel, kéréseikkel. 

Vezető típus vagyok. Leghatékonyabb eszközeim a céltudatosság, feladatcentrikusság, reális 

gondolkodás, empátia és motiváció. Általában jókedvű vagyok, nehezebb időszakokban is 

őrzöm humorérzékemet, nyugalmamat. Ezen tulajdonságaim többször átsegítettek a nehezebb 

helyzeteken is. Érzek magamban annyi potenciált, hogy mindig előre tekintve megvalósítsam 

kitűzött terveimet. 
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Helyzetelemzés 
 

Történelmi múlt 

 

Budaörs Pest-megy és a Zsámbéki-medence meghatározó települése, mind gazdasági, mind 

kulturális részről. A településre 1721-ben gróf Bercsényi Zsuzsanna közbenjárásával a teljesen 

elnéptelenedett területre német családok települtek, így vált újra élettel teli virágzó faluvá 

Budaörs. Kemény esztendők- évtizedek voltak ezek. Az erről írt egykorú vers magyarul így 

hangzik: 

„Az elsőknek a halál jutott 

A második koplalhatott 

Kenyeret csak a harmadik kapott”  

Az ide költöző lakosok iskolát és templomot építettek. Már ekkor is lényeges volt számukra az 

oktatás. Az, hogy pontosan hol volt az első iskola, nem lehet tudni, de feltételezhető, hogy a 

templom szomszédságában az Esze Tamás utcai épületünk helyén állott.  

A jó oktatásról mindenkor gondoskodtak őseink. Egy 1770-es összeírás szerint Prandovszky 

Lajos volt a falu tanítója, aki tavasszal 13 fiút és 8 lányt tanított. Télen nyilván ennél sokkal 

nagyobb csoport járt iskolába. Az első képzett tanító 1736-ban jött a faluba. 1848 táján 

Haselberger János és helyettese 217 fiút és 202 lányt tanított. Az oktatás magyar és német 

nyelven folyt. A XIX. század elején épült a templom mögötti emeletes fiúiskola, a lányokat a 

Szent Vincés nővérek tanították.  

1884-ig együtt jártak a fiúk és a lányok. A falu egyre népesebbé vált így az iskola is kicsinek 

bizonyult az itt élők gyermekei számára. Ekkor a mai posta épületének helyén az Irgalmas 

Nővérek Halik Paulina vezetésével alapítottak iskolát, ahol a település leánygyermekeit 

nevelték. Ekkor vált külön a leány és fiúiskola. A századfordulóra ismét kicsinek bizonyult az 

iskolaépületek nagysága, ezért mindkét épületet bővítették. A fiúiskola igazgatója ekkor 

Clementis László volt. 

A községhez tartozó Kamaraerdőben a Nagypénteki Árvaházban is működött egy iskola 1903-

tól Gergely Konrád tanító irányításával. Ebben tanultak az árvaházi gyerekek, de 

Kamaraerdőből és Pistályból is idejártak iskolába. Ez az iskola még az 1970-es években is 

működött iskolánk fiókintézményeként. 

Az első világháború után felmerült egy magyar tanítási nyelvű iskola alapításának kérdése, 

melynek eredményeként megvalósult egy, egy tantermes tanítói lakással bővített iskola. A II. 
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világháború után a magyar tannyelvű oktatáshoz az egyházközség megvásárolta a mai Árpád 

u. 6. szám alatti házat, s ott egy tanteremben kezdték meg a tanítást. 

1946 sorsdöntő változást hozott. Ekkor kitelepítették a magyarországi németeket, s az iskolák 

elnéptelenedtek. Az iskolát államosították. Nemsokára azonban ismét egyházi kézbe került. A 

budaörsi sváb lakosság helyét kezdték elfoglalni az országból idesereglett családok, s így a 

tanulói létszám is egyre nőtt. 

1948-ban a felekezeti iskolákat államosították. A fiúiskola tanárai így is vállalták a tanítást, 

a lányiskola tantestülete azonban nem. Így a két iskolát egyesítették. A két tantestületet több 

igazgató próbálta egyesíteni, de sikertelenül. 

1963-ban egy új épülettel gazdagodott iskolánk a Rózsa utcában. Ez tette lehetővé, hogy 

gimnáziumi oktatás is induljon Budaörsön.  

1973-tól, kezdődött el újra a német nemzetiségi nyelv oktatása, ekkor már 5 épületben (Esze 

Tamás u., Rózsa u., Béke tér, Árpád u., Kamaraerdő) folyt a tanítás 100-nál is több 

pedagósussal, 8 párhuzamos osztály is működött, pedig a lakótelep akkor még csak tervben 

létezett. Az iskola akkori neve: Általános Iskola és Gimnázium, Budaörs. 

Később a gimnázium önálló épületet kapott, s levált az anyaintézményről. Ahogyan kezdtek 

kinőni a földből a házak a lakótelepen, 1979-ben egy új iskolát is építettek, mely 1 évig hozzánk 

tartozott, a tantestület nagy része tőlünk ment oda tanítani. Ez az intézmény volt a 2. Számú 

Általános Iskola, majd 1988-ban felvette a Herman Ottó nevet. 1982-ben adták át a 3. Számú 

Általános Iskolát, ma Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. A Béke téri épület 

ami hozzánk tartozott, egyre rosszabb állapotba került, s a község akkori vezetése úgy döntött, 

nem érdemes felújítani, s eladta az épületet a postának. Helyette épített egy modern épületet 

hatalmas tornateremmel. 1988-ban átadták a 4. Számú Általános Iskolát, melyet ma Kesjár 

Csaba Általános Iskolának hívnak. Az addig a Rózsa utcában működő testnevelés tagozatra járó 

gyerekek kerültek oda, és a tantestületünk egy része. Simon Mária, az iskola első igazgatója is 

nálunk kezdte a pályáját. (Hauser József: Budaörsi krónika, Budapest 1985 

Zrínyi Katonai Lap– és Könyvkiadó, az 1. Sz. Ált. Isk. Évkönyve (2008/2009) 
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Oktatási formáink 

 

1973:Német nemzetiségi oktatás 

 

1973-ban kezdődhetett újra az iskolában a német nemzetiségi oktatás. Az intézményben 

dolgozó pedagógusok mindig szem előtt tartották a település hagyományait és elődeik 

örökségét, melyet követendő értékként adtak át az itt tanuló gyerekeknek, valamint 

figyelemmel kísérték a kor fejlesztésit, és innovatív szemlélettel vezették be az korszerű 

ismereteket a mindennapi nevelés-oktatásba. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást adjunk, amellyel a 

későbbiekben európai uniós polgárként is jól boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják 

lakóhelyük német nemzetiségi hagyományait is.  

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink 8. osztály végére minél magasabb szintű 

nyelvtudással rendelkezzenek. 

A gyermekek német nemzetiségi identitástudatának megerősítésére a német nép- és honismereti 

órákon kerül sor. Ehhez kapcsolódnak a néptánc és honismereti szakköreink és az iskolai 

hagyományápoló programjaink (múzeumlátogatás, városi német nemzetiségi napok, nyelvi 

versenyek). Az Oktatási Hivatal Bázisiskolájaként módszertani konferenciát, jógyakorlatok 

bemutatóját, valamint Országos Népismereti versenyt is szervezünk intézményünkben. 

Az iskolai nyelvtanulás mellett törekszünk arra, hogy minél több tanuló kamatoztathassa, illetve 

gyarapíthassa tudását anyanyelvi környezetben is. Végzős diákjaink DSD I. nemzetközi 

nyelvvizsgát tesznek tanulmányaik végén. 

1984: ének-zene tagozat  

 

Szakály Mátyás örökségét értékként közvetítjük az itt tanulók felé.  

Iskolánk egyik legrégebbi hagyománya az ének-zene irányultságú oktatás. A zene olyan 

emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene pozitív érzelmi hatású, 

oldja a belső feszültséget, fokozza a gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés 

hatására a gyermek értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a 

spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, fejleszti az 
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alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést és a közösségi érzést. Az énekórákat 

csoportbontásban tartjuk, valamint énekkari foglalkozásokon készülnek tanulóink a 

fellépésekre. A MÜPA partneriskolájaként rendszeresen látogatjuk, zenei előadásaikat, 

koncertjeiket. 

Hagyományos hangversenyünk az adventi koncert, amit a Nepomuki Szent János 

Plébániatemplomban tartunk. Tanulóink énekeltek már Pitti Katalinnal, a Ghymes együttessel, 

Nyári Károly karácsonyi koncertjén, valamint sikeresen felvételt nyernek zenei irányultságú 

középiskolákba.  

1997: informatika tagozat 

A jó iskola az életre nevel arra, ami fontos az életben. A jól képzett, jól felkészült, a 

változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új lehetőségek kihasználatlanok 

maradnak. Ezért indult el iskolánkban az országban szinte egyedülállóként az 

informatikatagozat. A hétköznapi életben is alapvető fontosságúvá vált a számítógép 

használatának ismerete, az információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák 

elsajátítása. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult digitális kultúra tantárgy 

és az iskola egészét átható informatikai nevelés biztosítja. A tantárgy célja a gyerekek 

algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, összefüggések felismertetése, ötletgazdag 

megoldási módok kialakítása. 

A számítástechnika – beleértve a multimédia- és a biztonságos internet-használatot is – alkotja 

az informatika tantárgy legfontosabb területét. Ezen kívül programozási alapismeretekkel és az 

irodai alkalmazásokkal játékos formában ismerkednek meg tanulóink felkészítve őket a mai kor 

alapvető készségének megfelelő és tudatos kialakítására.  

Rendezvényekkel, szakmai kirándulásokkal, vetélkedőkkel, versenyekkel színesítjük a tagozat 

életét. Rendelkezésünkre áll egy a diákokkal közösen készített pályázaton elnyert 3D nyomtató, 

3D szkenner, és programozható robotok melyek segítségével a legkorszerűbb technikákkal is 

megismerkedünk. Tanulóink minden évben részesei az országos informatikai versenyek 

döntőinek. Az érdeklődő tanulókat felkészítjük az ECDL vizsga moduljainak megszerzésére is. 
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2009: természettudományi irányultság 

 

A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményeknek” 

című pályázat és a természettudományok, valamint a fenntartható környezettudatos életforma 

megalapozására a fenntarthatóság és a környezettudatos életmód felé elkötelezett tantestület 

innovációjaként valósulhatott meg. Célunk a környezettudatos életmód kialakítása, a minket 

körülvevő világ tapasztalati úton való megismerése. Olyan pozitív attitűd létrejötte, mely az élő 

és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz. Kiemelt feladatunk az elemi 

természettudományos műveltség megalapozása a tanulók minél többszöri 

tevékenykedtetésével, tapasztalatok szerzésével a szabadban, illetve kísérletek, vizsgálatok 

elvégzésével a tanteremben.  

A gyermekekben eredendően benne van az a vágy, hogy mindent megismerjenek, 

kipróbáljanak, megtapintsanak. Ezt a kíváncsiságukat tartjuk fenn a tanítási órák változatos 

szervezésével Iskolánk dolgozói elkötelezettek a természet védelme iránt. Személyes 

példaadással és közös projektekkel ültetik el tanulóinkba a természet szeretetét és védelmének 

fontosságát. Ennek eredményeként már másodszor nyertük el az Ökoiskola címet. Számos 

nagyszabású hagyományos rendezvény fűződik ehhez az irányultsághoz is. A Kis tudósok 

éjszakája 6 alkalommal került megrendezésre, valamint tanulóink minden évben fürkész 

táborban és terepgyakorlatokon vehetnek részt, ahonnan rengeteg új ismerettel térnek haza. 

2010: angol tagozat 

 

Szülői kérések és a XXI. század elvárásai indukálták a tagozat létrejöttét. A kisgyermekkori 

idegen nyelv tanításának alapvető célja, kedvet ébreszteni a nyelvtanulás és más kultúrák 

megismerése iránt. Másfelől játékos formában, dalok, mondókák elsajátításával megalapozni a 

nyelvtudást. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek a nyelv tanulása során sikerélményhez 

jussanak azáltal, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, kifejezhetik 

magukat. Ezt segíti a felső tagozaton kétévente megszervezésre kerülő angliai tanulmányutunk 

is, valamint az ERASMUS + társadalmi mobilitás pályázat, melyet immár másodszor nyertünk 

el. 2019-ben az Euroexam Nyelvvizsgaközpont partneriskolája lettünk, mindezek új utat 

nyithatnak tanulóink és pedagógusaink számára is.  

  



Simsik Zsuzsanna 
Intézményvezetői pályázat 2021. 

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola 

10 

Közelmúlt:  
Az új épület 

 

2010. január 15-én az intézmény az Esze Tamás és a Rózsa utcai épületből egy XXI. századi 

korszerű épületbe költözött a Hársfa utcába. Az intézmény tantermei és szaktantermei mind 

technikai, mind esztétikai kialakítása magas színvonalú, a szemléltetőeszközök száma és 

minősége is meghaladta a kor követelményeit. Valamint az országban egyedülálló IKT háttérrel 

rendelkezett. 

Mindezen történelmi vázlatos visszatekintés is azt bizonyítja, hogy Budaörs lakóinak és 

vezetőinek minden időben fontos, meghatározó volt az iskola, azon belül is az itt tanuló 

gyermekek magas színvonalú nevelése oktatása. Ennek eredményeként a hagyományok és a 

szellemi tőke megalapozták a város mai kulturális arculatát. 

Jelen 
Épület, infrastruktúra 

 

A vidám színek és tágas világos terek biztosítják az iskolahasználók számára a kellemes 

harmonikus környezetet. A 24 tantermes iskolaépületben átadása óta nem volt ideális a 

tanulólétszám. Az osztályok száma több éven keresztül meghaladta a 28-at, valamint létszámuk 

a 32-t. Mindezen tényezők felgyorsították az iskolaépület amortizációját. Az osztálytermek 

mellett: 4 nyelvi terem, 3 informatika terem, 1 technika terem (tankonyha), természettudományi 

előadóterem, rajzterem, 4 fejlesztőterem, pszichológus szobája, könyvtár, könyvtári 

olvasóterem, tükrös táncterem és két részre bontható tornaterem két tanári szoba ad teret a 

mindennapi nevelő-oktató munkának. Három szaktanterem került átalakításra a megnövekedett 

osztályok számára: ének-zene terem, technika terem, nyelvi terem. Nagy közösségi terek 

biztosítják az iskolai rendezvények helyszínét: aula színpaddal, első emeleti kis aula, könyvtári 

olvasóterem. Az épület korszerű, a XXI. század előírásainak megfelelő, de a tervezés során nem 

minden lépést gondoltak végig szakszerűen, így több esetben megnehezíti a korszerű technika 

az itt dolgozók és tanulók életét. Több technikai újítás felülvizsgálatra, átgondolásra, esetleg 

átalakításra szorul. Csak néhány példa: ablakok, redőnyök, szellőztetés, bútorzat. Mindezen 

eszközök folyamatos elhasználódása és hosszú ideig tartó javítása, nagymértékben megnehezíti 

mindennapi munkánkat. Több infokommunikációs eszköz már javíthatatlanná vált, cserére 

szorul. Valamint a tizenegy év használat is mutatja jeleit az iskola épületén. Az aulában és 
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egyéb helyeken csöpögések, beázások tapasztalhatók. A mosdók felújításra szorulnak. 

Valamint egy teljeskörű festés szükséges. 

Taneszközök, szemléltető eszközök 

 

Az iskola 2010-ben a munkaközösségek igényei alapján lett felszerelve, melyek ez idő alatt 

meglehetősen elhasználódtak, egy részük tönkre ment és pótlásra szorulnak. Az iskolavezetés 

folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy korszerű új eszközökkel bővíthesse az IKT és egyéb 

taneszközöket.  

Beruházási, fejlesztési igények: 

 

Az épület átadása óta nagy probléma, hogy tanulóink számára kicsinek bizonyul az iskola 

udvara, a biztonságos és az életkori sajátosságaiknak megfelelő délutáni foglalkozásokra, 

valamint a szünetek eltöltésére. Mindezek mellett nincs megfelelő minőségű és mennyiségű 

játék, amivel tanulóink a szünetekben hasznosan tölthetnék szabadidejüket, szükségünk lenne 

olyan udvari játékokra, amelyek a szabad levegőn történő hasznos időtöltést segítik – 

homokozó, mászókák. Mindezeket összefoglalva, az iskola udvarának korszerűsítésére lenne 

szükség, melyet szülői felajánlással az idei tanévben is fejlesztettünk. Valamint a LED2LEAP 

projekt elindításával keresünk új utakat a fejlesztésre. A projekt résztvevői a Szent István 

Egyetem Tájépítész doktori hallgatói a KultúrAktív Egyesület, és az intézmény képviselői. 

A testnevelésórák megnövekedett száma miatt nem elegendő az iskolai tornaterem kapacitása, 

ezért a testnevelésórák egy részét a Városi Uszoda és Sportcsarnokban tartjuk.  
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AZ INTÉZMÉNY NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA  

 

Az intézményben tanuló diákok biztonságos környezetben, gyermekközpontú nevelésben 

oktatásban vehetnek részt. Az óvoda mesevilága folytatódik az iskolában is, és tanulóink szinte 

észrevétlenül, játékosan lépnek be a tanulás világába, a felső tagozatba, majd a továbbtanulás 

során a legjobb középiskolákba. 

Pedagógusaink nagy gondot fordítanak:  

 az egyéni bánásmódra, 

 felzárkóztatásra, 

 a tehetséggondozásra, 

 a sikerélmény biztosítására, 

 a motivációra, 

 készségfejlesztésre, 

  az életkori sajátosságok figyelembe vételére a tanítási-tanulási folyamatban, 

 a rend és a fegyelem megerősítése. 

A hagyományos szervezésű osztályokkal az első 4 évben két tanító foglalkozik, hiszen ebben a 

korban nagyon lényeges a biztonság megalapozása a gyermekeknél. Az első osztályokat tanítók 

szoros kapcsolatban vannak tanítványaik óvodapedagógusaival. Ezt a kapcsolatot erősítik a 

hagyományosan, minden év októberében tartott nyílt tanítási órák és az azt követő szakmai 

megbeszélések is. 

Nemcsak az óvodával, hanem a szülőkkel is szoros kapcsolatot ápolnak pedagógusaink annak 

érdekében, hogy minél jobban megismerjék tanítványaikat, és minél magasabb szinten 

bontakoztathassák ki tehetségüket.  

Pedagógusaink hitvallása: 

 „MINDEN GYERMEK TEHETSÉGES VALAMIBEN!” 

 

Tanáraink és tanítóink közvetlen kapcsolatban vannak, a fejlesztő pedagógusokkal, 

gyógypedagógussal, logopédusokkal, és iskolánk pszichológusával, hogy minél jobban 

megismerjék a gyermekeket, és közösen juttassák el őket a számukra elérhetőlegmagasabb 

célig. 

Pedagógusaink a kívánt célok elérése érdekében továbbképzéseken és szakmai konferenciákon 

vesznek részt, melyek segítségével módszertani kultúrájukat fejlesztik.  

Az alsó és felső tagozaton tanító kollégák közös konstruktív munkával dolgoznak azon, hogy 

az alapozó szakasz és a kezdő szakasz könnyen áthidalható legyen minden tanuló számára. 
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Mindezek elősegítik az alsó tagozat elkezdett munkájának biztos befejezését, és a középiskolára 

való felkészítést. Közös gondolkodással létrehoztuk az alsó-felső tantárgyi átmeneti 

munkaközösségeket, ahol hatékonyan dolgozunk az átmenet harmonikus biztosításán, valamint 

pedagógusaink közelebbről megismerik egymás munkáját is. Bemutatóórákon és az közös 

óramegbeszéléseken mutathatják meg munkaközösségük tagjainak a legújabb módszereiket, 

oszthatják meg tapasztalataikat.  

A tanítás folyamán alkalmazott módszerek igen változatosak. Az ismeretek átadásában első 

helyen szerepel a megtapasztaltatás és az elsajátíttatás. Ezért a mindennapi gyakorlat során 

egyre nagyobb szerepet kapnak a kooperatív technikák, a tanulói csoport-és páros munkák, az 

élménypedagógia módszereinek alkalmazása, a kutatás, kísérletezés felfedezés, a tanulmányi 

kirándulások, és terepgyakorlatok. Nagy szerepet kap munkánk folyamán a motiválás és a 

differenciálás, amivel a tanulók egyéni haladási tempójához igazodva tervezzük az 

ismeretelsajátítás folyamatát. 

Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, részképesség 

zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. A pedagógusok munkáját logopédus, 

gyógypedagógus és fejlesztőpedagógusok segítik. A sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára külön 

rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásokat is biztosítunk. A fejlesztést végző pedagógusaink 

gyógypedagógiai végzettségűek, illetve fejlesztőpedagógus szakvizsgával rendelkeznek. A 

tanulók egyéni fejlesztéséhez a fejlesztő, illetve gyógypedagógussal és az osztályfőnökkel 

együttműködve dolgozzák ki az egyéni fejlesztési tervet, és közösen értékelnek. Iskolánkban 

2003 óta elvégezzük minden első évfolyamos tanuló DIFER mérését. Valamint belső méréseket 

is alkalmazunk: 

 Szék, lámpa-teszt (Pieron) a fókuszált, koncentrált figyelmet méri. 

 EDTFELDT-teszt: A téri pozíció érzékelését vizsgáló feladatlap. 

 Alak-háttér percepció. 

 Alak Konstancia. 

 Diszlexia Prevenciós Teszt. 

 Térbeli helyzet vizsgálata. 

Tehetséges tanulóinkat számos területi, megyei, országos tanulmányi rajz és sport versenyre 

készítjük fel. 

Tanulás nemcsak az osztályteremben valósulhat meg, hanem interaktív helyszíneken is ahol 

tanítványaink közvetlenül juthatnak ismeretekhez. Ezek a tevékenységi formák segítik az 
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ismeretelsajátítás folyamatát: a színházi előadások megtekintése, a múzeumi, állatkerti és a 

városban tett tanulmányi séták, valamint a természettudományos irányultságú oktatásban 

részesülő tanulóink tanulmányi kirándulásai, terepgyakorlatai, melyek az élménypedagógia 

módszerével vannak átszőve.  

Az osztálykirándulásokra és táborozásokra, melyek lehetnek külföldi és belföldi tanulmányi 

kirándulások előre meghatározott terv alapján kerül sor. Ezek a kirándulások nemcsak 

ismereteket közvetítenek tanítványainknak, hanem jól szolgálják az osztályközösségek 

alakulását is. (Éves munkaterv 2019.) 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására is. Rendszeresen 

szervezünk papír, kupak, elem, használt étolaj, elektronikai hulladék és ruhagyűjtést, 

szelektíven gyűjtjük a hulladékot, madáretetőket készítenek tanulóink, és télen etetik a 

madarakat. Madárbarát intézmény vagyunk. Iskolánk második alkalommal nyerte el az 

Ökoiskola címet. 

Rendszeresen részt veszünk a témahetek programjaiban, melyek nagymértékben hozzájárulnak 

a tapasztalati úton való tanuláshoz. 

Nevelő oktató munkánkat nagy mértékben segíti 12000 kötetes könyvtárunk, melynek 

állományát igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Sajnos erre a közelmúltban nem sikerült 

nagyobb anyagi forrást fordítanunk. Mindennapi iskolai életünket színesítik a könyvtári 

programok is, mint a népmese napja, író-olvasó találkozók, vers-prózamondó versenyek, 

valamint a Kazinczy Ferencről Elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny házi és területi 

fordulójának megszervezése. A könyvtár iskolánkban a nyugalom és szellemi élet szigete. 

Pedagógusaink a mindennapi nevelő-oktató munka során arra törekednek, hogy 

tanítványaiknak értéket közvetítsenek. Ars poétikánk: 

„Ide kell hozni a nagyvilágot, 

Ide kell hozni mindent ami szép, ami jó, ami nemes és amit  

érdemes” 

/Veres Péter/ 
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Hagyományaink 
 

Iskolánk 300 éves múltja kötelez bennünket, a hagyományok őrzésére és ápolására, valamint 

az új értékek beemelésére hagyományaink sorába. 

 Adventi hangverseny a Nepomuki Szent János Plébániatemplomban 

 Kórustábor 

 Fürkésztáborok 

 Német nemzetiségi osztályba járó tanulók tanulmányi kirándulásai (Ausztria, 

Németország) 

 Angliai tanulmányút (2 évente) 

 Nyári táborok 

 Kis tudósok éjszakája 

 Autómentes hét 

 Népmese napja 

 Író-olvasó találkozók 

 Mikulás ünnep, Karácsony 

 Jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak és fák napja stb.) 

 Szüreti mulatság  

 Őszi és tavaszi hulladékgyűjtés 

 Filharmóniai hangversenyek 

 Múzeum és színházlátogatások 

 Országos, megyei és területi tanulmányi versenyek szervezése 

 Nemzeti ünnepeinkről méltó képpen emlékezünk meg (műsorok, vetélkedők, projektek) 

 Nemzetiségi hagyományaink 

o Kitelepítési emlékműsor 

o Schultütével köszöntünk minden első osztályos tanulót a tanévnyitó ünnepélyen 

o Márton nap 

o Erntedankfest 

o Országos népismereti verseny szervezése 

o Majális 
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Személyi feltételek 
 

Pedagógusálláshelyek száma 71 

Betöltött pedagógus álláshelyek: 68 ebből 3 fő férfi 

GYES-en lévő pedagógusok: 3 fő 

A pedagógusok végzettsége megfelel a jogszabályokban előírtaknak, valamint 100%-os a 

szakos ellátottság. Mindennapi munkánkat gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok, 

pszichológus és könyvtárostanár segíti. Iskolánk pedagógusai nagy tapasztalattal rendelkező 

szakemberek, akik hivatásukat önzetlenül legjobb tudásuk szerint végzik. Egy összeszokott, 

lelkiismeretes csapat, akikre jellemző az intézmény iránti elkötelezettség a nyitottság, az 

innovatív szemlélet, a lelkiismeretesség a pontos munkavégzés és a jó együttműködési 

képesség. Mi is bizonyítaná ezt legjobban, mint az a tény, hogy a nevelőtestület nagy része 

évtizedek óta az intézmény dolgozója, sokaknak első munkahelyük.  

Nevelőtestület életkori eloszlása  

 

 

 

A tapasztalt innovatív tantestület jelen pillanatban az intézmény arculatának és a minőségi 

oktatásnak markáns meghatározója. Mint a grafikon is mutatja néhány éven belül a közösség 

jelentős része – közel fele – nyugdíjassá válik. Nagy feladatot jelent a szakos ellátottság és a 
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fiatal pedagógusok biztosítása az intézménybe, valamint a közösség megújításával innovatív 

szemléletmódú, a hagyományokat tisztelő értékközvetítő pedagógusok alkalmazása. A jól 

összeszokott csapat általában befogadó és elfogadó az új kollégák és az ismeretek iránt. Akit 

elfogadnak nagy valószínűséggel ebben a közösségben képzeli el jövőjét, itt szeretne alkotni, 

ehhez az intézményhez közösséghez lojális, ide tartozik. 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 

 

Engedélyezett létszám 8 fő. 

A színvonalas és hatékony oktatást 2 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 1 fő könyvtárostanár 

és 4 fő pedagógiai asszisztens segíti. Mindennapi munkájuk elengedhetetlen az intézmény 

zavartalan működése érdekében. Készségesen segítik az iskola pedagógusai és a vezetőség 

munkáját. A magas tanulólétszám a nagy épület a folyamatosan amortizálódó számítógép park, 

valamint az IKT eszközök folyamatos üzemeltetése miatt az intézményben szeretnénk 

oktatástechnikust is alkalmazni. 

Technikai dolgozók: 

 

Az intézményben 2 fő portás, 2 fő takarító és egy fő kertész közalkalmazotti jogviszonyban 

látja el feledatát, valamint a Controll Side Kft végzi az épület takarításának jelentős részét és 

az éjszakai portaszolgálatot is ellátja. 
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SZERVEZETI KULTÚRA 
Szakmai műhelyek 

 

Iskolánkban a jogszabályi előírásoknak megfelelően tíz szakmai munkaközösség működik. 

 1-2. évfolyam munkaközössége, 

 3-4. évfolyam munkaközössége, 

 napközis munkaközösség, 

 fejlesztő pedagógusok munkaközössége, 

 nevelési munkaközösség, 

 humán munkaközösség, 

 reál munkaközösség, 

 német nemzetiségi munkaközösség, 

 természettudományi munkaközösség, 

 angol nyelvi munkaközösség. 

Az iskola döntést megelőző tanácsa a kibővített iskolavezetés, melynek tagjai a 

munkaközösségvezetők, diákönkormányzatot segítő pedagógus és a szabadidőszervezők. Ez a 

csoport a munkaközösségekhez hasonlóan havonta, előre megadott időben tanácskozik. 

Mindezen szakmai műhelyek mellett öko-munkacsoport, és önkéntesen alsó-felső tagozat 

közötti átmenetet segítő szakmai munkaközösségek is működnek. Ezeken a fórumokon 

mutathatják be pedagógusaink szakmai munkájukat, tanórai hospitálásokon vehetnek részt. 

Tapasztalataikat, meglátásaikat a közös óramegbeszéléseken oszthatják meg egymással.  

Egész Életen át tartó tanulás 

 

Az intézmény pedagógusai elkötelezettek az intézmény tanulói iránt, nagy hangsúlyt fektetnek 

a folyamatos megújulásra, az új korszerű ismeretek megszerzésére és átadására. 

Az elmúlt években több továbbképzésen vettünk részt, melyek tantárgyhoz kötődők illetve a 

pedagógiai munkát segítik (TÁMOP-3.1.4). Igyekszünk a legkorszerűbb tudást megszerezni 

mind tantárgypedagógiából, mind pedig pszichológiából, hogy a ránk bízott gyermekeket a 

lehető legtöbb tudással és tapasztalattal neveljük, tanítsuk, és indítsuk el a középiskola felé. A 

klasszikus tudás mellett az új korszerű ismeretek megszerzését is szem előtt tartjuk a 

beiskolázási terv készítésekor. Képzettek vagyunk érzelmi nevelésben, az interaktív tábla és 
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egyéb IKT eszközök használatában és a kompetenciaalapú oktatásban is még a GYES-en lévő 

kollégáink is egyetemen-főiskolán képezik magukat, így készülve az elkövetkezendő évek új 

kihívásaira. 

A 2019-2020-as tanév nagy kihívás elé állította a nevelőtestületet. Egyik napról a másikra 

kényszerültünk átállni a tantermen kívüli digitális oktatásra. Az új oktatási forma bevezetése az 

intézményben szinte zökkenőmentesen ment, mely köszönhető a kollégák elhivatottságának, 

megalapozott informatikai tudásának és a közös összefogásnak. Mindenki kereste az újat, a 

hatékony módszereket és legjobb tudásával ötvözve adta át a mindennapi tananyagot 

tanítványainak. Digitális tudás fórumok alakultak, ahol egymásnak adták át tapasztalataikat, 

ismereteiket.  

Az elmúlt tíz éven újabb diplomát szerzett pedagógusok 

 

Egyetemi végzettséget szerzett 8 pedagógus:  

 1 fő informatika,  

 2 fő magyar-nyelv és irodalom,  

 1 fő nyelv és beszédfejlesztő,  

 1 fő könyvtárostanár, 

 1 fő történelem, 

 1 fő angol nyelv és irodalom, 

 1 fő pszichológus. 

Műveltségterületi képzésben részt vett 5 pedagógus: 

 2 fő informatika, 

 1 fő matematika, 

 2 fő német nemzetiségi területen. 

Szakvizsgát szerzett 13 pedagógus (1 fő 2 szakvizsgát is tett): 

 5 fő mentortanár szakterületen, 

 5 fő közoktatási vezető szakterületen, 

 1 fő tanügyigazgatási szakértő területen, 

 1 fő e-tanulási szakértői területen, 

 2 fő fejlesztőpedagógus. 
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A magas számú szakvizsgák és egyetemi szakok mellett számos szakirányú a 277/0997. (XII. 

22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő továbbképzésen vettek részt a nevelőtestület 

tagjai. 

Pedagógusminősítések az intézményben: 

 

 Gyakornoki vizsgát tett 1 fő tanító, 

 Pedagógus II. fokozatba lépett: 29 fő, 

 Mesterpedagógus fokozatba lépett: 10 fő, 

 Eredményes megújító mesterminősítésen vett részt 2 fő. 

A nevelőtestület tagjai között 30 fő pedagógus I., 32 fő pedagógus II., 12 fő mesterpedagógus 

fokozatban van ebből 7 fő fejlesztő innovátor, 3 fő szaktanácsadó és 2 fő pedagógusminősítési 

szakértő. A 2021. évi minősítési tervbe bekerült és a minősítő eljárása folyamatban van 4 fő 

pedagógus II. és 2 fő mesterpedagógus jelöltnek.  

Iskolahasználók 
Az intézmény tanulói 

 

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tanulói létszáma, mint láthattuk már a történelmi 

kezdetek óta szigorúan monoton nő. A növekedés a magas színvonalú nevelő-oktató munka, és 

a korszerű épület eredménye. Intézményünk jó híre távolabbi településekre is eljut, minek 

következtében folyamatosan emelkedik a beiratkozások száma. A 2013-2014. tanév 

kiemelkedő volt. A törvényi változások eredményeként szignifikánsan megnőt az iskolába 

beíratott tanulók létszáma. Ekkor az optimális három első osztály helyett ötöt kellett indítani. 

Meglehetősen nehéz feladat volt, mind a humánerőforrás, mind pedig az infrastruktúra 

biztosítása. 
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Kompetenciamérés eredményei 

 

Az Országos kompetenciamérésen elért eredményeink általában meghaladják az országos 

átlagot. Évente elemezzük a mérés eredményeit. Kiemelten foglalkozunk az alapszinten 

teljesítő tanulóink fejlesztésével. 

Átlageredmények 2019. 

 

Telephely eredménye az eddigi kompetenciaméréseken 

 

A következő táblázat azt mutatja be, hogy hogyan alakul az alapszintet, illetve a minimum 

szintet elérő tanulók aránya iskolánkban, országosan és a megfelelő képzési települési típusban. 

A táblázatokból leolvasható, hogy mind az alapszintet, mind a minimum szintet el nem érők 

aránya az országos és a megfelelő település és képzési típusátlagok alatt található. Az elmúlt 

években azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy csökkentjük a minimum és az alapszint alatt 

teljesítő tanulók arányát iskolánkban. Ennek eredményeként az átlageredményünk is 

emelkedhet. A további célállapotokat a következő évek eredményeinek elemzése alapján fogjuk 

meghatározni.  
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Alapszintet el nem érő tanulók aránya 

 

 

Minimum szintet el nem érő tanulók aránya 

 

 

Beiskolázási mutatók 

 

Tanulóink egy része hatodik évfolyam elvégzése után sikeres felvételi vizsgát tesz és neves 

gimnáziumokba kerül. Ennek ellenére nem csökken iskolánk diákjainak létszáma, mert egyre 

többen ragadják meg az alkalmat az átjelentkezésre. Nyolcadik osztályos felvételi vizsgák 

eredménye is magasan az országos átlag felett van. Tanulóink jelentős részét az általuk első 

helyen megjelölt középiskolába veszik fel, ez is bizonyítja a középiskolára előkészítő munkánk 

magas színvonalát. Felvételt nyert tanulóink 62%-a gimnáziumban, 25%-a szakgimnáziumban, 

7%-a szakközépiskolában, 4 %-a szakiskolában tanul tovább. 
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Kapcsolatrendszerünk: 
Belső kapcsolataink 

 

Diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat meghatározása a következő: A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók 

és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek 

képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük 

szervezésére alakított szervezet. A definícióból következik, hogy a DÖK-öt diákok, diákok 

csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben 

előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete. Így 

működik ez iskolánkban is. Munkáját az éves közösen elkészített és elfogadott munkaterv 

alapján végzi. Havonta rendszeresen ülésezik, ahol a diákok nemcsak törvényben előírt jogaikat 

érvényesíthetik, hanem személyes közösségüket érintő kéréseikkel is fordulhatnak az iskola 

vezetése felé. Az ülésekre minden esetben meghívót kap az iskola vezetője is, aki a feltett 

kérdésekre, válaszol, kéréseket megfontolva a szervezettel együtt működik a diákok iskolai 

klímájának javítása érdekében. Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, 

céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, 

ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit 

iskolánkban alapvetően három csoportba sorolhatjuk: 

 érdekképviselet, 

 programszervezés, 

 kapcsolattartás, marketing. 

62%

25%

7%
6%

Középfokú beiskolázási mutatók

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola
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A DÖK-öt segítő pedagógus és az őt támogató szabadidőszervező kollégák az érdekképviselet 

és a marketingtevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetnek a színvonalas értékközvetítő 

programok szervezésére is, melyek iskolánk hagyományait is képezik. Csak néhány 

hagyományos program a teljesség igénye nélkül: 

 kapcsolódás az iskola ÖKO programjához,  

 a környezettudatos nevelés jegyében a DÖK által szerevezett hulladékgyűjtés évente két 

alkalommal – papír, elektronikai, akkumulátor, ruha, használt mobiltelefon, 

 környezetvédelmi nap programjának koordinálása, 

 egészséges életmódra nevelő mézes reggeli és vitaminnap megrendezése, 

 szüret mulatság,  

 alapítványi bál szervezésének segítése, 

 aktív részvétel az iskolai ÖKO rendezvényeken (ÖKO projekt, autómentes hét, stb.),  

 iskolai ünnepélyek rendezvények megszervezésének segítése, 

 Az alábbi programokon kívül részt vesznek a tanulmányi munka segítésében 

(versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok, projektek, kiállítások, stb.) 

 ha év közben érkezik egy ötlet, javaslat a diákok, kollégák részéről, amennyiben 

lehetséges, az iskolavezetés és a tantestület jóváhagyásával beillesztik az események 

közé. 

Kapcsolat a szülőkkel 

 

Az intézményben aktív Szülői Munkaközösség működik. Az osztályokat képviselő szülők az 

intézmény törekvéseit segítik, folyamatosan kapcsolatot tartanak az intézmény vezetőségével 

hidat képezve az osztály szülői köre között. Évente három alkalommal ülésezik, ahova 

meghívót kap az iskola vezetősége is. A közös munka célja és egyben eredménye is a gyerekek 

iskolai éveinek harmonikusabbá tétele. Az intézmény pedagógusai és a szülők közötti kapcsolat 

példaértékű, a tanulók érdekében közösen együttműködnek. Nagy részt vállalnak az alapítványi 

bál szervezésében is. Összeszokott, kreatív, tenni akaró csapat. 

Szülői felajánlás, az összefogás eredményei: 

 tantermeink jelentős részébe klímaberendezés telepítése, 

 iskola udvarán játszótér építése, 

 az iskola udvarán lévő domb leburkolása, biztonságossá tétele, 
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 iskolai karácsonyfa adományozása és díszítése, 

 egy tanterem ablakainak manuális működtetése, 

 12 db táblagép adományozása, 

 számítógéppark felújítása 25 db számítógép és monitor, 

 laptopok adományozása. 

Iskolai alapítvány 

 

A Gyermekeinkért Közösen Alapítvány 1991 óta működik az intézménybe járó tanulók tanulási 

környezetét segítve. Támogatja iskolai hagyományainkat, infrastrukturális háttér fejlesztését, 

tanulók jutalmazását, iskolai kirándulásokat és egyéb rendezvényeinket. Az alapítvány 

kuratóriumának tagjai – szülők és pedagógusok – érzékenyek a szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő tanulók iránt, az alapító okiratban foglaltak alapján étkezési és egyéb 

támogatást is biztosít az arra rászoruló tanulóknak. Az alapítvány bevételi forrásai:  

 adó 1%-a;  

 szülői befizetések,  

 önkormányzati támogatás pályázatok. 

Feladatunk, az alapítvány bevételeinek növelése az elérni kívánt céljaink megvalósítása 

érdekébe. Az alapítvány minden évben jótékonysági bált rendez, melynek bevételét előre 

meghatározott, a szülők és pedagógusok által megfogalmazott célra a gyermekek érdekében 

használja fel. 
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Külső kapcsolataink: 

 

Az intézmény a mindennapi munka eredményessége érdekében rendszeres kapcsolatot tart 

külső partnereivel: 

 Fenntartó Érdi Tankerületi Központtal, 

 Budaörs Város Önkormányzatával, 

 Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

 Jakob Bleyer Heimatmuseummal, 

 Történelmi egyházak képviselőivel, 

 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményével, 

 A városban működő általános és középiskolákkal, 

 Leopold Mozart Zeneiskolával, 

 A városban működő óvodákkal, 

 Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárral, 

 Jókai Mór Művelődési Központtal, 

 Budaörsi Játékszínnel, 

 Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központtal, 

 ELTE-PPK-val, 

 MÜPA-val, 

 Microsofttal, 

 OTP Bankkal, 

 Euroexam Nyelvvizsgaközponttal, 

 Városban működő sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, 

 Gyermekjóléti szolgálattal. 

Jó kapcsolatot ápolunk a városban és környékén működő médiával is. 
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VISSZATEKINTÉS, AZ ELMÚLT TÍZ ÉV ÉRTÉKELÉSE 
 

Amikor először léptem át a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola kapuját, nagyot dobbant a 

szívem. Egy kis diákvárosba csöppentem, ami vidám, mosolygós kiegyensúlyozott gyerekekkel 

és pedagógusokkal volt teli. Nem éreztem klasszikus iskolaszagot, egy ideig hiányzott, de kis 

idő múlva megértettem, hogy ez a jövő. Jó itt lenni. A 300 év hagyomány, és tapasztalat 

ötvöződik a modern tudományokkal és az innovatív tantestülettel. 

A tíz év nem nagy idő egy iskola életében, de hosszú idő, akkor amikor egy modern épület 

nincs folyamatosan karban tartva. Néhány év eltelte után szembesültem a karbantartás 

hiányának eredményeivel, valamint az akkor legmoderneb IKT eszközök elhasználódásával, 

elavulásával. Egy kollégám így fogalmazott: „A negyedik ipari forradalom küszöbén az 

informatika ugrásszerű fejlődése várható.”. Így is lett. Ezt a dinamikus fejlődést nem minden 

esetben, illetve csak részben tudtuk követni. Eszközeink az országos átlagnál jobbak, de az 

elvárásainknak már nem felelnek meg. A legújabb fejlesztésű programok nem minden eseten 

futnak rajtuk, vagy csak lassan.  

Vezetői tapasztalatom az elmúlt tíz év szervezeti működése alapján  

 

 A kiváló teljesítmény alapja, hogy közösen gondolkodjunk, tanuljunk egymástól. 

  Csapatként, organikusan működő szervezetként tudunk dolgozni.  

 Organikus szervezeti kultúránk lehetővé teszi azt, hogy szakmai célkitűzéseinket, 

terveinket maradéktalanul megvalósítsuk. 

 Szervezetünk nyitott, rugalmas, kreatív, innovatív. 

 Megbízhatunk egymásban, képesek vagyunk rendkívüli feladatokat is megoldani. 

 Segítjük egymást, és ha szükséges, tudunk segítséget kérni.  

 A felmerülő problémák esetén megoldásokban gondolkodunk. 

 A napi feladatok mellett képesek vagyunk hosszabb távú projekteket is megvalósítani 

(Erasmus+, TÁMOP 3.1.4).  

 Örülünk sikereinknek, büszkék vagyunk egymás eredményeire. 

 Teljesítményünket, a szülők, tanulóink és külső partnereink is elismerik.  

 Az intézménybe folyamatos a túljelentkezés. 
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Vezetői programom megvalósítása  

 

A 2011-2021 közötti évekre szóló programomban 16 kiemelt célt fogalmaztam meg. Az elmúlt 

tíz évben ezek, illetve alapdokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink megvalósításán 

dolgoztunk. 2021 tavaszára előző vezetői programom legtöbb célkitűzését megvalósítottuk. 

Célkitűzés Megvalósítás 

Alkalmazottak optimális 

munkakörülményeinek megteremtése, az 

intézményben folyó magas színvonalú 

nevelő-oktató munka megtartása érdekében. 

Mindennapi munkámat a Maslow piramis 

alapelveit szem előtt tartva végeztem. Nem 

minden esetben rajtam múlt az optimális 

munkakörülmények megteremtésének 

sikere. A nevelő-oktató munka 

eredményessége nem változott, de az itt 

dolgozó pedagógusok erejüket meghaladva 

végezték munkájukat. 

Befolyásoló tényezők: 

 Magsas osztálylétszámok (32-34 fő). 

 A mindennapi nevelő-oktató munka 

mellett számos program, rendezvény 

színesítette és színesíti most is 

iskolánk életét. Egyszer már 

csökkentettük rendezvényeink 

számát, de helyettük új programokat 

iktattunk be. Azt gondolom, hogy 

újra érdemes átgondolni, vállalt 

feladatainkat, hiszen a kevesebb néha 

több. 

 A korszerűen felszerelt iskola IKT 

eszközei amortizálódtak és nem 

tudtuk modernebbre cserélni azokat. 

 Az épület szellőztetése és a zsaluzia 

elromlása is befolyásolta a 

mindennapi hatékony munkavégzést. 

Tavasztól őszig melegek és 
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levegőtlenek a tantermek. Mindezt 

szülői összefogással igyekeztünk 

megoldani, az osztályok jelentős 

részébe klímaberendezést kaptunk. 

 Iskolánkban 2013-ban a jogszabályi 

változások következtében módosítani 

kellet alapdokumentumainkat. 

Pedagógiai továbbképzések, konferenciák 

szervezése az intézményben. 

Több alkalommal rendeztünk továbbképzést 

az intézményben.  

 Budaörs Város Önkormányzata 

minden tavasszal pedagógiai napot 

szervez a városban dolgozó 

pedagógusok számára. 

 Részt vettünk a MIOK, és a Mód-

Szer-Tár továbbképzésein, valamint 

bekapcsolódtunk a KAP programba, 

de a pandémia miatt ezeket a 

továbbképzéseket nem tudtuk az 

intézményben megvalósítani. 

 Az Oktatási Hivatal 

Bázisiskolájaként megrendezhettük 

az első őszi nemzetiségi pedagógiai 

konferenciát az intézményben. Jó 

gyakorlatainkat bemutathattuk. 
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ECDL tanfolyam szervezése az 

intézményben dolgozók számára. 

Nem volt releváns célkitűzés. Az itt dolgozó 

pedagógusok mindennapi munkáját IKT 

eszközök használatával kapcsolatos 

továbbképzések segítették, inkább ezekre 

jelentkeztek. 

Nyelvtanfolyamok szervezése az 

intézményben dolgozók számára olyan külső 

partnerekkel ahol nyelvvizsga is tehető. 

2019 decemberében sikeres partneri 

együttműködést kötöttünk az Euroexam 

Nyelvvizsga központtal. Egyelőre 

tanulóinkat készítjük fel erre a nyelvvizsgára, 

de nyitottak a pedagógusok felé is. 

Szerződés kötése tanító és tanárképző 

főiskolákkal gyakorlóiskola létrehozása 

céljából. 

Több főiskolai hallgató tett iskolánkban 

sikeres államvizsgát:  

3 fő német nemzetiségi tanító, 

2 fő tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltségterülettel, 

1 fő tanító matematika műveltségterülettel. 

Az ELTE-PPK hallgatói több alkalommal 

hospitáltak iskolánkban, valamint közös 

óramegbeszéléseken is részt vettek. 

Már elindult egy törekvés a gyakorlóiskola 

irányába. Egyelőre keressük a megvalósítás 

lehetőségeit. 

Bemutatóórák, továbbképzések szervezése a 

helyi általános iskolákkal együttesen az 

intézményben az itt dolgozó pedagógusok 

aktív részt vételével, a tankönyvkiadók 

támogatásával. 

Az első két évben az város szervezésében 

tartottunk ilyen foglalkozásokat, de a 

délutáni továbbképzések érdeklődés 

hiányában elmaradtak. Az Oktatási Hivatal 

Bázisintézményeként tartunk 

bemutatóórákat, továbbképzéseket, 

projektnapot és bemutatjuk jó 

gyakorlatainkat is. Valamint az alsó és felső 

tagozat közötti átmenet keretei között 

tudásmegosztó belső továbbképzéseket 

szervezünk, ahol egymástól tanulhatunk. 
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AZ 1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PEST MEGYE MÓDSZERTANI ÉS 

TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONTJA 

Ez a kitűzött cél nem valósult meg, de 

helyette a Budaörsi 1. Számú Általános 

Iskola az Oktatási Hivatal Bázisiskolája lett, 

ami nem megyei, hanem országos 

ismertséget jelent számunkra. 

Továbbképzéseinkre az ország távolabbi 

pontjáról is eljöttek, a pandémia indukálta 

lehetőségeink pedig szinte az ország minden 

részéből vonzza a pedagógusokat online 

továbbképzéseinkre. 

Hagyományőrző szakkör létrehozása. A szakkör nem épült be szervesen az 

intézmény életébe, de kiállítások és napközis 

foglalkozások alkalmával megjelent. 

Tanulmányi kirándulások alkalmával 

diákjaink ismerjék meg a nemzet történelmét. 

Tanulóink a nyolc év folyamán eljutnak 

nemzeti emlékhelyeinkre, nemcsak az 

országon belül, hanem azon kívül is (Kassa, 

Határtalanul pályázatok). Valamint eljutnak 

a Szentendrei Szabadtéri Múzeumba, a 

Terror Háza Múzeumba és az Ópusztaszeri 

Emlékparkba is. 

Iskola és a család közötti folyamatos 

kapcsolattartás, közös gondolkodás, 

együttműködés a gyermekek érdekében.  

Teljes mértékben megvalósul. A 

helyzetelemzés részletesen tartalmazza az 

együttműködés eredményeit. 

Minden kimagasló tevékenység elismerése. Tanulmányi és egyéb versenyeken kimagasló 

eredményt elért tanulóink és az őket 

felkészítő pedagógusok nyilvános elismerést 

kapnak az iskola közössége előtt. 

Nyolcadikos tanulóink a ballagási 

ünnepélyen hagyományosan iskolai 

kitüntetésben részesülhetnek: - Év énekese, 

Év informatikusa, Év angolosa, Nikola 

Tesla-díj, Für unsere Schule, für das 
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Ungarndeutsctum, Diák-díj, az Év sportolója, 

Jó tanuló, jó sportoló, nyolc éven át kitűnő. 

Pedagógusaink is szép számban kaptak 

elismerést: Szakály Mátyás Pedagógus 

Emlékérmet vehetett át 4 fő, Aranycsengő 

Pedagógiai-díjban részesült1 fő, elismerő 

oklevelet kapott 3 fő, Katharina-Kreisz-

Preisz kitüntetést kapott 2 fő.  

Minden kiemelkedő teljesítményt a jövőben 

is el kell ismerni ezzel is példát mutatva az 

iskola közösségének. 

Környezettudatos magatartás kialakítása 

egyéni példaadással, és kognitív ismeretek 

közvetítésével. 

Iskolánk pedagógusai elkötelezettek a 

fenntartható fejlődés iránt. Személyes 

példaadással adják át szemléletüket és 

értékeiket tanítványaiknak. 

ÖKOISKOLA cím elnyerése. Iskolánk két alkalommal nyerte el az 

ÖKOISKOLA címet. Az idei évben adjuk be 

pályázatunkat az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA 

címre. 

Vöröskereszt és Katasztrófavédelmi 

bázisiskola létrehozása. 

Nem volt releváns célkitűzés, így nem 

valósulhatott meg. 

Más európai kultúrák megismerése, 

testvériskolai kapcsolatok létrehozása. 

Külföldi tanulmányutak már a régmúlt 

hagyományai.  

Iskolánk angol nyelvet tanuló diákjai két 

évente angliai utazáson vehetnek részt.  

Német nemzetiségi osztályba járó tanulóink a 

nyolc év alatt több alkalommal német 

nyelvterületre utaznak: 

 4. évfolyam Bécsbe, 5. évfolyam 

Carnuntumba, 6. évfolyam egy hetes erdei 

iskolába, 7. évfolyam Mariazell-be, 8. 

évfolyam Bécse.  
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A Határtalanul pályázat lehetőséget adott az 

elcsatolt országrészek megismerésére is.  

Az elnyert Erasmus+ 2017-1-DE03-KA219-

0356603 számú pályázat azaz Let’s read 

again! című projekt  

keretei között tanulóink megismerkedhettek 

európai kultúrákkal. Jártak: Csehországban, 

Barcelonában, Németországban és Dániában 

is. A partneriskolák tanulói is közös 

projektekben vehettek részt 

Magyarországon. A projekt feladatainak 

tervezésekor szem előtt tartottuk, hogy 

diákjaink nyitottak 

legyenek a nemzetek közötti elfogadásra és 

közös munkára, széleskörű ismereteket 

szerezzenek a világ irodalmáról, hogy 

átérezhessék, milyen fiatal európai 

állampolgárnak 

lenni. A tanárok kicserélhették 

tapasztalataikat, módszereiket ezzel is 

segítve módszertani eszköztáruk 

megújulását. A pályázat sikeresen zárult, így 

újra motiváltan közös együttműködésben 

indultunk el a második pályázaton is.  

Erasmus+2020-1-SE01-KA229-077888_3 - 

We are tomorrow's Europe 

 A pályázatban részt vevő országok: 

Spanyolország, Svédország és Magyarország 

(mi). A témánk összetett, négy területet érint:  

 kulturális örökség, környezetvédelem,  

 demokráciára nevelés,  

 szociális elfogadás/befogadás 

problémája.  
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Közös célunk, hogy egy úgynevezett 

Manifesztumot alkossunk meg, mely kitér a 

globális és a nemzetek egyedi sajátosságaira 

is 

Aktív testvériskolai kapcsolatot létrehozni a 

kialakult veszélyhelyzet matt nem tudtunk, 

várjuk, hogy engedélyt kapjunk az utazásra. 

Művészeti nevelés Kiállításokat rendszeresen szerveztünk az 

iskolában. Az utóbbi időben ritkultak ezek az 

alkalmak, de nem hagyjuk elveszni ezt a 

hagyományunkat sem. 

A filharmóniai hangversenysorozat minden 

évben megrendezésre került iskolánkban. Az 

előadásokon szinte az egész alsó tagozat részt 

vett. Az író-olvasó találkozók a könyvtár 

munkatervébe rendszeresen beépítésre 

kerülnek, amiken nagy lelkesedéssel vesznek 

részt tanulóink.  

 

Nem tervezett eredményeink: 

 

 Iskolánk a MÜPA partneriskolája lett. 

 Az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet két alkalommal is elnyertük. 

 Bekapcsolódtunk a Microsoft innovatív iskola programjába. 

 Eredményesen pályáztunk az Erasmus+ programra és azt sikeresen zártuk. 

 Tanulóink részt vehettek a Határtalanul pályázat programjain. 

 Euroexam nyelvvizsgaközpont partneriskolája lettünk. 

Nem sikerült megvalósítani: 

 

Az iskola épületének folyamatos szakszerű karbantartását, nyílászárók, zsaluzia javítását, 

iskolaudvar felújítását. 
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VEZETŐI PROGRAM 2021-2026 
 

Az előző fejezetben áttekintettem az elmúlt tíz év legfontosabb eredményeit, melyekre alapozva 

megvalósíthatjuk azokat a célokat és feladatokat, amiket alapdokumentumainkban kitűztünk 

magunk elé. Ezeknek a céloknak és feladatoknak a megvalósítását elősegíteni vezetői 

feladatomnak tekintem éppúgy, mint a 2021-2026 közötti időszakra vonatkozó vezetői 

programom teljesítését.  

Programom elkészítésekor alapelvemnek tekintettem, hogy az általam megfogalmazott célok, 

feladatok kapcsolódjanak:  

 elért eredményeinkhez, működő folyamatainkhoz,  

 az alapdokumentumainkban leírt cél- és feladatrendszerhez,  

 partnereink (tanuló, pedagógus, szülő fenntartó) által megfogalmazott igényhez. 

 

Az alkalmazottak optimális munkakörülményeinek biztosítása, az intézményben folyó 

magas színvonalú nevelő-oktató munka megtartása érdekében.  

 

Ezt a célt kitűztem tíz évvel ezelőtt is, de maradéktalanul nem sikerült teljesíteni. Közös 

gondolkodással realizálnunk kell iskolai programjainkat, feladataink elosztásában az egyenletes 

terhelés megvalósítására kell törekedni. 

PEDAGÓGUSOK elismerése megbecsülése.  

 

Intézményünkben nagy hagyományra tekint vissza a tanulók jutalmazása. Minden kiemelkedő 

eredményt jutalmazunk, nyolcadikos diákjaink a ballagási ünnepélyen – Év énekese-díj, Év 

informatikusa-díj, Év angolosa-díj, Nikola Tesla-díj, Für unsere Schule, für das 

Ungarndeutsctum, Diák-díj, az Év sportolója, Jó tanuló, jó sportoló, nyolc éven át kitűnő – 

vehetik át az elismeréseket. Pedagógusainkat rendszeresen terjesztjük szakmai díjakra – 

Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet vehetett át 4 fő, Aranycsengő Pedagógiai-díjban 

részesült1 fő, elismerő oklevelet kapott 3 fő, Katharina-Kreisz-Preisz kitüntetést kapott 2 fő. 

Saját díjat alapítanék, melyet iskolánk dolgozói kapnának. A díj alapítását közös megbeszélés 

előzné meg, az elismerés kritériumrendszerét az „Iskolai díjak adományozása” című 

szabályzatunkban rögzítenénk. Pedagógusaink munkáját ezzel is elismerni és megbecsülni 

szeretném. 
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Aranydiplomás nyugdíjas kollégáink köszöntése.  

 

A tanulási és innovációs IKT, valamint az 4K készségek fejlesztése  

 

Ezeknek a készségnek a fejlesztése eddig is jellemezte pedagógiai munkánkat. A módosított 

NAT megjelenését követően helyi tanterveinket ismét felül kell vizsgálnunk, s meg kell 

határoznunk, hogyan fogjuk fejleszteni e készségeket a következő időszakban. 

Mindennapi folyamataink hatékonyabbá tétele PDCA ciklusok bevezetése 

(PDCA: plan - tervezés, do – cselekvés, check – ellenőrzés, act – beavatkozás) 

Folyamatainkat a PDCA-elv használatával tudjuk hatékonyabbá tenni. Lényeges, hogy a tervek 

nem tökéletesen működő elemeit már a lehető legkorábban ki tudjuk szűrni, s ez után már 

módosítva folytathatjuk a terv, program megvalósítását. Mindezt alkalmazhatjuk a 

munkatervek készítésénél és megvalósításánál, valamint évenként elemeznünk kell az Országos 

kompetenciamérés eredményeit, és a lemorzsolódási adatok változását. Így hatékonyabbá válik 

folyamataink visszacsatolása is. 

Belső képzési rendszer kialakítása: tudásmegosztás 

 

A kompetenciamérések eredményének elemzése és az alsó-felső tagozat átmeneti 

nehézségeinek vizsgálata során elindítottunk egy folyamatot. Átmeneti munkaközösségeket 

alakítottunk és „tapasztalatcsere” néven elindítottuk belső továbbképzéseinket. Óralátogatások 

alkalmával ismerhettük meg egymás munkáját, ismerhettük meg jobban egymást, majd az 

óramegbeszélések lehetőséget adtak arra, hogy az alkalmazott módszereket egymásnak 

tudatosan átadjuk, azokat tovább gondoljuk, nevelő-oktató munkánkba beépítsük. A 2020. év 

tavasza nagy változást hozott minden oktatási intézményben. A tantermen kívüli digitális 

oktatás szakértői csoportokat indukált és a team munkát, az egymás segítését és a kollégák 

közötti még szorosabb összefogást hívta elő intézményünkben. Ezért tűztem ki célul egy 

tudástár létrehozását. Minden szervezet sikere azon múlik, hogy tagjai mennyire tudnak 

felkészülten együttműködni a közös siker érdekében.  
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Ahhoz hogy céljainkat elérjük, ismernünk kell csapatunkat.  

 Miben vagyunk egyediek, különlegesek?  

 Milyen tudással, tapasztalatokkal rendelkezünk? 

 Melyekre tudunk építeni?  

 Milyen ismeretet kell még megszereznünk, milyen készségünket szükséges fejleszteni?  

Az eddig jól ismert eljárás:  

 képzések elvégzése; 

 tanúsítvány megszerzése;  

 közösség tájékoztatása a helyben szokásos módon majd a tanultak nagy részének 

elfelejtése.  

Természetesen működhet jól is ez az algoritmus. 

Ahhoz, hogy a képzéseken és a gyakorlatban megszerzett tudásunkat jobban tudjuk 

hasznosítani, kisebb, jobban együttműködő tanárcsoportokban kell történni a 

tudásmegosztásnak. Ahogyan ezt tettük a pandémia idején és az alsó-felső átmeneti 

megbeszéléseken. Valamint kollégáim peer coachként segítik majd egymás kompetenciáinak 

fejlődését. A peer coaching egy olyan támogatói folyamat, melyben egyenrangú felek 

rendszeres visszajelzéseikkel segítik a mindennapokan pedagógus társukat szakmai fejlődési 

útjuk során. Ez nem mentorálás. Az alá-fölérendeltségi viszony helyébe, a visszajelzésre, a 

szakmai megbeszélésekre, óralátogatásokra épülő egyenrangú munkatársi kapcsolat kerül. A 

tanulás a munka során felmerült problémák megoldásán keresztül történik. 26 Bruce Joyce and 

Beverly Showers: Student Achievement through Staff Development (3rd ed.), Coachaink egyes 

területeink szakértői lesznek. Ők segítik, támogatják a tanulási folyamatot például a digitális 

módszertanok, területein stb. Természetesen továbbra is támogatom hagyományos formában 

szervezett továbbképzéseken való részt vételt, azonban belső képzéseinkben inkább fogunk 

építeni a tanári csapatokban végzett közös munkára, a peer coachingra és az óralátogatásokra.  
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Kreatív iskolai környezet kialakítása 

 

A jövőben egyre nagyobb szükségünk lesz kreativitásunkra. A mesterséges intelligencia már 

most hatalmas adatbázisok segítségével képes tanulásra, szövegalkotásra, 

problémamegoldásra. Amiben még hosszú ideig előnyben leszünk az kreativitásunk, az egyedi 

új ötletek kitalálása és megvalósítása. Fontos, hogy tanulóink számára inspiráló, kreatív 

környezetet biztosítsunk. Meg kell ismerniük és tapasztalniuk a kreativitás szó jelentését. 

Iskolánk legyen olyan hely, ahol tanulóink felfedezhetik saját kreativitásukat, és ennek 

segítségével kibontakoztathatják tehetségüket felfedezik önmagukat. Azt az elemet, mely 

segítségével megtalálják azt a hivatást, melyre születtek, melyet szívvel-lélekkel tudnak 

végezni és így boldog felnőttek lehetnek. Nincs új a nap alatt. Mindezen gondolatokat Szent-

Györgyi Albert a XX. században megfogalmazta. Ez az idézet található iskolánk homlokzatán 

is.  

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, 

amit szeretni fog." Ezt az örök érvényű gondolatot tranformáljuk a XXI. század elvárásaihoz. 

Élen a digitalizálásban  

Digitális átalakulás  

 

„A jövőt azok formálják, 

akik a változást biztonságos ösztönzőerőnek látják 

és bátran, könnyedén használják.” 

 Invention Factory Development 

 

Az informatikai műveltség megalapozásának gyermekkorban történő megkezdését az 

oktatáspolitikai irányelvek kimondottan támogatják. A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési 

területként ajánlja az információs és kommunikációs kultúra elsajátítását és eszközeinek-

módszereinek a tanulási folyamat egészében történő felhasználását. 

Fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során 

felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. 
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Digitális Transzformációs Modell kialakítása.  

 

Építkezve a már meglévő alapokra alakítsunk ki olyan wifi-hálózatot, mely minden tanuló 

számára lehetővé teszi saját vagy iskolai IKT eszköz használatát, az 1:1 tanulást. Mindezen 

eszközök használatát alapdokumentumainkban szabályozni szükséges.  

Elengedtethetetlen ugyanakkor tanulóink képzése a módszerhez. Szükséges képességeiket 

fejleszteni - a digitális identitás, digitális eszközök használata, digitális (ön)védelem, digitális 

biztonság, digitális érzelmi intelligencia, digitális kommunikáció, digitális műveltség valamint 

a digitális jogok –területén. Ezen képességeket olyan alapvető emberi értékekre kell alapozni, 

mint az empátia, mások tisztelete, a becsület, a körültekintés, hogy biztonságban jól együtt 

tudjanak kreatív módon dolgozni. Képesek legyenek a technológiát szolgálatukba állítani, 

ahelyett, hogy ők szolgálánk azt.  

Folyamatosan bevezetésre kerülne, hogy felső tagozatos tanulóink a Teams alkalmazás 

segítségével saját digitális osztálytermükben bárhol és bármikor elérhessék tananyagaikat, 

dolgozhassanak feladataikon, projektjeik elvégzésén, feladataik összehangolásán.  

Informatika irányultságú osztályokban tanuló diákjaink ismerjék meg a LEGO robotot, 

Minecraft programozást, valamint 3D tervezést és nyomtatást. (Már rendelkezik az intézmény 

egy 3D nyomtatóval és szkennerrel, ami a 235. tanteremben található. Ideális lenne a 129. 

informatika szaktanteremet is felszerelni ezekkel az eszközökkel.) 

Készítsük el digitális naptárunkat.  

Online iskolaújság hagyománnyá tétele. 

Októberben vegyünk részt a világméretű Skype-A-thon programban (virtuális 

együttműködések a programhoz csatlakozó diákok és vendégek között).  

Feladatok:  

 a hardveres környezet megújítása 3 évente 

 új szoftverek beszerzése 

 partneri kapcsolatok bővítési, szponzori megállapodások 

 1:1 tanulás kiterjesztése BYOD (Bring Your Own Device – Hozd a saját eszközöd) 

szisztéma kialakításával. 

 Okos eszközök integrálása az oktatás folyamatába. 

 A Teams és a Onenote alkalmazása a felső tagozatos osztályainkban.  
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 Programozható eszközök biztosítása a mindennapi nevelő-oktató munkához.  

Sikerkritériumok:  

 Kísérleti jelleggel a felső tagozaton 1:1 tanuljanak diákjaink.  

 Működő digitális osztálytermek felső tagozatunk összes osztályában.  

 Szakmai kirándulások bővítése évente kétszer, élményalapú oktatás. 

 További sikeres pályázatok, versenyek. 

 Hagyományos és online továbbképzéseken való részvétel biztosítása. 

 Szakmai lehetőségek naprakész nyomon követése. 

 Programozható eszközök biztosítása (beszerzése pályázati, vagy szponzori úton).  

Az oktatási környezet jelentősen befolyásolja a nevelő-oktató munka minőségét. Az elmúlt 

években igyekeztünk elavult eszközeinket javíttatni, pályázati úton, illetve szülői és szponzori 

segítséggel pótolni. Lecseréltük számítógépparkunk egy részét. 20 új laptoppal (2017-es 

beszerzés) 54 tablettel, 1 3D nyomtatóval és szkennerrel, 6 fejkamerával és egy a legmodernebb 

konstrukcióval felszerelt interaktív táblával bővítettük eszköztárunkat. Szeretnénk, ha ezeket a 

fejlesztéseket nagyobb léptéken tudnánk folytatni a következő öt évben is. Amennyiben 

rendelkezésünkre áll a megfelelő erőforrás, - szponzori kör, pályázat – továbbra is ütemezetten 

cseréljük az elhasználódott bútorzatot, a hagyományos és a digitális taneszközeinket. 

Szervezetfejlesztés 

 

„A szervezeti kultúra egyfajta szociális összetartó erő, látható és láthatatlan összetevőkkel. Az 

ezekből az elemekből felépített erős szervezeti kultúra alakítja az intézmény, szervezet 

munkatársainak identitás és környezettudatát, pozitív hatásként elősegítheti a célokkal való 

azonosulást, valamint stabilitást és egyszerűséget eredményez, ahogy a kultúrát általánosságban 

is a múlt történelmének, a jelen cselekedeteink és hozzáállásaink, valamint jövőnkről alkotott 

elképzeléseink összességének tekinthetjük” Wikipédia 

Ahhoz, hogy szervezetünk hatékonyságát növeljük, a legkönnyebben kezelhető rendszert kell 

biztosítanunk kollégáink számára, ahol biztonságban érzik magukat és azonosulni tudnak a 

közösen kitűzött célokkal. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAlt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jelen
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6v%C5%91_(id%C5%91)
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Feladatunk: 

 Erősíteni kell a pedagógusok közötti interaktív kapcsolatokat, közös 

együttműködésekkel, alkotásokban való kooperációkkal. Kiemelten figyelmet kell 

fordítani az aló és felső tagozaton tanítók közötti kapcsolat erősítése. 

 Kommunikáció hatékonyságának eredményesebbé tétele, az információáramlás 

hatékonyságának növelése.  

 Az iskola arculatának egységesítése, frissítése, tanulók bevonása a tervezésbe. 

 Nagy érték egy összeszokott tapasztalt tantestület, akik biztosítják az intézmény 

állandóságát, őrzik hagyományait és vigyáznak értékeire. Ez az idilli állapot veszélyeket 

is rejt magában. A tantestületből 35 fő – meghaladja az alkalmazottak felét – öt éven 

belül nyugdíjba vonul. Nagy feladat elé állítja az intézmény vezetését a megfelelően 

képzett, az iskola életébe beilleszkedni tudó elkötelezett pedagógusok alkalmazása. 

Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot kell tartani a tanító és tanárképző főiskolákkal, 

valamint minden arra alkalmas fórumot meg kell szólítanunk, illetve meg kell 

szólalnunk célunk elérése érdekében. 

 Az intézmény képzési formáinak újra gondolása. Pedagógiai programunk módosítása 

lehetőséget ad közös céljaink megfogalmazására, tapasztalataink, hagyományaink és a 

korszerű tudásközpont létrehozása érdekében kidolgozására és bevezetésére. 

 Pandémia okozta deficitek mielőbbi felmérése, a feltárt hiányosságok pótlása javítása. 

 A digitális tantermen kívüli oktatás pozitív hatásainak megőrzése  

o online értekezletek tartása,  

o digitális tananyagok kidolgozása, esetleg publikálása, 

o programok átszervezése,  

o iskola nyitva tartásának újra gondolása, az épületben az itt dolgozók és a diákok 

kivételével tanítási időben szülők és vendégek csak indokolt esetben 

tartózkodhassanak (előre bejelentett időpontra érkeztek, szakmai megbeszélésre 

érkeztek stb.) 

 Nyugodt alkotásra alkalmas légkör biztosítása pedagógus és tanuló számára egyaránt. 

 Belső ellenőrzési rendszer erősítése: folyamatos tervszerű és minden területre kitérő. 

 Tantestületi tudásmegosztó alkalmak szervezése az előbbiekben felvázolt és 

hagyományos továbbképzések formájában is. 

 Továbbképzések, újabb szakok diplomák megszerzésének támogatása. 

 Pedagógusminősítések támogatása. 
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 Osztályfőnöki tréningek szervezése, osztályfőnöki protokoll összeállítása. 

 Hagyományosan szervezett munkaközösségeink működésének átgondolása, innovatív 

munkaközösség létrehozása. 

 Középvezetői hatáskörök, feladatok kibővítése, aktualizálása, tudatosítása. 

 Tanulói fegyelmezettség javítása. 

Mindezen célkitűzéseket közös gondolkodással valósíthatjuk meg.  

 

Tanulásszervezés 

 

 DSD I. nemzetközi nyelvvizsga letétele minden német nemzetiségi osztályba járó tanuló 

számára. Ehhez felkészítő foglalkozások biztosítása. 

 Németországi testvériskolai kapcsolat létrehozása.  

 Német nemzetiségi tánccsoport utánpótlásnevelése, el kell érnünk, hogy tanulóink a 8. 

évfolyam elvégzése után is visszajárjanak a néptáncfoglalkozásokra, így saját 

néptánccsoportja lenne az iskolának és a városban működő Wunderkäfer 

Tánccsoportnak utánpótlást tudnánk biztosítani. 

 Közös énekes programok a Líra Dalkörrel. 

 Euroexam partneriskolájaként angol nyelvet tanuló tanulóink számára nyelvvizsga 

felkészítő foglalkozások tartása.  

 Iskolai szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások biztosítása. 

 Az idei évtől a matematika tantárgyat ötödik osztálytól csoportbontásban tanítjuk. A 

következő tanévtől a magyar nyelv és irodalom tantárgy csoportontásban való oktatása 

ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben. 

 

Pályázati célkitűzéseink 

 

 Örökös Ökoiskola cím elnyerése 

 Határtalanul pályázatok elnyerése 

 Partnereinkkel közös pályázatok keresése a partneri kapcsolatok kiaknázásával 

 Nemzetiségi pályázatokon való részt vétel 
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Infrastruktúra javítása 

 

Egy közösség biztonságát nemcsak az immateriális, hanem a materiális javak is befolyásolják. 

Az önmegvalósítás és alkotókészség csak biztonságos egészséges környezetben valósulhat 

meg, ahol nyugodt körülmények között zavaró tényezők kizárásával bontakoztathatják ki 

tehetségüket pedagógusok és tanulók.  

 

Reális célkitűzéseink 

 

 Szertáraink átvizsgálása, új korszerű szemléltetőeszközök, taneszközök beszerzése. 

 IKT eszközeink megújítása szoftver hardver háttér fejlesztése (részletesen a Digitális 

Transzformációs Modell részben található). 

 Könyvtári állomány fejlesztése, a jogszabályban meghatározott módon tanulóink 

pedagógusaink igényeit és a XXI. század elvárásait szem előtt tartva. 

 Könyvtárba és a könyvtári olvasóterembe polcok, zárható szekrények beszerzése. 

 Szakkönyvek beszerzése igény szerint. 

 A kultutAktív Egyesülettel és a Szent István Egyetemmel iskolaudvar, iskolakert 

megújítása az iskolahasználók – tanulók, pedagógusok – igényeinek céljainak 

eléréséhez megfelelő udvar kialakítása. 

o Időjárásbarát kert. 

o Korcsoportoknak változatos eszközök, játékok. 

o PatriciPécs játék iskolakeretre adaptálása. 

o Urbanity játék alkalmak: beavatkozási ötletek megvitatására. 

 Az évek során felszabaduló szaktantermek újra szaktanteremmé alakítása: 

o ének-zene szaktanterem, 

o biológia szaktanterem, 

o technika szaktanterem, 

o fejlesztő terem kialakítása. 

Vágyott célkitűzéseink 

 

Az intézmény épülete mint már a helyzetelemzésben is megjelenítettem több részletében 

felújításra, javításra átalakításra szorul: 

 tantermek ablakainak manuálisan nyithatóvá tétele, szellőztetés lehetősége, 
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 zsaluzia megjavítása, egyes tantermekben az állandó sötétség és a mesterséges fény 

rontja a tanulók szemét, 

 mosdók tornaöltözők felújítása, beázások javítása stb. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet 

lehelyezel, a világot építed tovább.”/Antoine de Saint-Exupéry/ 

Tíz év egy 300 éves múltra visszatekintő intézmény életében nem számottevő. Az ember 

életének lehet meghatározó szakasza. Mi is történt ez alatt az idő alatt?  

Tíz év alatt sok követ helyeztünk el így a világ általunk is épült. A régmúlt hagyományait 

ötvöztük a modern kutatások eredményeivel, így helyeztük el kézjegyünket iskolánk 

évszázados köveire. Ezek a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől a sziklákig, 

de mindegyikük ugyanolyan fontosságú az építkezés során.  

Véget ért egy útszakasz, ami a mai napon zárul az értékeléssel. Az utakat sokáig nem érti meg 

az ember, csak lépdel rajtuk és másra gondol. Néha széles az út, néha rögös, de mindig haladunk 

előre. Most viszont megállunk egy pillanatra és számba vesszük homokszemeinket, 

kavicsainkat, építőköveinket. 

Egyértelmű ma már minden kutatásból, és a tapasztalatból is jól tudjuk, hogy az iskola 

világának „jósága” kiemelkedően a pedagógusokon múlik. S ez az, amiben az egyes igazán erős 

iskola.  

Olyan tanárok tanítottak és tanítanak most is akik nem csak szakmailag kiválóak, hanem 

gondoskodni is tudtak a rájuk bízott gyerekekről, partnereikké tudtak válni egy új nemzedéknek 

is, mert képesek a megújulásra egy nagyon gyorsan változó korban.  

A kiváló tanárokkal és a nyitott szívű diákokkal együtt ebben a különleges iskolában a múlt 

erős hagyományaira építve a jövőre készülünk: az egyes egy élő iskola, amely folytonos 

változásban van, s ezt a pezsgést megtapasztalhatja az, aki ide jár.  

Tíz év távlatában is a sikeres közös együtt gondolkodásaink jutnak eszembe, azok a pillanatok, 

amikor kollégáim lelkesen, elkötelezetten és vidáman beszélnek tanulásról, tanításról és 

megújulásról. Arról, amit munkájukban lényegesnek tartanak. Láttam hogyan segítik át 

egymást a nehezebb pillanatokon, hogyan támogatják tanártársukat a minősítése napján, és 

látom büszke, boldog tekintetüket a versenysikereik után.  
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Valóban az iskola lelke a pedagógus.  

Mi is jellemezhetné jobban iskolánkat mint Vekerdy Tamás a Gyermekek, óvodák iskolák c. 

írása „Olyan iskolát keresnék, ahol mindennap beszélgetnek a gyermekemmel, ahol mesélnek 

neki, ahol játszanak vele, ahol nem veszik el a kedvét a világ megismerésétől, nem törik le a 

kíváncsiságát, nem utasítják vissza, fojtják el kérdéseit, kérdező kedvét, ahol tudják, hogy 

mikor van pihenésre szüksége,…ahol igyekeznek megismerni a gyermek testi és lelki 

fejlődésének törvényszerűségeit, az ezekből fakadó szükségleteket, és mindezt tekintetbe véve 

alakítják az iskolai élet mindennapjait.” (2001. 49.). Azt hiszem megtalálta gyermeke számára 

a megfelelő iskolát. 

Köszönöm kollégáimnak, hogy tíz évvel ezelőtt befogadtak, elfogadtak és még ha nem is 

értettek mindenben egyet velem közösen a gyermekek érdekeit szem előtt tartva alázattal 

végezték nevelő-oktató munkájukat. 

Szeretem ezt az iskolát. 

Szeretek ebben a csapatban dolgozni. 

Szeretném a megkezdett munkámat folytatni! 

 

 

Ráckeve, 2021. március 17. 


