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Szakmai önéletrajz 

 

 

Személyi adatok 

 
 

Név: 
Születési név : 

Gulyásné Szabó Klára 

Szabó Klára 

Cím 6771 Szeged, Makai út 8. 

Telefonszám 06-20-428 4616   

  

E-mail(ek) igazgato@vorosmarty-szeged.sulinet.hu 
gyliga@freemail.hu 

 
Születési hely,dátum 

 
Győr, 1956.08.07. 

  

  

Szakmai tapasztalat 2009. augusztus 1-jétől  a szegedi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola intézményvezetői kinevezése 
 
1997-2009 munkaközösség-vezető 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Szeged 
(az Odessza II. Sz. Általános Iskola jogutódja) 

  

 1992-1997 igazgatóhelyettes 

 Odessza II .Sz.  Általános Iskola, Szeged 

  

 1978-1992 tanító 

 Odessza II. Sz. Általános Iskola, Szeged 
 

mailto:igazgato@vorosmarty-szeged.sulinet.hu
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Tanulmányok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 

 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar 

 közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 
 
1999-2000 
Pedagógus –továbbképzési Módszertani és Információs 
Központ Kht., Pilisborosjenő 
számítástechnikai szoftver üzemeltető( OKJ) 
 
Magyar Drámapedagógiai Társaság 
drámajáték-vezető 
 

 1986-1988  
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

 nevelőtanár 
 

 1975-1978 

 Győri Tanítóképző Főiskola 
tanító 
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Egyéb képzések: 2012. Közoktatási intézmények tanügyi ellenőrzése, auditja 
tanügyigazgatási auditor képzés (30 órás) 
Studium Rationalitas Közoktatási Szakértői Bt. 
 
2012. Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök 
alkalmazása  
az eTwinning program keretében (30 órás) 
Educatio Nonprofit Kft. 
 
2011. Tehetséggondozás: Különböző képességterületek 
fejlesztésének módszertani eljárásai 
(10 órás) 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Magyar Géniusz Projektiroda 
 
Tehetségsegítő Tanácsok megalakítása (10 órás) 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Magyar Géniusz Projektiroda 
 
 
2010. Vezetői feladatok az IPR működtetésével kapcsolatban 
(15 órás) 
Corvinus Pedagógiai Intézet 
 

2010. Közoktatási mentorok felkészítése (képzett mentor)  
(45 órás)  
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest 
 
2009 Interaktív tábla az oktatásban (30 órás) 
Hunniareg Pedagógiai Intézet 
 
2009. Mentorfelkészítés a kompetencia alapú oktatási 
programcsomagok adaptálásának elősegítésére (30 órás) 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest  
 

2008 Műhelyfoglalkozások mentorok számára 
(TÁMPO 3.1.4.) 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest 

  
 

E 

 2006-2008 Továbbképzés mentorok számára 

  SuliNova Budapest (HEFOP 3.1.2.) 

 2005. Alapozó felkészítés a kompetencia alapú oktatási 
csomagok használatára  
(30 órás)  

  HEFOP 3.1.2. 
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 2004 Gyermekszínjátszó rendezői tanfolyam (120 órás) 
 
2000 Mentálhigiéné (45 órás) 
 
1997 Helyi tanterv készítésének módszerei (50 órás) 

 

 

Szakmai kompetenciák: 2008-2010 TÁMOP 3.1.4. pályázati program 
megvalósításában szövegértés 1-4. kompetenciaterületi 
mentor-szaktanácsadó munkát végeztem 6 intézményben 
 
2006-2008 HEFOP TIOK 3.1.2. programjában szövegértés, 
szövegalkotás  
területen 4 intézmény pedagógusainak munkáját mentoráltam,  
a kompetencia alapú oktatási program adaptációját segítettem 
(SuliNova) 
 
Drog-prevenciós foglalkozások vezetése 5-8. osztályokban 
2001-től 2009-ig 

  

 2005-2007 HEFOP TIOK 3.1. 2. programjában a szövegértés, 
szövegalkotás területen  
tananyagot teszteltem 3-4. évfolyamon (SuliNova) 

  

 2000-2006 színjátszás oktatása  
Alapfokú Művészeti Iskola, Mindszent 
 

  

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák: 

 

1999-2000 
Pedagógus –továbbképzési Módszertani és Információs 
Központ Kht., Pilisborosjenő 
számítástechnikai szoftver üzemeltető (OKJ) 

  

Kiegészítő információk: Családi hátterem:  
Férjem a TISZA VOLÁN Zrt. egyik divízió igazgatója (mérnök, 
közgazdász szakmérnök) 
Idősebb gyermekem közgazdász programozó matematikusi, 
a fiatalabb biológuskutató diplomával rendelkezik. 
Szívesen töltöm szabadidőmet természet közelben, 
túrázással, vitorlázással. 
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Foglalkoztathatósági készségek, 
kulcsképességek köre: 

Szakmai munkám során sokrétű gyakorlatot szereztem a 
tantermi és az intézményi szintű folyamatok szervezésében, 
megvalósításában, ellenőrzésében, értékelésében.  
Az iskolai alapdokumentumok kidolgozásában és 
átdolgozásában szintén folyamatosan szerepet vállaltam. 
Jellemző rám a felelősségvállalás, a lojalitás, a jó szervező 
képesség, az önálló döntés, a kezdeményező képesség, a 
kritikai képesség, az alkalmazkodás, a jó kommunikációs 
képesség. Szeretek csapatban dolgozni.  
Szakterületemet illetően az intézményi és az intézményen 
kívüli innovációban több szinten folyamatosan 
tevékenykedtem és képeztem magam. 
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2. Bevezetés 
„Nemes önbizalom, de nem önhittség 

Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben.” 

(Arany János) 

Iskolánk nevelőtestületének hitvallása a vezetési elképzelésekkel és a gyakorlattal 

összhangban: gyermekközpontúság a nevelésben, képességeket fejlesztő, szilárd 

alapképzést adó tevékenység az oktatásban. Az intézmény munkájára jellemző, hogy a 

tradíciók ápolása és a tradicionális tudás keveredik egy egészséges innovatív 

szellemiséggel a nevelő-oktató munka során. Az intézményben 36 éve dolgozom, 

magas fokú elkötelezettséggel az intézmény és a nevelőtestület iránt, 5. éve 

intézményvezetőként. 

Alapelveink között szerepel, hogy fontos számunkra megtanítani tanulóinkat, hogyan 

kell tanulni, felkelteni a tanulás iránti vágyukat.  

Célunk a család és a közösségek alapvető értékeinek, a szolidaritás, a tolerancia, a 

tudás, a türelem és a környezettudatos szemlélet közvetítése a tanulók felé. 

Öko iskolaként mindennapi munkánk része a környezettudatos és egészséges 

életmódra nevelés, a mozgásfejlesztés, a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében 

a művészeti nevelés. Ennek érdekében a tanítási órákon kívül szakköri keretben, a 

tanulókat tevékenykedtetve sajátítanak el ismereteket, próbálhatják ki kreativitásukat, 

illetve változatos mozgásformákat kínálunk tanulóink számára: kézilabda, atlétika, 

úszás, néptánc, társastánc formájában. 

Az intézmény tehetségpontként is működik, nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges 

tanulók képességeinek fejlesztésére, a versenyeztetésre. Az intézményi rendezvények 

hagyományosan magas színvonalon zajlanak, melyek nevelőerejét, közösségfejlesztő 

hatását a tantestület kihasználja. A szülőkkel való kapcsolattartás példaértékű, ennek 

sokféle formáját alkalmazzuk. Az iskola külső kapcsolatrendszere is sokoldalú, 

jellemzően kapcsolódik az öko, a sport és a tehetséggondozás területekhez.  

Az intézményi környezet és infrastruktuális feltételek városi viszonylatban átlagosak. 

Kollegáimmal együtt az intézményi mutatók, az eredményesség színvonalának 

emelésén dolgozunk, törekszünk minden évfolyamon a tantárgyakhoz kapcsolható 

szilárd alapképességek és készségek kialakítására és megerősítésére a tanulók körében, 

ami minden további munkánk alapja.  
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3. Helyzetelemzés 

 
A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola a Szegedi Tankerülethez tartozó alapfokú 

köznevelési intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését 

és gazdálkodási kereteit az Intézményfenntartó Központ költségvetésének melléklete 

tartalmazza. 

Működtetője Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Feladatellátás:  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

 

3.1. Környezeti hatások-környezeti feltételek 

Iskolánk Újszegeden, az Odessza városrészben épült, 1978 óta működő lakótelepi 

általános iskola, közvetlen szomszédságában egy másik, felújított általános iskolának. 

Az intézmény földrajzi helyzetéből, a jó közlekedési lehetőségekből fakadóan 

tanulóink nemcsak a beiskolázási körzetből, hanem a város több pontjáról érkeznek 

iskolánkba. 

Az elmúlt harminchat év során az iskola közvetlen környezetében lévő lakótelep 

„elöregedett”, ezért tanulóink nagy része a város más részeiből jön hozzánk. A 

városrész átfogó rehabilitációja a városvezetés jelzése alapján napirenden van, 

melynek remélhetőleg része lesz az iskola épületének felújítása is. 

 Mivel tanulóink nagyon változatos szociális háttérrel rendelkeznek, ezért 

igyekszünk stabil értékrendünket megtartva iskolánk belső világát 

folyamatosan alakítani a külső és a belső változásokhoz, igényekhez igazítva. 

Célunk, hogy a gyermekek számára olyan vonzó, érzelmi biztonságot ígérő, 

szellemileg serkentő környezetet alakítsunk ki, amelyben szívesen 

tartózkodnak, és amely a fejlődésüket maximálisan támogatni tudja.  

 Intézményünkben is jelen van az integráció és az inklúzió elvárása és 

gyakorlata. A szakszerű integrálás már a kezdő szakaszban is a családdal való 

együttműködés kiindulópontja. Ehhez kapcsolódik a pedagógiai differenciálás 

kultúrájának szakmai feladata. Az óvodákkal és a középiskolákkal való szakmai 

együttműködés mindkét intézménytípusnak, közoktatási foknak természetes 

igénye. Feladatunk, hogy az átmeneteket „törésmentesekké”tegyük, mind az 

óvoda-iskola, mind a magasabb iskolai szakaszok között. 
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 A tágabb társadalmi és a szűkebb környezeti igények hatására az emelt szintű 

testnevelés osztály mellett az emelt óraszámú nyelvoktatást biztosító osztályok 

képzése-oktatása is megjelent intézményünkben. 

Partneri igényeket felmérve tudjuk időről időre meghatározni feladatainkat, az 

előrelépés, fejlődés irányát. A 2012/2013-as tanévben is felmértük és összegeztük 

partnereink véleményét.  

A legutóbbi felmérés alapján az intézmény használói az alábbi területeket tartották 

fontosnak, és meglétét vagy hiányát (1-5-ig skálán) értékelték. A preferált szempontok: 

 nyújtson az iskola biztos, szilárd ismereteket, 

 fejlessze a tanulók képességeit, személyiségét, 

 közvetítse az iskola a társadalmilag elfogadott értékeket, alakítsa ki tanulóiban 

az emberi érintkezés megfelelő szabályait, a kommunikáció elfogadott normáit 

és helyes formáját, 

 alakítsa ki az egészséges életmód iránti igényt, a tanuló ismerje meg és védje 

környezetét, a természetet, 

 készítsen fel a továbbtanulásra, a társadalmi beilleszkedésre, a társadalmi 

hátrányok leküzdésére. 

 

3.2.Szervezeti felépítés 

Az intézmény szervezeti felépítése: 

Az egyszemélyi felelős az intézményvezető, közvetlen szakmai segítője a 2 

intézményvezető helyettes. Az intézményvezetés a munkaközösség vezetők 

segítségével a 7 munkaközösség munkáját irányítja (osztályfőnöki, humán-művészeti 

és idegen nyelvi, természettudományos, testnevelés, alsós, napközis és öko), akik 

felelősek az egyes területekért, javaslatot tesznek a nevelés-oktatás hozzájuk tartozó 

területeinek fejlesztésére, szerkezeti és szervezeti változtatására. 

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola jelenleg 15 tanulócsoporttal (7 alsós és 8 

felső tagozatos osztály), 6 napközis és 2 tanulószobás csoporttal 8 évfolyamon 

működik. 

1-7. évfolyamon testnevelés orientációjú vagy emelt szintű testnevelés tagozatos, 1-7. 

évfolyamon emelt óraszámú nyelvi, 8. évfolyamon testnevelés és rekreációs tantervű 

osztály működik.   
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Az alsó tagozaton az igényeknek megfelelően 6 napközis csoportot, míg felső 

tagozaton 2 tanulószobai csoportot hoztunk létre, mivel felső tagozaton továbbra is 

van igény a tanulószobára. 

Az alsó tagozaton ún. „nagyfelmenő” formában a tanítók 1-4. osztályig tanítják a 

tanulókat, illetve 4 éven át osztályfőnökök a tanítók az alsó, és a tanárok a felső 

tagozaton egyaránt.  

A nevelés felelősei az intézményben a tanítók munkaközössége és az osztályfőnöki 

munkaközösség tagjai, a diák önkormányzatok vezetői, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladattal megbízott pedagógus. Ezeknek a munkaközösségeknek az 

irányítása, a nevelési terület összefogása az intézményvezető feladata. 

Az intézmény irányításában egy úgynevezett vezetői csoport segít az igazgatónak. 

Tagjai: a munkaközösség-vezetők, az intézményvezető-helyettesek, a 

diákönkormányzatok vezetői, a szakszervezeti és közalkalmazotti tanács vezetője. A 

vezetői csoport tanácsaival, tapasztalataival segíti a vezetőt döntéseiben, fejlesztő 

javaslataival azok megvitatásával a demokratikus vezetési stílust erősíti. 

Iskolánkban minőségfejlesztési csoport működött. A partneri vélemény és igények 

mérése tervszerűen történt, a 2012/2013-es tanév végén kérdőíves módszerrel 

szondázta a csoport a pedagógusok, a szülők és a tanulók véleményét az intézményben 

folyó munkáról.  

A tantestület a különböző szintű – egyetértési, véleményezési és döntési - jogait 

tantestületi értekezleteken gyakorolja. Munkáját támogatja a továbbra is a 

hagyományosan működői iskolaszék és a szülők közössége valamint az újonnan alakult 

iskolatanács. 

 

3.3. Személyi feltételek 

Intézményünkben a közalkalmazottak létszáma 36 fő, ebből 34 fő pedagógus 32 

álláshelyen, 2 fő pedagógusmunkát segítő 2 álláshelyen (iskolatitkár és rendszergazda). 

A pedagógusok megoszlása: 1 fő intézményvezető, 2 fő intézményvezető-helyettes, 10 

tanító, 19 szaktanár, 1 fő tanító-fejlesztő pedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus. 

A jelenleg GYED-en 1 fő fejlesztő pedagógust határozott idejű alkalmazással 

helyettesítünk. 

A tantestület többsége 15-35 éves tanítási tapasztalattal rendelkezik. 
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A kollegák szakmai felkészültsége lehetővé teszi az intézmény színvonalas és rugalmas 

tevékenységét, működtetését, vagyis a fenntartó, a működtető és a felhasználói igény 

kielégítését. 

 

A tantestület átlagéletkora a fiatalítási törekvések ellenére elég magas, több mint 47 

év. A fő probléma abból fakad, hogy akik ma 55-60 év közöttiek, majd szinte egyszerre 

tudnak nyugdíjba menni. A tantestület összetétele alapvetően változni fog, ezáltal a 

feladatok delegálása, leosztása az arányos terhelést figyelembe véve új helyzetet 

teremt a tantestületben. 

Az oktatási és társadalmi környezetváltozásból adódó feladatok az iskola számára új 

típusú pedagógus személyiséget igényelnek. Ennek biztosítása érdekében a 

tantestület tagjai folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, szakmai fórumokon 

cserélnek tapasztalatokat. 

A felső tagozatosok létszámának csökkenése volt tapasztalható a 2011/2012-es és a 

2012/2013-as tanévekben (tanulólétszám csökkenés: a 8. évfolyamokon kimenő 3 

párhuzamos osztály helyett csak 2 első osztály indítása), illetve a 2011/2012-es 

tanévben csak 1 első osztály indítása miatt az alsó tagozaton, így az intézmény 

pedagógus álláshelyeinek száma a fentiek arányában csökkent.  
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3.4. Tárgyi feltételek 

Iskolánkban 18 tanterem, 6 szaktanterem, 3 egyéb oktatás célját szolgáló helyiség, 1 

tornaterem, 1 tornaszoba, 5 szertár, 1 fejlesztő szoba és egy könyvtár van. 

Rendelkezünk 2 számítógépes teremmel és só-szobával is. 

Udvarunkon egy, 1990-ben (pályázaton nyert összegből és sok társadalmi munkával) 

felújított bitumenes kézilabda pálya található. A pálya egy tekintélyes részén a 

környező fák gyökerei felnyomták az aszfaltot, balesetveszélyessé vált. Ezen a 

problémán segített önkormányzati képviselőnk, így újból használhatóvá vált a pálya. 

Korábban a hátsó udvaron egy játszóteret alakítottunk ki alapítványi segítséggel, de 

sajnos a fajátékok balesetveszélyessé válása miatt a játszótér jelleget meg kellett 

szüntetni, a játékokat fel kellett számolni. 

Az udvar további rendezése a „Mi iskolánk, mi óvodánk…” pályázat keretében történt, 

járdalapok és kültéri padok lerakásával kulturáltabb környezetet tudunk biztosítani 

tanulóink számára az óraközi szünetekben és szabadidős programokhoz. A salakos 

futópálya felújítását, az udvar virágosítását, csinosítását alapítványi és szülő segítséggel 

oldottuk meg. 

Az elmúlt években terveztük, hogy a felszabaduló udvari részen érdemes lenne 

oktatópavilonokat és az alsó tagozatosok számára játszóhelyet kialakítani, hogy 

tanulóink számára a „természet közelben” tartható tanórákhoz megfelelő terepet, 

tárgyi feltételeket tudjunk biztosítani (környezetismeret, rajz, biológia órák), s az 

óraközi szünetekben és a napközis időben megfelelő körülmények között töltsék 

szabadidejüket, de anyagi támogatottság hiányában ez a terv nem tudott 

megvalósulni. 

Az iskolai környezet folyamatos karbantartása nemcsak esztétikai igény, hanem az 

iskola területén dolgozók (diákok, pedagógusok és nem pedagógusok) 

balesetvédelmét is szolgálja. 

Az iskola épülete, berendezése a harminchat év alatt erősen elhasználódott. A 

folyamatos karbantartás mellett megtörtént a fűtés, világítás, az alsó szinten lévő 

mosdók korszerűsítése, viszont az ablakok cseréje korszerűbb, nagyobb hőszigetelést 

biztosító nyílászárókra nem.  

Az utóbbi években a tantermek, folyosók, mosdók tisztasági festése mellett már nem 

kerülhetett sor az összes ajtó és ablak mázolására, nem fért bele a költségvetésbe, bár 

szükség lenne rá. 

Az osztálytermek berendezése, a tanulói padok, székek, szekrények cseréje 

lehetőségünk szerint folyamatos volt, de még mindig vannak közel harminc éves, 

elhasználódott, korszerűtlen bútorok.  
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A pályázatok lehetőségével az elkövetkezendő időszakban is szeretnénk élni, hogy 

minél hamarabb el tudjuk érni az osztálytermek bútorzatának cseréjét.  

Továbbra is felújítást igényel a tantermek padlóburkolata is. Az alsó tagozatosok napi 

8-9 órát is eltöltenek ezekben a termekben, ezért sokkal otthonosabb, melegebb 

lenne, ha a padlózatot legalább ezekben a termekben laminált padlóra tudnánk 

cserélni. (A linóleumhoz képest nem igényelne különlegesebb kezelést, az 

állagmegóvás a váltócipős rendszerrel megoldható, s sokkal esztétikusabb lenne). 

Szemléltető eszközeink egy részének cseréje szükséges (pl. a kémia tantárgy 

oktatásához), másrészt az elhasználódott eszközöket folyamatosan kiváltja 

audiovizuális és digitális eszközök használata (pl. domborzati és történelmi térképek, 

írók-költők képei stb.), amennyiben a pedagógusok rendelkezésére fog állni a 

továbbiakban. 

A számítógépek karbantartása, korszerűbbre cserélése folyamatosan történt. Ebben 

segített az elnyert TIOK és a TIOP pályázati programban való eredményes részvételünk 

is, így nagy előrelépés történt ezen a téren. A további fejlesztés során szükséges lenne 

tanulói laptopok beszerzése is a mobilitás érdekében. 

A tornaterem és a tornaszoba parkettája a testnevelés órák számának emelkedése, a 

nagyobb igénybevétel miatt felújításra, csiszolásra, lakkozásra szorul. 

A könyvtár könyvállománya korábban több helyen és nem megfelelő körülmények 

között volt, most már méltó helyre került, bár egy raktárhelyiség kialakítására még 

szükség lesz az állomány szakszerű kezelése érdekében. 

Fejlesztő szobát alakítottunk ki tanulóbarát módon az integrációs pedagógiai 

programunkhoz kapcsolódó pályázati pénzből, a folyamatosan vásárolt fejlesztő 

eszközök is itt kaptak elhelyezést. 

A nevelők szinte 100 %-a felhasználói szinten kezeli a számítógépet mindennapi 

munkájában, többen OKJ-s végzettséggel rendelkeznek, akik szívesen segítenek az 

alkalmazási problémákkal hozzájuk fordulóknak. A teljes állásban az intézménynél 

dolgozó rendszergazda és segítségével az iskola honlapjának folyamatos karbantartása 

az elmúlt év óta megoldott. A honlap tartalmának frissítésében egy lelkes pedagógus 

és az iskola tanulóiból álló „szerkesztőbizottság” működnek közre. 

Az egyéb oktatást segítő eszközök, mint a fénymásoló, fax, nyomtató megfelelő 

mennyiségben és minőségben állnak nevelőink rendelkezésére. Működtetésük az 

ésszerű takarékoskodás elve mentén szükséges. 

A tantermi eszközök, felszerelés szükséges cseréjében, a fejlesztéshez használható 

eszközök beszerzésében segítettek a korábbi években a sikeres pályázatok (pl. a 

megyei eszközfejlesztési pályázat). 
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3.5. Nevelési, oktatási feltételek 

Az iskola tanulócsoportjainak neveltségi szintje a felmérések és a tapasztalatok alapján 

az elmúlt években sokat fejlődött, összességében megfelelő szintű. 

A neveltségi szint fenntartása és emelése érdekében a pedagógusok igyekeznek 

megfelelő munkakapcsolatot kialakítani tanítványaik szüleivel.  Az együttműködés 

viszont nem minden esetben zökkenőmentes, túlzó szülői elvárások is 

megfogalmazódnak az intézmény felé, gyakran kiváltva a szülői kötelezettségeket. 

Ilyen esetekben fontos a szülői kompetenciák tudatosítása. 

A legutóbbi partneri felmérésből is kitűnt, hogy egyértelműen nagy értéknek 

tekintették a szülők az osztályfőnökök pedagógiai kultúráját, érzékenységét, a 

partneri kapcsolatot. 

Sajnos nagyon nagy számban élnek az iskola tanulói közül csonka (egyszülős) 

családban, ami sok esetben nemcsak szociális, hanem érzelmi hátrányt is jelent a 

gyermeknek, ez viszont kihat a mindennapi közös munkánkra, az együttműködésre is. 

Ilyen esetekben a túlterhelt, frusztrált szülő frusztrált gyermekével kell 

együttműködést kialakítania a pedagógusnak. 

Az intézmény, az iskola nevelőközössége ugyanakkor vállalja, hogy a gyermekek 

helyzetéből adódó hátrányokat lehetőség szerint, a rendelkezésére álló pedagógiai 

eszközökkel csökkenti. 

Ennek érdekében az egy osztályban tanító nevelők rendszeresen megbeszélik, feltárják 

a tanulóközösséggel vagy az egyes tanulókkal kapcsolatosan tapasztalt problémákat, 

közös döntést hoznak a megoldás érdekében, majd szükség esetén a szülőket is 

bevonva dolgoznak a megoldáson. 

A tanév folyamán 3 szülői értekezletet, valamint 4-5 alkalommal fogadóórát tartunk. A 

szülők felé a személyre szóló meghívások rendszere jól bevált (előre, időben értesítjük 

a szülőt, kit keressen fel, milyen ügyben, az általános érdeklődés helyett). 

Támogatja a nevelőtestületet ebben a nevelő munkában az iskolaszék, a szülők 

közössége illetve az iskolatanács is. 

A kulturált iskolai környezet, a nevelés és az oktatás körülményei, a letisztult és 

egyértelmű értékelő-ellenőrző rendszer biztosítja a tanulók számára, hogy jól érezzék 

magukat az intézményben. Ugyanakkor törekvésünk a folyamatos változásokkal 

párhuzamosan, hogy tanulóink legyenek tisztában az iskolai jogos elvárásokkal, 

kötelezettségeikkel és természetesen a jogaikkal is. 
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Tanulói kérdőívek kiértékelése 

I. Diákokkal szemben támasztott elvárások 

1. Tudom, mit várnak el tőlem az iskolában 
7. A mi iskolánk légköre olyan, hogy "illik" jól teljesíteni 
8. Nálunk a diákok fontosnak tartják a jó eredmények elérését 
27. Az iskolai házirend betartása nehézségeket okoz 
 

A tanulók tanulási motivációjának fenntartása érdekében egyértelmű elvárásokat 

fogalmazunk meg számukra. A házirend betartása a tanulók egy részénél még mindig 

gondot okoz, ezen a továbbiakban még javítanunk kell. 

 

 

II. Iskolai terhelés  

17. Az órán rendelkezésre álló idő nekem általában pont elég a feladatok elvégzésére 
23. Otthon is kell tanulnom, hogy jó eredményeket érjek el 
24. Keményen kell dolgoznom az órákon 
 

A diákok számára egyértelmű, hogy az iskolai elvárásoknak akkor tudnak eleget tenni, 
ha elfogadják az életkoruknak megfelelő szintű terhelést. 
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III. Diákok értékelése 

2. Gyakran van sikerélményem tanítási órákon 
4. A tanáraimat nem csak a tanulmányi teljesítményem érdekli 
12. A tanáraim számomra hasznos értékelést adnak nekem a munkámról 
16. A tanáraim mindig megdicsérnek, ha valamit jól csinálok 
19. Tanáraim igazságosan osztályoznak 
26. A Mozanapló (digitális napló) segítségével megfelelő tájékoztatást kapok 
tanulmányi eredményeimről, magatartásomról, szorgalmamról  
 
A tanulási tanítási folyamat a diákok önértékelésére pozitívan hat, segíti e téren a 
fejlődésüket. 
 

 

IV. Tanár-diák viszony 

5. Az iskolában segítséget kapok ahhoz, hogy megtaláljam, miben vagyok igazán jó 
9. Problémáim megoldásához tanáraimtól kapok segítséget 
11. A tanáraim figyelnek rám 
14. Osztályfőnökömre mindig számíthatok 
15 Tanáraim segítik a hátrányos helyzetű illetve lemaradó tanulók felzárkóztatását 
28. Nem nagyon érdekel, ha a tanár megszid 
 
A felmérés eredményéből kiderül, hogy az osztályfőnöknek milyen kitüntetett, bizalmi 
szerepe van a tanulók körében. 
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V. Iskolához, közösséghez fűződő érzelmi viszony 

6. Van beleszólásom az iskolában az engem érintő kérdések eldöntésébe 
13. A nívócsoportos bontással elégedett vagyok  
20. A jövőben hasznosítani tudom majd az iskolában tanultakat 
21. Szeretek az iskolában lenni 
25. Otthon gyakran foglalkozom önmagamtól olyan dolgokkal, amikkel kapcsolatban 
valamelyik órán ébredt fel a kíváncsiságom 
29. Szeretem az olyan feladatokat, ahol társaimmal együtt dogozhatok 
30. Jól érzem magam az osztályközösségben 
31. Az iskola törődik a tanulók sikeres továbbtanulásával 
 

A tanulók pozitív jövőképének kialakításában nagy szerepe van az intézménynek. 
 

 

VI. Iskolai környezet  

3.Elégedett vagyok az iskola épületének külső és belső megjelenésével 
32. Megfelelőnek tartom az iskola berendezését 
33. Elégedett vagyok az iskolai büfé kínálatával 
34. Elégedett vagyok a tantermek tisztaságával és rendjével 
 
Az intézményi környezet azon elemeivel, ami az iskolavezetés döntési kompetenciáiba 
is tartozik elégedettek a diákok. 
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VII. Tanórán kívüli tevékenységek 

10. Az iskolában a tanórán kívül is van lehetőségem arra, hogy az érdeklődésemnek 
megfelelően műveljem magam 
18. Elégedett vagyok a közösségi programok hangulatával 
22. Elegendő sportolási lehetőséget nyújt számomra az iskola  
 

Az iskolai egyéb foglalkozások sokszínűségét jelezték vissza a diákok. 
 
 

 

 

VIII.  Amiért érdemes a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolába járni.  

Mit tenne a diák, hogy jobb legyen az iskola (3-3 területet kellett megnevezni). 

 A felsorolt területek szerepeltek a számozás sorrendjében, a legnagyobb arányban. 

Pozitívumok 

1. Tanárok, osztályfőnök (jó, kedves, aranyos) 
2. Szeretem az osztálytársaimat, jó az osztályközösség, barátok 
3. Sport, szabadidő 
4. Tudásszerzés 
5. Osztályprogramok, tanítási órákon kívüli egyéb programok 

 
Negatívumok 

1. Mellékhelységek állapota 
2. Egyhangú ebéd 
3. Az iskola felszereltsége, környezete (füves pálya, udvari játékok, játszótér az 

alsósoknak, hátsó udvar megnyitása, kerékpártároló, nagyobb testnevelés 
öltöző) 

4. Büfé kínálata 
 

A tanulók által pozitívumként kiemelt területekre az intézményvezetés és a tantestület 

hatást tud gyakorolni, az előrelépés érdekében kompetens a döntések 
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meghozatalában. A negatívumokként felsoroltak olyan területeket érintenek, melyek 

körében döntési joga az intézményvezetésnek nincs. A diákok véleményét figyelembe 

véve próbáljuk az infrastrukturális fejlesztési igényeinket jelezni.  

A közösség alakítás és a közösségfejlesztés különböző színtereken folyik. A 

diákönkormányzat munkája jelenleg is és a jövőben is nagyon fontos területe a 

nevelésnek, a diákok számára a demokrácia gyakorló terepe. Törekedtünk arra, hogy 

feladatát egyre jobban el tudja látni, azaz az iskolai élet egyre több területén 

kapcsolódott be a feladatok ellátásába, a programok szervezésébe. A további cél, ezen 

tevékenységek körének bővítése, a tanulók problémaérzékenyítése. 

Az osztályközösségek szervezettsége, közösségformáló ereje megfelelő. A nevelői 

példaadással, szülői együttműködéssel karöltve a tanulóközösségek erkölcsi 

neveltségének szintje garantált. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az ember közösségi lény, aki beleszületik egy családba, majd az óvoda, iskola 

közösségébe kell beilleszkednie. Méltányolnia kell az iskolának (a nevelő 

intézményeknek) az intelligenciák különbözőségét, megfelelve ezzel a gyerekek, a 

családok és a társadalmi elvárások különbözőségének. 

 A gyermekeket nevelő intézmény akkor működik optimálisan, ha a 

gyermek számára vonzó, érzelmi biztonságot ígérő, szellemileg 

serkentő környezetet nyújt. Ennek színterei legyenek az iskolai 

közösségek. 

 Életkori sajátosságaikat figyelembe véve tudatosan kell tanulóinkat 

nevelni arra, hogy mire 8. osztály után elhagyják intézményünket, igazi 

közösségben gondolkodó, közösségi emberekké váljanak. Tudják egyéni 

érdekeiket félretéve a közösséget szolgálni, érezzék jól magukat szűkebb 

és tágabb környezetük közösségeiben. 

 Alsó tagozaton meghatározó jellegű, tanítványaikban mély nyomokat 

hagyó a pedagógus személyisége, munkája. Természetesen ez kihat a 

gyermekek közösségről szerzett alapvető tapasztalataira is. 

 Még szorosabban együtt kell működnie szülőnek (esetleg 

nagyszülőnek), gyereknek, pedagógusnak, hogy minél több pozitív, 

közös élményt nyújtson számukra az iskola. 

 Emellett persze fontos feladat az együttélés szabályainak betartása, 

egymás segítése, a másság elfogadása, tolerancia a társakkal szemben. 
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 Az intézményben sok hagyományos program formálja, erősíti a 

közösségeket. A programok kialakításának jó gyakorlótere a diák-

önkormányzati munka mind az alsó, mind a felső tagozaton. Az 

osztályközösségek képviselői, küldöttei (az osztálytitkárok) kötik össze a 

kisebb közösségeket a nagyobbal, iskolaival. 

A közösséget erősítő hagyományos programokat, a hagyományok ápolását továbbra 

is erősíteni kell: 

 Kiemelt ünnepeinkről a megemlékezést általában egy-egy osztály 

szervezi, ilyenkor a műsort is ők mutatják be, ennek során a gyerekek 

számítanak egymás munkájára, jobban megismerik, segítik egymást.  

 Történelmi fordulópontjainkról, nagy jelentőségű személyiségek 

évfordulóiról való megemlékezések alkalmával nem csak az értékek 

megbecsülésére neveljük, hanem a nagy közösséghez, a nemzethez 

való tartozás érzését is erősítjük. Nagyjaink életútját megismerve 

példaképeket állíthatunk tanulóink elé. 

 Az alsó tagozaton játékos sportversenyt szerveznek a tanulóknak a 

napközis nevelők. Ennek során nemcsak a mozgás szeretetére, 

egészséges életmódra nevelünk, hanem közösségi élményeket is 

szereznek a gyerekek, megtanulnak küzdeni az osztályközösség 

sikeréért. 

 Az 1-2. osztályosok számára évente fogápolási, a 3-4. osztályosoknak 

tisztálkodási vetélkedőt rendezünk.  

Ezen versenyek szervezésében a diákönkormányzat vezetőjén kívül az 

osztályfőnökök, az iskola fogorvosa, védőnője, a védőnő hallgatók is 

szerepet vállalnak. 

 Tanulóink öko szemléletének, az érzékenyítésnek eszköze az évenként 

kétszeri alkalommal történő papírgyűjtés, a folyamatos használt elem és 

műanyag kupak gyűjtése. 

 A szülők segítségével osztálykeretben kerül megszervezésre a 

hagyományos Mikulás ünnepség, amikor az ajándékozás örömén 

keresztül az alsósok és a felsősök is a „jobb adni, mint kapni” élményét 

élhetik át. 

 Karácsony hetében az alsós és a felsős önkormányzat szervez bazárt, 

ahol a gyerekek saját készítésű tárgyaikat, megunt játékaikat cserélik, 

árulják. Az életre is nevelünk ezzel a népszerű hagyománnyal is. 
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 A hagyományos karácsonyi műsor az alsós és a felsős gyerekek közös 

produkciója. Az osztályközösségek az osztályfőnökök és a szaktanárok 

vezetésével, segítségével és közreműködésével készülnek 

műsorszámokkal, ezzel erősítve a kisebb, nagyobb közösségeket, a 

pedagógus-tanuló kapcsolatot. A meleg, családias hangulatú ünnep 

szinte nagycsaláddá kovácsol össze gyerekeket, szülőket, pedagógusokat 

egyaránt. 

 A felsős önkormányzat évente két alkalommal szervez diszkót. Ez jó 

gyakorlótere az önfeledt szórakozásnak, a vidám együttlétnek. A 

pedagógusok feladata hogy felkészítsék a gyerekeket arra, hogy 

kulturált magatartással, egymás örömét megsokszorozva vegyenek 

részt ezeken a rendezvényeken. 

 Az osztályfőnökök kiemelt feladatként kezelik a munkatervükben 

szereplő osztálykirándulásokat. Ezeken a kirándulásokon a fő célkitűzés 

az, hogy megismerjék a tanulók az ország közelebbi, távolabbi tájait, 

azok hagyományait, nevezetességeit, kulturális értékeit. 

 Az osztályok rendszeresen látogatják a Somogyi Könyvtár, a 

Százszorszép Gyermekház, a Kövér Béla Bábszínház, a Szegedi Nemzeti 

Színház rendezvényeit, előadásait. A közös utazás, a kulturált együttlét 

erősíti az összetartozás érzését. 

 Az osztályfőnök kulcsszerepet játszik abban, hogy feltárja a gyermek 

helyét a közösségben. Minden tanévben legalább egyszer készít egy 

szociometriai felmérést, melynek elemzése során kiderül, kik alkotják az 

osztály irányító magvát, kikre támaszkodhat elsősorban a közösségi 

szellem formálása, erősítése során a pedagógus. Az is világossá válik, kik 

állnak a periférián, kiket kell tapintatosan beépíteni, elfogadtatni a 

többiekkel. 

 Egy iskola életében alapvető folyamat az osztály, az iskolai közösség 

mellett a szülők megnyerése, bevonása is a nevelő munkába. A szülők 

megnyerése a kitűzött célok megvalósításához meghatározó 

jelentőségű. 

 Célunk minél több szülőt bekapcsolni a közösségek életébe. Kérjük 

részvételüket a kirándulásokon, egyéb szabadidős tevékenységek, 

iskolai programokon is. A szülők-nevelők közösségét erősíti az évenként 

megrendezett alapítványi bál.  
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Az egészséges életmódra nevelést a mozgásos tevékenység sokszínűségével, a 

testnevelés tagozatú osztályaink programjával, minden osztályban a változatos 

mozgásformák biztosításával, az ISK segítségével, az egyre növekvő tömegsport 

órákkal, azok színvonalas megtartásával, a tanórák különösen az osztályfőnöki órák 

ilyen jellegű témáinak feldolgozásával biztosítja az intézmény.  

Mindezt segítették a szakkörök, a játékos vetélkedők, a védőnő és a védőnő hallgatók 

által megtartott foglalkozások, valamint a drog-prevenciós pályázat keretében 5-8. 

évfolyamon megtartott mentálhigiénés, drog-prevenciós órák is.  

A városi és megyei, országos sportversenyeken is aktívan vesznek részt a tanulók. A 

sportversenyekre való felkészülés, az azokon való aktív részvétel segíti a közösségért 

végzett munka örömének és a felelősségvállalás érzésének átélését, emellett 

összekovácsoló ereje is van. 

Az 1994 óta működő, folyamatosan korrigált szintfelmérés hatékonynak bizonyult. 

Több tantárgyból kapnak lehetőséget a tanulók a megmérettetésre a hatodik-hetedik 

és a nyolcadik osztály végén. 

A mérésre jelentkezés önkéntes, a kapott érdemjegy nem ronthatja a tanuló év közben 

elért eredményét. 

Megegyezés szerint – ha jobban sikerült, mint a tanév során szerzett minősítés – akkor 

figyelembe veszik a tanulónál, egyébként próbának tekintik, mellyel a tanulót 

szoktatják a vizsgahangulathoz, a megmérettetés újszerű körülményeihez. 

A hatodik osztálytól lebonyolított vizsgák segítik a pályaorientációt, erősítik a tanulás 

motivációs bázisát, lehetőséget adnak arra, hogy a differenciált oktatás legyen a 

fejlesztés alapja. A tanulói továbbtanulási irány lehet az átjárható nívócsoportos 

oktatás meghatározója. Ez a tevékenység, annak eredményessége is segíthet abban, 

hogy tanulóink képességeiknek megfelelő középfokú intézményben tanuljanak tovább. 

Az intézményben a gyermekvédelmi teendőket a feladattal megbízott pedagógus 

kolléga koordinálja. Munkája fontos a problémák feltárása és a jelzőrendszer 

működtetése érdekében. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése fontos feladat. Az intézményben 

tervszerű integráció folyik. A HHH, SNI, BTMN státuszú tanulók segítése, a tehetséges 

tanulók fejlesztése minden pedagógus feladata. 

Az intézmény működési feltételeinek javítása érdekében 2010-ben létrejött a 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Alapítvány. Minden évben kérjük a szülők, 

nevelők, gazdasági szervezetek támogatását annak érdekében, hogy segíteni tudjuk 

többek között tanulóink részvételét a sportversenyeken, rendezvényeink színvonalas 

megszervezését, tehetséges tanulóink versenyeztetését, mely támogatások tanulóink 
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fejlődését, tehetségének kibontakoztatását, kiteljesedését segítik elő, illetve javítják az 

oktatás feltételeit az alapító okiratban foglaltak alapján. 

A hagyományok szerepe az intézményben a nevelés területén szintén nagyon fontos. 

Intézményünkben hagyományosan jó színvonalúak az iskolai ünnepélyek, melyeknek 

pozitív hatása, nevelőereje van, s egyúttal a nemzethez, városhoz, iskolához való 

tartozás közösségi érzését fejlesztik, s egyben a színvonalas kultúra iránti igényt is 

kialakítják. Életszerű helyzetekben nevelnek a kulturált viselkedési formákra, a 

magatartási szabályok alkalmazására, betartására. 

Változatos megemlékezési formák alakultak ki iskolánkban: iskolatévén, iskolarádión 

keresztül, élő műsor keretében, vagy a témához illő film, színdarab közös 

megtekintésével. 

Nemzeti kultúránk megbecsülését szolgálják az írók, költők, zeneszerzők aktuális 

évfordulójáról, a Kultúra Napjáról történő megemlékezés az iskolarádión keresztül. 

Zenei Világnap keretében hagyományosan vendégművészek segítségével 

ismerkedhetnek tanulóink a különböző hangszerekkel és zenei műfajokkal. 

Nemzeti ünnepeink közül kiemelten ünnepeljük október 6-át, október 23-át, március 

15-ét, mely megemlékezéseink alkalmasak arra, hogy a nemzeti függetlenség, a 

szabadságharc hőseinek tiszteletét megértsék, átéljék tanulóink. Nevelési szempontból 

különösen fontos, hogy példaképeket tudjunk állítani tanítványaink elé. 

Iskolánk névadójáról a Vörösmarty hét keretében emlékezünk meg. Új hagyományt 

teremtettünk a Tehetségnap és a Tolerancia Nap bevezetésével. Ezen a héten 

rendezzük meg a Vörösmarty Kézilabda Kupa versenysorozatát is. 

Évente rendezzük meg a szülők-nevelők alapítványi bálját, melynek célja a 

kapcsolattartás erősítése, valamint az iskolai alapítvány bevételeinek növelése a báli 

felajánlásokból. 

Az alsó tagozatosok farsangi rendezvénye, vidám hangulatú télbúcsúztatója szintén az 

iskolai rendezvénysorozat része. 

Évről évre népszerű és nagy sikerű a szülők, nevelők és tanulók körében is a karácsonyi 

koncert, mely a szeretet ünnepének egy nagy közösségben történő, az érzelmekre 

mélyen ható színvonalas program. 

A Nemzeti Összetartozás Napján mutatják be tánctudásukat az alsós osztályok egy 

nagyon jó hangulatú néptánc gála keretében. 

Iskolánk különböző versenyeknek ad otthont: 
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A sportversenyek lehetőségét felkínáljuk az újszegedi óvodások számára. Minden 

évben hagyományosan novemberben játékos sportvetélkedőt szervez az iskola 

(kupaszerzési lehetőséggel) a nagycsoportos óvodásoknak. 

Komplex pályázatot hirdetünk évente tankerületi szinten a 7-8. évfolyamosok számára 

A Föld napja címmel, amely 2 fordulóban zajlik, előzetes pályamunkából és 

csapatversenyből áll. 

Városi, az elmúlt évtől tankerületi szintű szavalóversenyt rendezünk évente az 5-8. 

osztályosoknak. 

Könyvtári ismeretekből évente rendezünk városi vetélkedőt a 7-8. évfolyamos 

tanulóknak. 

Több mint húsz éve szervezzük a „Mesét látok, mesét mondok…” című rajz- és 

mesemondó versenyt a város, jelen tanévtől a tankerület nagycsoportos óvodásai és az 

alsó tagozatosok számára. Ilyen jellegű verseny, ahol óvodások is szerepelhetnek nincs 

másik a tankerületben. 

Dicsőségkönyvet nyitottunk 1988-ban, amelybe azon nyolcadikosok eredménye és 

fényképe kerül, akik folyamatosan jó tanulmányi eredményt értek el, városi, megyei, 

esetleg országos tanulmányi versenyeken szereztek jó eredményt. 

Ezek a tanulók megkapják a Jó tanulmányi munkáért, a kiváló sportolók pedig a Jó 

sportmunkáért plakettet. 

Ezeket a kitüntetéseket a tanulók a ballagási ünnepély keretében kapják meg, s az 

ünneplő közönség előtt hangzik el a Dicsőségkönyvbe tett bejegyzés is, ezzel növelve a 

végzős és a többi tanuló tanuláshoz, sporthoz kötődő motivációját. 

Hagyományaink is folyamatosan változnak az újabb és újabb igényeknek megfelelően.  

Az iskola saját honlappal, internetes elérhetőséggel rendelkezik (www.vorosmarty-

szeged.hu), ahol szintén megtalálható a Dicsőségkönyvbe bejegyzett szöveg is „Akikre 

büszkék vagyunk” címmel.  

Az iskola honlapját folyamatosan korszerűsítjük, frissítjük, gondozzuk. Rendezvényeink 

után sok esetben képeket, filmeket, beszámolókat és egyéb információkat is 

találhatnak az érdeklődők a web-lapon. 

Oktatási munkánk színvonalának emelése érdekében mérés-értékelési rendszert 

alakítottunk ki. A tanév során elvégzett méréseket nevelési értekezlet keretében 

elemezzük, melynek felelőse a mérés-értékelési felelős pedagógus. A következtetések, 

tapasztalatok alapján tervezzük a következő év munkáját. 

 

http://www.vorosmarty-szeged.hu/
http://www.vorosmarty-szeged.hu/
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3.6. Gazdálkodás 

Az intézmény 2012. december 31-ig Szeged Megyei Jogú Város önállóan működő és az 

előirányzatok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szempontjából részjogkörű szerv 

volt, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési- és Oktatási Intézmények 

Gazdasági Szolgálata látta el.  

2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  mint  fenntartó,  
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében  az Nevelési- és Oktatási 
Intézmények Gazdasági Szolgálata, mint működtető irányítása alatt működő alapfokú 
közoktatási intézmény.
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4. Szakmai program 

Szakmai tervemet a helyzetelemzés, a rendelkezésemre álló dokumentumok, 

felmérések és a saját tapasztalataim alapján állítottam össze. 

4.1. Szervezeti felépítés, a munkakörökhöz kapcsolódó 

feladatok 

Az intézmény hatékony vezetését teszi lehetővé a 2013/2014-es tanévtől a két 

intézményvezető helyettesi státusz engedélyezése. A szakmai munka színvonalának 

folyamatos emelése érdekében továbbra is nagymértékben be kell vonni az 

ellenőrzés-értékelésbe a középvezetőket, a szakmai munkaközösségek vezetőit is.  

 A vezetési munkamegosztás kialakult intézményi gyakorlatát jónak 

találom. Az első számú vezető, az intézményvezető mellett dolgozik egy 

tanácsadó testület, a vezetőség, amely az intézményvezető-

helyettesekből, a munkaközösség-vezetőkből (szakmai és nevelési), a 

diákönkormányzat vezetőiből, a gyermekvédelemmel megbízott 

pedagógusból, a közalkalmazotti tanács elnökéből és a szakszervezeti 

titkából áll. Ez a csoport az éves munkatervben meghatározott 

gyakorisággal ül össze, és éves tematika alapján működik. 

 Ennek a szervezeti felállásnak az az előnye, hogy bővíti a vezetői 

megbeszélések résztvevőivel a döntésekben résztvevők számát. Több 

oldalról megközelített véleménynyilvánításra ad lehetőséget, tagjai 

között megoldja a párbeszédet és a koordinációt. Véleményükkel 

megkönnyítik az intézményvezetői döntéseket, beszámolnak saját 

területükön végzett munkájukról és tájékoztatják a testületet az 

elkövetkezendő teendőkről. 

 A vezetői munka racionális megosztásával, az intézményvezető-

helyettesek és a munkaközösség vezetők hatékony bevonásával kell 

továbbra is a szervező, irányító, ellenőrző tevékenységet megszervezni 

(az éves munkaterv és az ellenőrzési terv alapján). 

 Hét munkaközösség van, akiknek vezetői kéthavonta (szükség esetén 

gyakrabban) tartanak megbeszéléseket a munkaközösség tagjai 

számára. 

 A munkaközösség-vezető készíti el a munkaközösség éves munkatervét, 

a közösséget érintő belső és külső továbbképzések ütemezését. A 

munkatervek kialakításánál fontos a közös cél- és feladat meghatározás, 
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a feladatok lebontása egyénekre, valamint az ellenőrzés, értékelés 

megszervezése. Az éves terv alapján végzett munkáról a 

munkaközösségi tagok egyéni beszámolója alapján félévente készít a 

munkaközösség vezető írásos szakmai beszámolót. 

 A hosszú távú munkát, célkijelölést segítik az innovációs tervek, 

amelynek segítségével az egyes munkaközösségek átgondolják, 

egyeztetik és írásba foglalják az intézményi és a munkaközösségi szintű 

távlati fejlesztési elképzeléseiket. Szükség van az egyéni, kiscsoportos 

ötletek, újítások megvitatására, elfogadására, hiszen akkor érzi minden 

kollega saját maga és véleményének fontosságát, akkor valósul meg a 

fejlődés minden szinten. A tervek elkészítését megelőzi az előző évek 

összegző értékelése munkaközösségi szinten. A vezetés feladata az 

intézményi szintű távlati fejlesztési célok meghatározása. 

 Az információ áramlás érdekében a tantestület számára általában havi 

gyakorisággal információs értekezletet tartunk, hiszen az információ- 

áramlás biztosítása sarkalatos pont egy szervezet életében, javítja a 

vezetők és a tantestület tagjai közötti párbeszédet. 

 A vezetői csoport véleménye fontos a szakmai, pályázati, gazdasági 

döntések meghozatalakor is. 

 Kialakult a tantestületben az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok 

terjesztése. A továbbfejlődés érdekében még több bemutató óra, 

továbbképzési tájékoztató szervezése, jó gyakorlatok bemutatása lenne 

kívánatos minden munkaközösségben. 

 Erősítik a nevelői közösséget a karácsony közös megünneplése, a 

tanévnyitó és záró összejövetelek, a nőnapi és pedagógus napi közös 

beszélgetések. Az így szerzett élmények szorosabbá fűzhetik a 

tantestület tagjai közötti munkatársi kapcsolatokat. 

 Továbbra is javítandó a tantestületben a feladatok, a terhek 

egyenletesebb elosztása, az egymásért való gondolkodás. A tanítási 

órákon kívül elvégzendő egyéb feladatok felosztását folyamatosan 

arányosabbá kell tenni. Ezen a téren a munkaközösség-vezetők 

segítségével lehet előre lépni, hiszen ők látják a feladatok mennyiségén 

túl az ezzel járó tényleges terhelést. 
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4.2. Személyi feltételek 

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nevelőtestületének összetétele, a szakos 

ellátottság a pedagógiai programunkban lefektetett feladatokat tekintve megfelelő. Az 

elmúlt öt év szakmai továbbképzése keretében új diplomát szerzett vagy szerez a tanév 

végéig 5 fő: fejlesztő pedagógus, angol-tanító, média, angol egyetemi, mentor tanár, 

testnevelés egyetemi szakokon. A következő továbbképzési tervben szerepel új 

diploma megszerzésére 2 fő: közoktatási vezető szakon az új intézményvezető 

helyettes, valamint mérés-értékelés szakon a mérési rendszergazda. 

A tantestületre jellemző a folyamatos megújulás, innovációs érzékenység. Jelenleg 34 

főből áll, ebből 5 férfi, a tantestület átlagéletkora 47,5 év, 9 fő 55 évesnél idősebb, ami 

a tantestület 26,5%-a. A tantestület „fiatalítása” továbbra is feladat.  

Az alábbi táblázatban a tantestület átlagéletkorának alakulása látható. 

 Átlagéletkor 

2004/2005 41,16 

2005/2006 41,9 

2006/2007 45,3 

2007/2008 45,1 

2008/2009 46,34 

2013/2014 47,5 

 

A nevelőtestület jellemzője, hogy sok pedagógus rendelkezik több évtizedes 

tapasztalattal, ugyanakkor egyértelműen látszik továbbra is az átlagéletkor folyamatos 

növekedése. Különösen fontos, hogy az idősebb kollegák a tapasztalataikat minél 

nagyobb mértékben szervezett formában átadják a fiatalabbaknak. 

Minden kolléga munkakörének megfelelő végzettséggel rendelkezik, egyetemi 

végzettsége 5 főnek van, 6 fő pedig szakvizsgázott pedagógus. A tantestületen belül 7 

munkaközösség dolgozik. Több pedagógus nemcsak egy munkaközösség tagja, így a 

munkakapcsolat az egyes munkaközösségek között igen szoros. Törekszünk az 

arányos munkaterhelés kialakítására munkaközösségi és tantestületi szinten. 

Vezetői törekvésem továbbra is, hogy a pedagógusok tudásuk, szakmai 
felkészültségük, érdeklődésük, egyéb képességeik alapján találják meg azt a 
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tevékenységi kört az intézményben, ami segít munkájuk, személyiségük 
kiteljesedésében. 

A pedagógus kollégák véleménye, a munkahelyi klíma az intézményben folyó 
munkáról az előző tanévi felmérés alapján: 

Pedagógus kérdőívek értékelése 

A grafikonok vízszintes tengelye a témához kapcsolódó kérdések sorszámát, a 

függőleges tengely az 1-5 fokú skála értékeit jelzi. 

I. Munkavégzés feltételei 

2. Rendelkezem a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges eszközökkel 
12. Intézményünk környezete biztonságos 
17.Elegendő információt kapok a vezetéstől ahhoz, hogy jól végezzem a munkámat 
23. Időben értesülök a munkához szükséges információkról 
22.Elégedett vagyok az iskola tisztaságával 
32. Alkalmazom és eredményesnek tartom az IKT-eszközök használatát 
36. Jól tudok dolgozni a Mozanaplóval 
 
Az intézményi infrastrukturális feltételek a munkavégzés körülményeit tekintve 
kiegyensúlyozottnak, megfelelőnek mondható. 
 

 

 

II. Motiváltság 

3. Munkahelyemen van lehetőségem azt tenni, amihez a legjobban értek 
6. A munkahelyemen tanulásra, önfejlesztésre ösztönöznek 
8. Az iskolánk céljai miatt fontosnak érzem a munkámat 
14. Azonosulok iskolánk hagyományaival, jó hírét ápolom 
 
 
A pedagógusok elkötelezettsége az intézménnyel, az intézmény hagyományaival 
egyértelmű a felmérés eredménye alapján. 
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III. Erkölcsi elismertség 

4.  A munkahelyemen elismerik a munkámat 
7.  A munkahelyemen számít a véleményem 
11. Az utóbbi időben kaptam visszajelzést a vezetéstől a munkavégzésem színvonalát 
illetően 
13. Szabadon hozhatok fontos döntéseket a munkámban 
 

Az intézményi tervszerű vezetői ellenőrzés-értékelés eredménye a pedagógusok 

kiemelkedően pozitív visszajelzése.  

 

 

IV. Az iskolavezetés irányító, szervező tevékenysége 

1. Tudom, mit várnak el tőlem az intézményben 
10 A vezetők jó kapcsolatot alakítottak ki beosztottjaikkal 
16. A vezetés jól szervezi az iskolai munkát 
19. Tudom, hogy milyen szempontok szerint és milyen módon fogja értékelni a vezetés 
a munkámat 
20. A vezetés keresi és felhasználja a dolgozók ötleteit 
21. A vezetés tudatja állásfoglalását a kulcskérdésekkel kapcsolatban 
24.  A vezetés a legfontosabb kérdésekben kikéri a dolgozók véleményét 
26. A vezetés hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat 
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A pedagógusok munkájával kapcsolatosan (nemcsak a diákoknál) szintén nagyon 
fontos, hogy az intézmény vezetése egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg. 
 
 

 

V. Személyes kapcsolatok 

5. A munkahelyemen törődnek velem 
15. A munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges 
25. Kollégáim szívesen átvállalják más munkáját, ha szükséges 
 
A tantestületi jó légkör alapja, hogy a pedagógusok számára természetes az egymásra 

figyelés, szükség esetén egymás segítése. 

 

VI. Az iskolában folyó munka jellemzői 

9. A munkatársaim elkötelezettek a minőségi munka iránt 
18. Úgy érzem, hogy dinamikus az iskolánk fejlődése 
27. Az iskolánk céljai reálisak 
 
 
Az iskola hosszú és rövid távú célkitűzéseit a pedagógusok reálisnak tartják, a célok 
megvalósítása érdekében elkötelezettek. Az iskolavezetés feladata, hogy a 
dinamikusabb fejlődés feltételeit megteremtse. 
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VII. Tanulókkal való kapcsolat, iskolai terhek 

28. Értékelési gyakorlatunkat megfelelőnek tartom arra, hogy segítse a tanulókat a 
teljesítményük növelésében 
29. A tanulói eredményekben a fejlődést is értékeljük nemcsak a puszta teljesítményt 
30. Nálunk a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazkodó módszerekkel folyik az iskolai 
munka 
31. Bizalommal teli légkört alakítottunk ki a pedagógusok és a diákok között 
37. A nívócsoportos bontással elégedett vagyok 
38. A munkám során alkalmazom a tanulók differenciált képességfejlesztését 
 
A pedagógus-tanuló kapcsolatra egyértelműen jellemző a bizalom, a pedagógus 
részéről a segítő attitűd. 
 
 

 

 

VIII. Környezettudatosság 

33. Odafigyelek iskolánk energiatakarékos működésére 
34. Kiemelt feladatomnak tekintem a tanulók egészséges életmódra nevelését 
35. Kiemelt feladatomnak tekintem a tanulók környezettudatos magatartásának 
fejlesztését 
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Az intézményi pedagógiai programban leírtakkal összhangban a pedagógusok nagy 
hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra nevelésre. 
 

 

 

 

IX. Az iskola erősségei, fejlesztendő területek (3-3 területet kellett megnevezni) 

Az iskola erősségei értékelési sorrendben: 

1. sporttagozat/sport 
2. közösségi programok, tanórán kívüli rendezvények (iskolai, városi) 
3. gyermekközpontúság 
4. összetartó tantestület  
5. lelkiismeretes pedagógusok 
6. megújulási képesség 
7. kapcsolattartás a szülőkkel 
8. jó közösségek, közösségépítés 

 

Fejlesztendő területek értékelési sorrendben: 

1. tanulói fegyelem, szigorú büntetések 
2. felvételre jelentkező tanulók „szűrése”, problémás tanulók eltávolítása 
3. szülők nevelése, neveltségi szintje 
4. tanulók alkalmazkodó képességének fejlesztése 
5. tanulói létszám növelése 
6. informatikai eszközök fejlesztése 
7. tehetséggondozás: eredményes tanulók munkájának elismerése 
8. az iskola megjelenítése a médiában, pozitív reklám 
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Összegzés: 

I. A munkavégzés feltételei 

Az utóbbi két évben jelentősen bővült az IKT eszközeink állománya, ez a válaszok 

átlagában is tükröződik. A 32-es kérdésnél talán azért alacsonyabb az átlag, mert nincs 

minden kolléga tantermében digitális tábla és laptop. A biztonságos környezetre, a 

tisztaságra, a munkavégzéshez szükséges információ átadásra vonatkozó kérdésekre 

minimálisan alacsonyabb átlagok születtek, mint 2 évvel ezelőtt. 

A Mozanaplóval viszont az átlagok alapján úgy tűnik, hogy szinte mindenki jól tud 

dolgozni. 

II. Motiváltság 

Megnyugtatóan magasak, 4,0 felettiek az átlagok. 

III. Erkölcsi elismertségnél már két évvel ezelőtt is 4,0 alatt voltak az átlagok, és 

előrelépés azóta sem tapasztalható. 

IV. Az iskolavezetés irányító, szervező tevékenysége kérdéscsoportban 8 kérdés volt, 

ahol szintén aránylag magasak, 4,0 közeliek az átlagok.  

V. A személyes kapcsolatokban, egymás munkájának segítésében, átvállalásában elég 

jó eredmények születtek, az átlagok csökkenése talán az év végi fáradtsággal hozható 

összefüggésbe. 

VI. Az iskolában folyó munka jellemzői 

Iskolánk fejlődése, céljai a kollégák megítélése szerint emelkedő tendenciát mutatnak. 

A minőségi munka iránti lelkesedésünk viszont a tavalyi év végi eredmények alapján 

kicsit visszaesett. 

VII. Tanulókkal való kapcsolat, iskolai terhek 

Ebben a kérdéscsoportban is igen magas, zömmel 4,0 feletti átlagok figyelhetők meg. 

Kiemelném a pedagógusok és a diákok között kialakult légkört, értékelési 

gyakorlatunkat, a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazkodó módszereinket, differenciált 

képességfejlesztő munkánkat. 

VIII. Környezettudatosság 

A pedagógusok Öko-szemlélete, környezeti és egészségnevelési munkája kiemelkedő 

eredményeket mutat. 
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IX. Az iskola erősségei, fejlesztendő területek 

A tantestület továbbra is értéknek tartja az iskola testnevelés tagozatán folyó munkát, 

az elért eredményeket. A tanírási időn kívüli programjaink szervezettsége, magas 

színvonala erősíti az intézményt. A nevelés fontosságát, a gyermekközpontú szemlélet 

alkalmazását továbbra is előkelő helyre tették a pedagógusok. 

4.3. Pedagógiai fejlesztési program 

Alapfokú közoktatási intézményként továbbra is feladatunk az alapfokú oktatás 

nevelési és oktatási feladatainak szem előtt tartása, a szakmai igényesség emelése a 

célok elérése érdekében. 

 

A nevelési célok és feladatok beépülnek az ismeret és tudásszerzés minden 

szakaszába, áthatják a pedagógiai folyamat egészét.  Ennek érdekében az 

intézményben: 

 Az erkölcsi nevelés területén az iskolai közösség, a pedagógusok egyéni és 

közös példamutatása továbbra is segítse kialakítani és megerősíteni a 

tanulókban az erkölcsi alapértékeket. 

 A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén feladat az intézmény 

hagyományápolása. A történelmi és jelenkori példaképek megismerése, a 

szűkebb és tágabb közösséghez tartozást, a magyarságtudat megőrzését segítő 

rituálék folytatása és erősítése a hazaszeretet kialakítása érdekében. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelést az együttélés szabályainak 

betartatásával, az emberi méltóság és mások tiszteletének figyelembe vételével 

gyakorolják tanulóink. 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a társas kapcsolatok alapja. Ez az 

iskolai élet minden színterén zajló folyamat legyen. 

 A családi élete nevelés a tanulók elé állított helyes mintákkal, a családi 

közösségek működésének feltárásával történjen. 

 A testi és lelki egészségre nevelés az egészséges testi, lelki állapot megőrzésére 

ösztönzéssel, a tanulók közvetlen környezetében található helyes és helytelen 
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minta észre vétetésével (sportolás, só-szoba igénybe vétele, drog-prevenciós 

foglalkozások).  

 Felelősségvállalás másokért, a szociális érzékenység erősítése a tanulókban 

szintén fontos feladat. Iskolai tolerancia napon a saját élmény biztosítása, a 

segítő magatartás elsajátítása legyen a cél. 

 Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés az öko iskolai programok 

keretében. 

 A sikeres pályaorientáció érdekében a tanulók és szüleik folyamatos 

tájékoztatása szükséges külső szakemberek igénybe vételével a lehetőségekről, 

pszichológus személyre szabott segítség nyújtása, üzemlátogatások 

megszervezése a Kereskedelmi és Iparkamara segítségével. 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés terén építünk a tanulók iskolán kívüli 

tapasztalataira, a külső kapcsolatokra. 

 Médiatudatosságra nevelés során a legfontosabb megérteni tanulóinknak a 

globális médianyilvánosság felelősségét, következményeit. 

 A tanulás tanulása az iskola mindennapos feladata. A tanulók motivációs 

bázisának erősítése ilyenfajta tudás nélkül nem elképzelhető. Helyzetfeltáró 

mérés után tud minden pedagógus személyre szabott stratégiát kialakítani 

annak érdekében, hogy a tanuló számára a tanulás eredményes és új 

helyzetekben is alkalmazható legyen.  

Az oktatási célok elérése és az ebből fakadó feladatok megoldása érdekében a tanulási 

folyamatban differenciált tanítás-tanulás megvalósítására kell törekedni. Ennek alapja 

a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, az akadályok elhárítása, a tanulói leszakadás 

megelőzése. A tanulás eredményességének érdekében ismerni kell a szociokulturális 

hátteret és egységes értékelési-ellenőrzési formákat, eljárásokat kell alkalmazni. A 

tanulói képességprofilok felmérése után tudatos fejlesztést igényelnek a sajátos 

nevelési igényű, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő valamint a 

tehetséges tanulók. A szociális hátrányokból eredő lemaradás csökkentése és a 

továbbtanulási esélyek növelése érdekében képességeket kibontakoztató felkészítés 

történik. Az újabb oktatási módszerek alkalmazását segítik a korszerű digitális 

eszközök alkalmazása. 

Oktatásunk színvonalát jelzik a továbbtanulási és kompetencia-mérési mutatók is. 
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Az elmúlt évek minőségi munkáját támasztják alá, hogy nyolcadikosaink száz 

százalékban továbbtanultak. Tanulóink továbbtanulásra való felkészítése évről évre az 

egyik legfontosabb teendőnk és feladatunk. A középfokú intézményekbe bekerült 

tanulóink statisztikai adataiból kitűnik, hogy a szakközépiskolai továbbtanulás a 

meghatározó.  Jelentős mértékű a gimnáziumi továbbtanulás, a legkevesebben a 

szakképző intézményeket választják. 

 

2010/2011-es tanév továbbtanulási statisztikája 

 

Osztály Létszám Gimnázium Szakközépisk. Szakiskola 

8.a 20 fő 4 fő 12 fő 4 fő 

8.b 21 fő 4 fő 12 fő 5 fő 

8.c 27 fő 5 fő 17 fő 5 fő 

Összesen 68 fő 13 fő 41 fő 14 fő 
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2011/2012-es tanév továbbtanulási statisztikája 

 

Osztály Létszám Gimnázium Szakközépisk. Szakiskola 

8.a 19 fő 2 fő 12 fő 5 fő 

8.c 17 fő 2 fő 9 fő 6 fő 

Összesen 36 fő 4 fő 21 fő 11 fő 
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2012/2013-as tanév továbbtanulási statisztikája 

 

Osztály Létszám Gimnázium Szakközépisk. Szakiskola 

8.a 18 fő 2 fő 16 fő - 

8.c 26 fő 10 fő 14 fő 2 fő 

Összesen 44 fő 12 fő 30 fő 2 fő 
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A kompetencia-mérések alapján készített intézkedési tervnek köszönhetően 2013. év végére 

megnyugtató, kiegyensúlyozott eredmények születtek mindkét mért területen. 

 
A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola kompetencia mérésének  
eredménye 2013-ban: 
 

 
matematika 

   

 
 

   

    

    

  
6.osztály 8. osztály 

 
iskolai 1474 1655 

 
országos 1489 1620 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    szövegértés 
  

     

 
 

   

  
6. osztály  8. osztály 

 
iskolai 1545 1589 

 
országos 1487 1521 
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Az elmúlt évek kompetencia mérésének eredményei 2009-től 2013-ig 

    

matematika 6. osztály  
  

 
    

 
 

   

 
iskolai országos 

 2013 1474 1489 
 2012 1486 1489 
 2011 1555 1486 
 2010 1420 1498 
 2009 1478 1486 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    szövegértés 6. osztály 
  

 
    

 
 

   

    

 
iskolai országos 

 2013 1545 1497 
 2012 1487 1472 
 2011 1519 1465 
 2010 1417 1483 
 2009 1480 1472 
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matematika 8 . osztály 
 

 
 

   

 
iskolai országos 

 2013 1655 1620 
 2012 1532 1612 
 2011 1589 1601 
 2010 1609 1622 
 2009 1606 1614 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    szövegértés 8. osztály 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

 
iskolai országos 

 2013 1589 1555 
 2012 1521 1567 
 2011 1587 1575 
 2010 1585 1583 
 2009 1609 1600 
 

    

     

A kompetencia mérések eredményeit nagymértékben meghatározzák az egyes 

évfolyamokon lévő osztályok összetétele, tanulási motivációjuk. 

A mérés alapján ki lehet szűrni, hogy matematikai képességek terén a 8. évfolyamon, 

szövegértésből a 6. évfolyamon történt nagyobb mértékű fejlődés. A 6. évfolyam 

matematikai kompetenciáit, képességeit a következő mérésig meg kell erősíteni. 

A fejlődés érdekében az alsó tagozat rutinokra épülő alapkompetenciáit is fejleszteni 

kell. 
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A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában biztosítottak a tárgyi feltételek a 

folyamatos oktatási-nevelési munkához.  

Tárgyi, környezeti feltételeink javítása természetesen továbbra is célunk, ennek 

érdekében szeretnénk kihasználni az adódó pályázati lehetőségeket. 

 A tantermek tárgyi feltételeinek folyamatos javításában, az osztályok 

közösséggé alakításában a szülők segítségére továbbra is számíthattunk 

társadalmi munka vagy alapítványi támogatás formájában. A szülők 

bevonására az iskola állagának megóvása érdekében intézményi szinten 

(iskolaszék, szülők választott képviseletének működtetése) és 

osztályszinten is szükség van. A tanulóbarát környezet kialakításának, 

fenntartásának programját szeretnénk folytatni. Nevelési céljaink között 

szerepel és pedagógusaink mindent meg is tesznek azért, hogy tanulóink 

környezetüket, magát az intézményt magukénak tekintsék. Őrködjenek 

értékein, tegyenek meg mindent azért, hogy környezetüket gondozzák, 

eredményeit növeljék, hagyományait ápolják. 

 Az elmúlt öt évben a legszükségesebb korszerűsítés, felújítás történt 

meg, ami azt szolgálta, hogy az intézmény működőképes maradhasson. 

Ilyen volt a két régi, elavult két gázkazán helyett az újak beállítása, 

valamint a tanulói mosdók felújítása az alsó szinten. Továbbra is szükség 

lenne az elavult nyílászárók cseréjére és a külső szigetelésre ahhoz, 

hogy az intézmény energia felhasználása optimális legyen és megfeleljen 

a 21. századi követelményeknek.  

4.4. Külső kapcsolatok 

Az intézményi kapcsolatok erősítése továbbra is szükséges annak érdekében, munkánk 

eredményességét fokozzuk és ezt az eredményt megismertessük tágabb 

környezetünkkel. 

Külső kapcsolataink rendszerét meghatározzák a pedagógiai programunkba foglalt 

céljaink és feladataink. 

 A szülőkkel való érdemi kapcsolattartás és párbeszéd az intézményi munka 

minőségének alapja. 

 Fontosnak tartom a kiegyensúlyozott, párbeszéden alapuló kapcsolatot a 

működtetővel, a Nevelési- és Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 

dolgozóival. 

 A középfokú intézmények speciális jellemzőinek alaposabb megismerésével 

hatékonyabban tudjuk segíteni tanulóink továbbtanulását. 
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 Az elmúlt években sikeresen vettek részt tanítványaink Arany János 

Programban, a jelentkezési kritériumoknak megfelelő diákjaink felkészítése a 

programban való részvételre továbbra is fontos feladat. 

 A pályaorientáció segítése érdekében ápoljuk a kapcsolat a Kereskedelmi és 

Iparkamara képviselőivel, diákjaink részt vesznek az általuk szervezett 

programokon. 

A pályaválasztás, pályaorientáció kérdése hetedik osztálytól fontosa tanulók és 

szülők számára. A pedagógusok visszajelzése a tanulók terhelhetőségéről 

fontos szempont a szülő számára a továbbtanulásnál, a különböző középfokú 

iskolatípusokba történő jelentkezésnél, a döntésnél. A felkészítésben nagy 

segítséget kap a tanuló az osztályfőnöki órákon illetve szervezetten külső 

szakemberektől. Ezt a párhuzamosságot továbbra is hatékonynak tartom. 

 Az iskolatanács megalakulásával szorosabb lett a kapcsolat az önkormányzati 

képviselővel. 

 Osztályközösségeink kihasználják a nagyvárosi környezet adta lehetőségeket: 

könyvtárba, színházba, bábszínházba, múzeumba és egyéb kiállításokra viszik 

rendszeresen a gyerekeket. A Somogyi Károly Városi Könyvtár pályázata 

keretén belül külön foglalkozásokon, kirándulásokon vesznek részt tanulóink. 

 A hit és erkölcstan bevezetésével szorosabban együttműködünk a helyi 

történelmi egyházak képviselőivel, hogy zökkenőmentesen történjen a 

tantárgy bevezetése, oktatása. 

 A különböző megszerzett címekhez is társulnak külső kapcsolatok. Másodjára 

kaptuk meg 2014-ben az ÖKO iskola címet, szoros szakmai kapcsolatot 

építettünk ki a környezeti nevelés megtámogatására a Kiskunsági Nemzeti 

Parkkal. Tehetségpontként és Vöröskeresztes Bázisiskolaként működünk 2012 

óta. Kézilabdásaink országos szinten kiemelkedő eredményeket produkálnak, a 

PICK Szeged utánpótlás nevelés bázisa vagyunk.  

 Továbbra is ápolni kell a kialakult kapcsolatokat az óvodákkal. Szakmai 

előrelépést jelent, hogy nyolc éve szakmai együttműködési megállapodást 

kötünk az óvodákkal. 

Ennek keretében szakmai műhelymunkákat szervezünk, pedagógiai-nevelési 

témákról, jó gyakorlatokról beszélgetünk. Környezeti neveléssel kapcsolódóan 

iskolai-óvodai közös akadályversenyt szervezünk a Vedres Utcai Óvodával 

(nagycsoportos óvodások és 1-2. osztályosok számára).  

Iskola előkészítő foglalkozásokat tartanak a leendő elsős tanítók az érdeklődő 

nagycsoportosok számára évi 4-6 alkalommal, valamint szakmai bemutatók, 
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foglalkozások zajlanak az éves egyeztetett terv szerint a környező 6 óvodával az 

óvónők számára. 

Az újszegedi óvodák véleménye az együttműködésről, a közös munkánkról a partneri 

felmérés eredményeképpen: 

Az iskola korrekt partneri viszony kialakítására törekszik 4,79 

 A kapcsolatot sokszínűség jellemzi. 4,67 

 A szakmai találkozások, közös programok minősége, 

mennyisége megfelelő. 4,47 

 
A kommunikáció szintje, formája az intézmények között jó. 4,80 I. 

Az intézményben zajló városi és helyi programok színvonala 

magas szintű 4,79 

  

A konkrét programokkal, tevékenységekkel kapcsolatos vélemény: 

 

  Újszegedi Óvodák váltóversenye  4,47 VII. 

Testnevelő tanár által tartott sportfoglalkozás az óvodában és az 

iskolában 4,00 X. 

Az iskolánkban lévő só-szoba használata 4,33 IX. 

Iskola előkészítő, nyelvi előkészítő foglalkozások. 4,42 VIII. 

„Zöld napok” programok 4,80 I. 

Iskolabarangoló program 4,56 V. 

Az óvodások képességmérése a mozgáskoordináció területén 4,53 VI. 

Szakmai programok keretében tájékoztató az óvónőknek az 

intézményről 4,67 II. 

Szakmai programok keretében bemutató foglalkozások, 

műhelymunka tartása 4,57 IV. 
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Szakmai programok keretében tájékoztatás az óvodások szülei 

számára 4,62 III. 

Egyéb rendezvényeken való részvétel pl.: mesemondó verseny 4,75 

  

 Az elmúlt évek tapasztalata alapján továbbra is javítani kell az iskola külső 

megítélésén, imázsán. A tantestület és különösen a vezetés törekvése jobbá 

tenni az iskola munkájának, eredményeinek megismertetését, népszerűsítését, 

növelni a média megjelenések számát. Ezért továbbra is hangsúlyt helyezünk 

az intézmény web-lapjának folyamatos frissítésére, az eredmények 

kommunikálására. Ebben a tanévben sikerült média megjelenések számának 

növelését elérni, az írott sajtóban és a helyi televízión keresztül adtunk 

információkat eredményeinkről, munkánkról környezetünk korrekt 

tájékoztatása érdekében. 

 

4.5 Gazdálkodás 

 Az intézmény vezetőjének továbbra is fontos feladata, hogy az intézmény a 

racionális, takarékos gazdálkodás elve alapján működjön. 

 A fejlesztés feltételeit pályázatokon való részvétel segítségével kívánjuk 

megoldani. 

 

4.6. Fejlesztési elképzelések 

A pedagógus közösség akkor tud hatékony lenni, ha elég erős önbizalommal 
rendelkezik. A tantestület összetételének megváltozása pozitív változásokat generált a 
tantestületben az utóbbi években. A pedagógusok értelmes célok elérése érdekében 
szívesen dolgoznak kisebb-nagyobb csoportokban együtt, segítik egymást. 
Intézményvezetőként feladatom, hogy az eredményeink korrekt propagálásával, 
hatékony PR munkával a tantestület önbizalmát erősítsem, ezzel segítsem elő, hogy a 
mindennapok kihívásainak az iskola meg tudjon felelni.  
 
Az iskola arculatának fejlesztése, erősítése érdekében továbbra is szükséges: 
A partneri visszajelzések alapján egyre inkább kialakulóban van iskolánk új arculata, 

amely a testnevelés tagozat mellett a nyelvi osztályok menedzselését jelenti. Ez a 

vonal a környezet igényeinek kiszolgálása mellett, az elismertségünket is növelheti, 

szélesítheti a beiskolázási bázisunkat. 
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Az intézményi honlap továbbfejlesztése az információáramlás érdekében az iskola, a 

tanulók és a szülők között továbbra is fontos feladat. Az iskolai honlapon napra készen 

beszerezhetőek az információk, struktúrájában áttekinthető, gyerekbarát.  

Néptánc oktatásunk sikeres, jelen van a testnevelés oktatásban, az egyéb 
foglalkozások sorában és az iskolai ünnepségek programjában egyaránt. A továbblépés 
érdekében pályázati összegből táncruhákat, viganókat vásároltunk, hogy ezzel is 
emeljük ennek a területnek a színvonalát. 

Ének-zenei oktatás terén törekszünk a tanulók motivációs bázisának erősítésére, 
lehetőséget adunk tudásuk bemutatására a tehetségnapon. Közös hangszeres 
fellépéseket szervezünk a pedagógusokkal együtt az iskolai és az óvodákba átvitt 
műsorok keretén belül. 

Tovább szeretnénk erősíteni az idegen nyelvi oktatást, ennek érdekében 
összedolgoznak a szakos nevelők, a tananyagot kommunikációs és nyelvtani 
területekre bontották, így oktatják. 

A projektmunkát, mint módszert minél több területen és alkalommal használják a 
pedagógusok, ebben úttörő munkát folytat az intézményben a napközis 
munkaközösség. 

Tervezzük a szakkörök bővítését: a fizika és a kémia tantárgyak tanítását előkészítő 
foglalkozássorozattal szeretnénk tanulóinkat érzékenyíteni a tantárgyak iránt. 

Tovább bővítjük a pályaorientációs munkánkat, hogy tanulóink minél több információ 
birtokában tudjanak dönteni a továbbtanulásról. 

Olyan pályázatokban szeretnénk részt venni, amelyek növelik a tantestület szakmai 
munkájának színvonalát és javítják tárgyi feltételeinket. 

Vannak értékeink, melyek hosszú idő óta nagyon jók, ezeket továbbra is szeretnénk 
megtartani a pedagógusok visszajelzése alapján: 

 Az általunk szervezett városi, tankerületi illetve helyi versenyek magas 
színvonala. 

 A nevelés területén az osztályfőnökök és szaktanárok együttműködése. 

 Mindennapi munkánk során az egyéni bánásmódra való törekvés. 

 A továbbtanulásra való felkészítés sikeressége, hiszen ha a tanuló a 
képességeinek megfelelően tanult tovább, megtartotta a nálunk szerzett 
jegyeket. 

 Iskolánkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. A 

tanulóknak sok területen biztosítunk lehetőséget adottságuk 

kibontakoztatásához tanórán belül és azon kívül is.  
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 Az utóbbi 4 évben javult a gyerekek magatartása, kommunikációs stílusa. 

 Az óraközi és órai fegyelem is javult, melynek oka az egységesített 

követelmény, melyet a gyerekek is pontosan tudnak és éreznek. Beért a 

következetes munkánk, mert a tanulók nagy része megszokta, elfogadta és 

teljesíti feltételeinket, szabálykövető magatartást tanúsít. 

 Fejlődött a módszertani repertoárunk, IKT-s eszközökkel színesíthetjük a 

tanórákat. 

 Sokat javult az iskolai környezet esztétikai képe, ami hatással van az 

iskolai közösségre, valamint a szülők véleményét pozitívan befolyásolja az 

iskola megítélésével kapcsolatban. 

 Jelentősen fejlődött a PR-tevékenység, a továbbiakban is kiemelt 

hangsúlyt kell kapnia (pl. honlap, média). 

 Rengeteg segítséget nyújtunk a szülőknek iskolai és nem iskolai jellegű 

problémák megoldásában. 

 A kollégák visszajelzése szerint a korábbiakhoz képest sokkal több mérés-

értékeléssel kapcsolatos felmérőt kell íratni a tanulókkal, ami plusz 

energiát igényel a pedagógusoktól, mert ezeket szakszerűen, megadott 

szempontok szerint kell összeválogatni, értékelni, kiértékelni. A mérések 

eredményei segítenek a problémafeltárásban, a tantárgyakhoz kötődő 

segítségnyújtásban. 

 A nívócsoportos oktatásnak egyaránt van előnye és hátránya is. A szülők 

egyértelműen az előnyét emelik ki. 

 Az ünnepségek, megemlékezések méltó módon, színes, változatos 

formában zajlanak iskolánkban. Nagyon sok érdekes vetélkedőt 

szervezünk, amely szélesíti a gyerekek tudását, meghozza tanulási 

kedvüket, és más aspektusból láttatja a világot, miközben élményekhez is 

jutnak a tanulók.  

 A nyolcadik osztályosok felkészítése a továbbtanulásra nagyon nagy 

hangsúlyt kap, egyre sikeresebb a kimenet. 

 A szülők szerepvállalása megnőtt, az iskolai programokban tevőlegesen 

vesznek részt. 

 Az iskola a jelzőrendszer szerepét felvállalva a pedagógusokon keresztül 

közreműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

megszüntetésében. 
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 Kollegáim a szakmai tapasztalatuk alapján jó gyakorlatokat dolgoztak ki, 

melyekből a „Föld Napja” vetélkedőt meg is vásárolták az intézménytől. 

 Pályázatokat írtunk és valósítottunk meg: Határtalanul! a hetedik 

évfolyamos diákok számára, „A jövő ziccerei” címmel a kézilabda 

tehetségek gondozása érdekében. 

 Pénzügyi ismeretek alapjainak elsajátítása a felső tagozaton ugyancsak 

pályázat segítségével. 

 Külső kapcsolatok, pályázati együttműködés és a fenntartó segítségével 

folyamatosan megoldott az uszoda igénybe vétele (minden tanulónk 

megtanul úszni), a sportcsarnok arénájának és a teniszpályának a 

használata. 

Vezetőként fő célkitűzéseim összefoglalva:  

 Az általam elképzelt intézmény vezetése elkötelezett, képzett és 

együttműködő. 

 Szükséges a még egységesebb, a tantestület számára is elfogadható stabil 

pedagógiai és emberi értékrend kialakítása (szakmai elkötelezettség, 

nyitottság egymás iránt, egymástól tanulás gyakorlatának kialakítása). 

 A rendelkezésre állóeszközök segítségével még motiváltabb, képességeinek 

legjavát nyújtó nevelői közösséggé fejlesztés a kölcsönös bizalom és 

támogatás segítségével. 

 A nyitott és aktív kommunikáció megtartása intézményen belül és kívül. Az 

intézményi PR munka fejlesztése. 

 A csapatmunka erősítése a döntés előkészítésben és végrehajtásban. 

 Az ellenőrzések és értékelések fejlesztő és konkrét összegezése a 

továbblépés érdekében. 

 Hatékony gazdálkodás az erőforrásokkal, a szakmai feltételrendszer minél 

magasabb szintű elérése érdekében. 

 Stratégiai szerepet kap az idegen nyelv oktatása az intézményi 

fejlesztésben. 

 Az intézmény infrastrukturális feltételeinek javítása. 
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1. Mellékletek 
 

 

1. Oklevél 111/1978 

2. Oklevél 27/1988 

3. Oklevél 369/2006 

4. Bizonyítvány 249/1995. 

5. Bizonyítvány 091/2000. 

6. Erkölcsi bizonyítvány 

7. Munkáltatói igazolás 


