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PALYAZ.{T

AlLLlírott. KOPPAN SZiLY1A ZSLZSaN}A pályázatot n,vi|tok be az Einbei

Erőibrrások il,{inisztere á]tal a KÖZIG.\LLAS honlapján KtI}í123 118-11l?#17 azonosító

kódszámnrai meghii,cletett §olymári Hunyarti &táryás Német Nernzetiségi Átta]án*s {skola,

Alapíokú lJűv észeti lskc ia íNTÉ ZF,íÉt\ YVE Z5T Ó i beosztásának eliátására.

A pályázatom tartalma:

. szaltmai öneietrajz

o Helyzetelenizés

" Vezetői plogiam, iirtézményfejlesztési elképzeiések

" Mellékletek

A p áIy ázatomhoz rr ; elléke 1 em a követ]<ezőket :

" },Iyilatkozatok

o végzettségel igazoló oklevelek. bizonyítványok, tanúsítványok násolatai

g Hatósági erk5lcsi bizonyítvány

" VlLLnkáltatói igazolás

Br-rdakeszi. 201 7. április 1 {}

páiyfulo



p Árv ÁzATí l{ylLATKozAT

A pál ázaltal kapcsoiatban a következő nyilatkozatokat teszem:

1. Nyílutkozom arró7. hogy a 2011.évi Nemzeti Közner,,elésről szóló CXC. törvénvben a

magasabb vezetó i beosztás betöltéséhe z előírt leltéreieknek megí-eleiek.

2. Nyilatkozom arról. hogy hozzájátulok pályázati anyagom sokszorosításához és

továbbításához a l,elemenyezők és cjöntéshozók í-elé, a pályéuat tarialma harmacli]<

személlye1 közöllrető.

3. Ityilatkozorn atóI, hogy a pályázati anyagban fbglalt személyes adataimat a pályázatt

e l_i arássa1 összefi-rggésben kezelhessék,

4. í{$elentem, hogy a nevelési-clktatási intézménl,ben pedagógus munkakörben íennálló,

batározatlan időre, te§es rnirnkaidőre szóló alkaimazás vagy a megbízással egyidejírleg

pedagógus rnunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló

aikalmazássa1 rendelk :zem.

5. Ki.jelentem, hogy a pedagógLrs mrrnkakörben szr,izett szakmai gyakorlattal - legalább 5

év feletti -, szakmai tapasztalattal rendelkezem.

6. íiijelentern, hogy pedagógus szakvizsgával és közoktatás vezetői képesítéssei

rendelkezem.

Buciakeszi, 2017. ápriiis 1 0. -, .l

,'{-'_-' ,1í ---.-=-
'Kó§pán §ái tvl a Zs Lrzsanni=\

pályázó
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1. Bevezetés

,.Szép do/og ki/Ln,ctgni eg, ,szr:brot és óleteí adnineki" cle még szebb

kilbnncilni eg;, e ntberi lelket é,s ntegtölteni igazsággal. '

(Victor ítugo,1

Az iskola rrrindanny,iunk számára kikertilhetetlen és kötelező állomás az enberi életúton. Az

iskola az a szintetizáió erő. amelv a traciicionális szellerni-lelki értékek közvetítése. a hagyományolt

őrzése mellett korszerű tLrcjással yértez t-el bennúnketazza| a céllai, hog,r,a téinőn, jövő életLrnkben kelló

tájékozottsággai. az elsajátított ismeretek alkalrrrazásávai eligazo,JjLrnk.

Az iskola a rnúit gyökereibő1 táplálja a jelent, és a jelen korszerii eszközeivel építi a jövót. az

iskolai élet nenl egy statikus törnegállapot, lratlem a változásokat leképező. clinamil<usan fejlődó és

miirciig megújuió l<özösségi létibrma. Az iskolai liözösség eg;, olyan színes kert. ahol megférnek eglrnás

mellett külön-kiilön is az egvérriségúket megmi;tató értékel<, de eg_v,i.itt, egy nagy csokorba köt,-'c

jelentenek igazán alkotó közösséget. Az iskolai éj=:térben a jó mesterek által fonnálódik az embtr

szelleme és lelke. az iskola rrieghatározó módon l<ozvetíti a látható és láthatatlarr közegén keresztiil.

verbálisan és nonverbálisan a morális értékrendet, iáttat viselkedésmintákat, segíti az alkalrnazkodis

tr"rclornárryát, elóillozdítja a kreativitást, fe.jieszti a szc,.rÁrzéket. empátiát. érzékerrny'é és fogékcnnyá ies:l a

világ dolgai iránt.

Az iskola és az intézményvezetés íelelőssége_ hogy ezt a tLrdás- és értókrendet7oi ltözvetítse.

1. ]. Vezetői ars poeticü, motivációk

A. nrai mcciertl vezetése}nrélet sokíéle niódon h.aíározza {neg eg} sikeres vezető

személyiségjegyeit és tevékerrvségi munkarnóciszereii, Szrkiránlúr könyvek sokasága n,v-,újt támporrtol. a

sikeres vezeiő mLinkájához. Ennek ellenére száiirtal:lltszor hallLrnk a körnl,ezetünkben, 'iag,v élirnk mr-g

nragunk torzLtlt vezetói magatartást, hibás viselkedést. vezetői kompetencia problénrákat. ,\z

önrne_qvalósítás világában gyakran elfeledkezünk az egyszerii (morális. társadalmi, ernbe:'i)

alapértékekről, elbúrjunk a kúlörrböző elméietek árrryciiában. s ettól reInóljiik a lelelősség alóli felmerrtési,

Egy régi. ntára szinte eltblerlert bölcsessóg,;t választottam vezetői hitvaiiásorl alapjáirl. és a

hétköznap,jainlban. a vezetői teverkenységernben is ez_;ii a gonciolatok iiépezik az erkölcsi ,.kőszÍlilánrat' ,

,,De kt):()ílcíek ne így legl,g7l; hQnefit ttki nagg3,a tlkctr lenni kö:öltelek. a: lagrert Ll .r:ol:q(itok, é.s c:ki

kt):i)ríetek el.rij clkttt, lenili, tl: lcgl,en tt rctll,s:tllgtiít:k }{inr aho71.1 ct: Elltberfiu sent u:ért jótí, htlgi'n"lii

,s:olgáljctnak. htlnctn lto14, t'i ,s:olgtillclti. c,y élerét tlcl.jti t,ti/i,síttul .;okakéri-'

i^\ldtá 20.26-],\l

Az oktatásr intézrltérl1 irlrlr ítása tilelősség,;1jes lo1r,attlat. _iogszabá1l,i. gazciasági. pedagógiili

tapasztallLtokra eiriilő konrple:.. ,oezetiii 
t-e 1lcirt. A r, ezetés szánlonlfa szolgálet. a rátll irízothk

ktizősségének szolgáilta azgn A közcis ttton. ehol tliái..:s pedagógLts egraránt feiletségének 1egja,,át képes

kir:rrlnkálni.



A solymári Huny,acii Mát,u',ás is]<ola többcélú. közös lgazeatásúr. összetett köznevelésr intézmény,

alapelIátási íeladatait tekintve e§, intézrllénves,,-ségen belLil és az intézrnén,vegységei között az

egyensúrl,varán1,, helyes megtartásá\ai ke ll. hogy, hozzájáruljon a tanLrlói értelmi-érzelmi intelLigenciá;ánali

alakításához. f'ejlődéséhez. Jói áteondolt tbl.1,arnatszervezéssel az intéztnénl.en beiül nlár kialakított

különbözó műr,,észeti ágak szinereiája valósítható nreg. A képzórnűvészet- színjátszás. tánc-és zene a rá

jellenrző sajátos _ lizuális-verbális és auditív - közvetítő közegén kereszttil, de kornplex nródon erősítik a

nemzetiségi nétnet és az angol nvelvtanítást.

Az edciigi szal<nrai pály,árn ibl_,,arnatos tanitlást jelentett a nrűvészeti tel ékenvségek és azok

szervezése, valamint a pedagógiai isr'reretek. rnódszerek ből,ítése. tapasztalatok szerzése terén. Az oktatás

és a műi,,észeti tnenedzstnent ki.ilönböző terüIeteitr ol_vaIl kornplex programok szervezésébetl.

pro_jektrnLrrlkái<barr. koilegált rnr,rnkájarrak koordináiásában veheltem részt. atlelvekben tapasztalatot

szereztem a nlunl<afblyarnatok il]őben törrénó tervezéséról, retldszerszeniléletrő], konf]iktuskezelésről,

azotlnaii problérrranlegoldásról. N,ii:rdezeli összegzéseként végeztenl ei a NlOME művészeti menedzser és

a BME, GTK közoktatási vezető i'elsőfokú szakirárr_v,ú képzéseit.

1 " 2. KüIde!ésnyilatkozat

Az íntéanény Pedagógial Prograrnjában lefektetettek alapján az iijúság rrevelésében elsődleges

cél az aiaptnűveltség elsajátítttrúsa. a korszerűt trrdásan_v-ag átaclása. mely biztosíija az alapíbkír

tanulmányok befejezésekor a pályaorientáció, a továbbtanulás lehetőségét. Az értelmi-érzelmi

intelligencia fejlesztésében a hunánurn mellett hangsúrlyt kell heiyezni a nemzeti önazonosságunk, és a

telepiilés múitjából fakadó nemzeiiségi identitás erősítésére. A pedagógiai tevéken;-ség ir_özporrtjába egy

oiyan emberközpontú nevelést kei1 állítani. mely kialakítja és megerősíti a tanulókban az élethosszig tartó

tanLrlás elvét. Atanulni vágyás szeietetének megőrzésével, a kLrlcskompetenciák fejlesztásével, az egyéni

tehetség kibontakoztatásával haszrrálható gyakorlati tLrdást, az életkorral arányos bölcsességet. helyes

önértékelés, környezeti és kulturális értékeink tllegóvásának igényét, egészséges életszerlléletet.

esztétikaiés hiltnánus érzékenységet acljLrnk a felrrövekvő generációk kezébe. Ígl,a saját önbecs|ilése és a

társadalirri hasznossága áltai kiegiensitlyozott. elégedett és harrnonikus szenlélyiséggé vlrilrat.

Az iskola a társacíaimi i,it egyik közösségi eienre" történelrni deterniináltságlinól í-akad. lrogy

parlnerekkel rerrdelkezik. önnragában csak izolált ,.öncélír" sziget lenne. Korunk partrrelközpontir

szerrllélete nrár netrr csak a klas:;zikLrs hárnias- sziilő - diák - pedagótLrs - alapeg_r,ségét érinti. hanem

azoliat az intéztrlénnyel röl,iciebb,hosszabb icleig kapcsoiatban álló leleket is. akili arri,:igi tánro_tatással

r agy rtlás szellelni. elköicsi lrozzájárLllással nör,elik az iskoia pozitír. társadalrrri rrleyítélését, Sil<eres

pálr.,ázatonl esc-tétl a ieiletősé_ceim es a ie9obb tr,rciásc,ttl szerint a nlegtbgalrllazott célok lllegl,alósLrlásáért

szerettlék cloigozni.



2. Szakrnai önóletrajz

Szerné|_vi adatok

Vezetéknér,, i Utónév( ek)

Cín(ek)

E-rnail(ek)

:..
A llalllpoIgal,Sag

születési dáturrl

1dőtartai-rr

FoglaIkozás/beosztás

Főbb tevékenységek és
l'e ladatköl,ö l,

lvlirnliáltató neve és cinle

ldőtartanr

Foglallrozás/beosaás

Főbb tevékenységek és
felac{atkörök

MLinkáltató treve és cíllre

Időtartanr

Fo c 1a lkozás,'beosziás

Főbb ter éi,e itl ségel, és
ii ladatkörök

KOFPAN Szilvia Zsuzsanna

BLrciakeszi
Barackvirág Lrtca 1j.
2092

Telefonszáril(ok) Vezetékes(lakás)
Mobi1:

06 2j 45 1 42:l
062a 471 1206

szi 1v i a. lq,JppairiiJ, gmai i,cr;irl

magyar

1962.05.05.

20ió. szeptembertől-

mag.V-ar n;iel,r-és irodalorn - ének-zc:rg - erl<ölcstarr szaktanár

- Boi_v-ai Anyarrlzelvi Csapatversen]" iközeti fordLrló 4. hely)
- Ka:incry-yersen}) kertileti L (orszilgos döntőbe jllás1

- kerületi népdaléneklési verseny kiernelt ararry minősítés
- pálllclzatírás koorcli nálorkant.,, Órakos Ókois ko ta " c ím e lrye ré,se

20 ] 6, decenlberében (}wrmadik s j|reres úlrapáhlilzás.)

Jókai Nlór Német Nernzetiségi Áltaiános iskola
i 125 Budapest, Diána u. zl.

2013. szeptembertől - 2015. júniu-,

osztályfőnök. magyar rryelv-ós irochiom - ének-zene - erkölcstan szaktanár

- Bolyai Any"anyelvi Csapatversen1,(körzeti forduló 4. 5. helyezós,t

- Simortl,í Zsigntonc| heL1,,e,sírasi v-€f:i€t,t\,) (keriile ti fordulrj., ],, Jőváros,i
fordu lri _, 5. he l,ve zés.)

, I{azinczl; ,,Szép nagvar bes:éd" Icr5er0) (keriileti íorclult); I - hely,-ezés)

- Keriileti népdaléneklési verseny (liany minósítés)
- ..Tiszán innen Dunán túl'' lővárosi irépdaléneklési versent,(eziist minősítés)
- Keriiieti DaiostaIál1.ozó
- osztályprograttloit. 1,özösségépítő kirándLrlásoi!. 1tiozik. színházi előadás.

kalác sonr-, n étrtet nertlzetisógi prc,3i:atnok. erde i r sko la

Jókai |vlór t,l-élrlet Nerrtzetisé:]i Áltailnos lskcla
1 125 BLrdapesi. Diána Lr. 4,

2üü9. szeptelnbe rtői - 20i3. jírnius

szabadidő szerr, ező. élrek-ze tre szakl:l.ilát,

- ptií.l,t'l:ctíírti,y ..Ókoi.skr>ltt" rc,ítli ci;i.l.,g;,!51i; 2010, ]013l. ktlr,lrdiltttlti,s.

referettcict prclekilottik bekerí!Irek Dr \cit!ui :\{ttgc/ct Gl éttttittt íélkrctf crít,-

t, Ll li. 1, (, i ő il:ciiejlese,t krjl tl,y é b e

- ,ré,,,it ne tlt:cti^ségí. |rctgl,i-lllttiil..,,ől,;ií,tr);c),l,"re;g i p1,ogrttnt,.rk '

iErrilatlttttkíast, kjritl.,e!t,ii trL|!:íLit, {: ::.1,€it,k€k raccptlci !,t clkés:ír jse

llcltrllátt l



Munkáltató neve és címe

Időtartarn

Foglalkozás/beosztás

Fóbb tevékenységek és
feladatkörök

Nlunkáltató neve és címe

1dőtartam

Foglalkozás/beosztás

Főbb tevékenységek és

feladltkörök

lvlLrnliáltató nel,e és círile

Idijtar-tarrr

Fo3l l ikozl s bcuszl;.i:

Iii !b tcr ékettl se,,el, és

f-tladatkörök

- ctuí e n í i kus sy á l: t ctn ko n,- h ct k i al a k í t as ct

- rendhagyó iroclallrli és ctn,-anyelvi órák nleghívott venclégekkel: Csuka,s
L, Kányácli S., Kerekes Bcu,nctbá.s

- iskolai ünnepségek szervezése (karácsony, tanér,,n_vrtó-záró. ballasás, iclegen
n_veivi délután)

- ,.Liszt Feretlc és korcl" l20] 1l - regionális :,,etélkedő Buclakeszin t'clontő:
3. hel.,,, 1B csapatból1

- ..Tiszán innen Dunán túl" tővárosi népdaléneklési verseny,(arany, rlinősítés)
- ,,N ,-árhculgoió" (ötletga:da1 u jókai,y zenei,skolcisok és ct: iskalai énekkar

k óz ó s t an é r,z á r ó ha n g3, e r., e n); e

- íemuíiktts, i,skolai íéli í(irlut a,Jókcli K!ltbbun -rujz s:akos
nlíívés:ículcirokkal kózös .s:erve:ésíi kiállítci,l tl cliókok tunóraj é,s

tan.ór án kh;ü li la,,: ct í h nntnkáib ól
- az iskolai versenveredtlények folyamatos pubtikáiása a honlapon
- ctz i,ykola kiilső-belső jó megítélésének erő,yítése (Pfu ct.f'enlttartói, s:úliji

és ci,-i! társadalmi kózöss ége kke l

Jókai Mór Nérnet }.ienrzetiségi Általános isko]a
1 125 Budapest. Diána Lr. 4.

2007. március - 2*09. június

szabadidó szer,-ező

- 1 50. jubileumi ir:itév iinnepi progyainszervezése
-,, Képes lcl,ón ikán k" -isko latörtén eti kó nyv s zerkes ztés e, kiadásának

koordinálása
- iskolatörténeti kiállítís rendezése, (a későbbiekben hagyománrylá lelt

míívé s z e ti tár lat a l ap öt l e te )
- gálaműsor összeáiiítása
- iskolai imázs erősítése
- PR tevékenység és szponzoráció koordinálása
- sajtó, média nerjelenések

Jókai Mór Német }.lerrrzetiségi Általános iskola
1 l25 Buciapest, Diána u. 4.

2005 _ 2011

műrvészeti n]ened,.ser, saj át művészeti vállalkozás

- míívés:eti mecenttttira az alkctlnlazott mtívészetek teriiletén
- i nt e r n e l e s rrt.ií:, é,i, : e ti r efe r e n.c i a- p o r t ál nl íí kö d t e í é.s e

- kiállítások.szerl,czé,se, negnl,itása (Szávoszt l(atalin. Kisteleki Margit.
Kisteleki Dóra, Cirdovics Vera)

- niíl,é,szeti tctlcílka:ók, könl::betn,uíuíók szerye:ése, szpottzoralása, pL,

M i rtse ZsLrzsa-Jlnkov ics Vlarce l 1 : Egíb rgaió csodagyii rii (TöLökvész úti isi,ola"
jókai

iskola. InstitLrt hongiois, CollegiLiin l{ungaricLrm" Párizs)

ArtDepo.lrLl
ANKO Services
2092 BLrdakeszi, Bal,ackvirág Lr. 13,

198J. szeptembet,- 198B. július

osztál.,lőnök. pállakezdő pedagógus ltlaqtal nvelr,-és iioclalorri - étrek-zcire

- osztáil,közösségi pt,ogI,atnok. szaktárg_v-i l'ersetry,ek

- az iskolai naptári ér tinnepeihez kötött tirilsorok szeir,,ezése. keriileti prt-,9ratnokhoz

csatlekozás



- iskolai énekkar kiaialiítása
- 1987 Enektő l/jtiság * kerületi hang.",ers,en,- arctnr minősíté.s

Munkáltató neve és círle Törökvész Úti Áltaiános Iskola
1 025 Budapest. Törökvész út 61 -69,

Tanulmányok

Időtartartl

Végzettsé g/l<épes ítés

Oktatást/képzést nyújtó
intézrnény

Főbb tárgy rl<, gy ekorlati k.jpzés

Országos/nemz".tközi besorolás

ldőtartanl

Végzettség/képesítés

oktat ásr,l ké p zé st nyújtő
irrtézmény

Főbb tárgyaki g;,.akorlati képzés

Országos/i-re mzetkőzi besoro lás

Időtartam

Vé gz 
"- 

lts é g/ké p e s íté s

Oktatá sl/képzést nyírjtó
intézniérry

Főbb tárgyai</g,vakorlati képzés

Országos/nernzr,tközi besoro lás

Tanlblytilrok, képzések

Eg_véni készségek és

konlpetenciák

.{nvanr eiv(ek)

Eg,"-éb nl,eil (ek)

2gí4 -2015

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzós

minősítés: kiváló

BN{E Gazdaságtudonrányi Kar Mírszaki Pedagógia Tanszéli

vezetéseltlélet. szervezettan. szervezeti kommunikáció, tarrLigyigazgatás. hr,rrnárr

erő flonás gazdálkodás. i sko larnarketing

felsőfokú szakirányú képzés

2005 _ 2008

múvészeti menedzser

Moholy - Nagy Művészeti Egyetern Budapest

proj ektmenedzstnent, művészeti marketin g, prcloko1 l, rnűvészettörlénet

felsófokú szakirány ú képzés

1980 _ 1984

magyar - éneír-zene szakos tanári diploma

JanLts PannoniLrs TE Pécs Tanárltépző Főiskolai Kar

szakmai tárgyak, esztétika. beszéclrníivelós, peciagógia-pszichológia. zenetörlénet.
zenee]mélet, szolfézs. karvezetés

íelsólokű liépzés

200l - ECDL Ttttutsítt,át,t
20I?. - |!'illicults Eletké,r:segck Pt,osrunt - kottfiiknt.skezelés. prohlémctntegottíás

(j0 órás)
201j - ,,Erkölcstctn", F[inix-Fíil"ecl Bt. -s:tlkni;ljkép:és (60 órás)
]0l4 - Á:enei kreativirá.s /bjles:ré,se -.,N'írlivészeti Nlóclszerlani Miihe11"'{30 órás)
2016 - Koaperath íttnulás tt g,,akorlaíbcln - Szabad Iskolák Alapítr.,ány (30 órás)

nlag}-al,

AIrgo,1

német



onértéke]és Szövegértés Beszéd

Haiiás utáni értés Olvasás Társalgás Folvamatos
Közös, E ttrópu i Referenc iake re t

D ] an_qoi A2 angol B 1 angol A2 lncoi/ KLRl .::tttllt t Lj l

A1 néinet A 1 német A1 nemet A i nérnet

Társas készségek és
kompetenciák

Szervezési készségek ós
konrpetenciák

Szárn ítógép-felhasználói
készségek és kornpetenciák

Művészi készségek és
kornpetenciák

Egyéb készségek és
kompetenciák

Járművezető i engedé ly(ek)

Kiegészítő információk

- ITia_g3s szirrtű, igényes konlnlunikáció szóban és írásban
- csapatIIunkában alkalnrazi<odás, csapatépítés, katalizáló szerrrél.viség
- ernpátia, tapintat_ Ciszkréc ió
- jó konfl iktuskezeIés. problémalátás
- nyitottság és nlagas íbkír tolerancia
- udvaliasság

- menedzserszerniélet
- rendszerszemlélet, lényeglátás. kreativitás
- feladat rrreglátása. ntunka tisztelete
- feladatvégzésben pontosság
- ]ratáridők betafiása: idő rner;edzsment
- marketingszernlélet

- a Microsoft Office megfeleló szintű ismerete (Word; Excel; Power Point)

- lejlett esztétikai érzék
- magas zenei és képzőrrrűvészetijártasság
- versmondás, anyanyelvápolás

- etikai, morális érzékenység

- B. krtegórie

- Svábhegyi Jókai Iskola HON Alapítvány - kuratóriumi tag 20 10-től
- pedagógLrs portfólió: 20 16. rroverlrber 25., minősítő eljáiás: 20 l7, október 6.

- Zákáryii Zsolt ReformátLrs Kórr-rs, Br-rdakeszi, kórustag 20l1-tőI

L0



3. Szakrn ai helyzetelerxzés

3. t. íntézményi aclatokl, az iskolu mérfölctkövei2

, Az intézménr, ne\ e: Soly,mári Hunyedi Mátyás Nérnet |,iernzetiségi Á]taiános Iskola,

Alapfokú VIűvószeti Iskola / Hunyad! }4áQás Deutsche Nationalitátengrundschule

r,vr.v",v. sil i vt-l,iaria jtaian os. h r,r

titiiarsag.so]};nall? grnai ].cci :-:

. Típ]§g: összetett iskola (többcéiúi közös igazgatású intézrnény,)

. Székhelye: 2083 Solyrnár, Ternplomtér 26.

Telephelr-e: 2083 Soiynlár. Bajcs,v-Zsilinszky utca j0.

n ON't,azorrosító 032454

. Fenntartó és rnűl<öcltető: ÉrdiTankerületi l(özpont (Klebelsberg Központ)

. Beiskolázási körzet: Solyrnár nagllközség közigazgatási tertilete

l köztrevelési ér esvéb alaof'eladata:

o Székhelyen.

a. általál:os iskolai nevelés-oktatás

--- lt;ppali rendszerűt iskolai oktatás alsó. felső tagozaton

--- Si..iI tanir]ók integrált nevelése-oktatása (mozgásszer,;i fbgyaté1<os,

btszédfogyatékos. éfteimi fogilatékos * enyhe éftelmi fogyatékos, érzékszervi

iogyatékos - hallási. látási fogyatékos)

--+ trcinzetiségi nevelés-oktatás (ny"elvoktató-német)

b. alapfoKú nűvészetolitatás

---, zeliemítvészeti ág (etőképző. alapfok. továbbképző) tanszakjai

---+ táiicrniivészeti ág (előképzó. alapfok, továbbképzó) tanszakj ai

---+ képző- és iparmiivészeti á_e tarlszakjai

--+ szín- és bábnrűvószeti ág tarrszakjai

c. egyét; köznevelési foglalkozás

*+ ta;lulószoba. napközi ottlionos ellátás

ct, iskoIar kórrl,vtár saját szervezeti egységgel

o Telephel,;e n,.

a. általá:los iskolai nevelés-oktatás

+ n.ippa]i t,endszerii iskoiai cktirtás alsó" íblső tagozattltl

- Si,JI tanrrlók integr,ált rrevelése-oktatása (tnozgásszeri,,i íbgyatélios.

beszédfbgvatékos. értelini fbgy"atilkos - enyhe ér-telrrli ibgvatékos. érzékszerr,i

íbq\atékos - hailási. látási íbqratékos)

' .\z intéztité,l l1 S zlkliil i :\1 lrptj.,r kri ttrctltLrnll l I,,tp t lin

' lrknL,, Pedrgógiri Prograillili és l 1tottlli,.ori trlliihatii iskolltórtirrlt llapilin,
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---+ ne}nzet i ségi neve 1és-o ktatás ( kétn.u'-e lvű és nye lvoktató-német)

b, egvéb köznevelési tbglalkozás

* tanr-tlószcba, napközi otthonos ellátás

Iskoia rliaxiillális 1étszárna: 500 íó, nriivészeti iskola 450 fó

Solvnláron az intéznénv,esített oktatás _ul,ökerei az okleveleii tanLrsága szerint 173ó-ig n.vúinak

vissza. A slábok betelepi_ilése, az űjjászervezett teleplilés és közösség hívta életre a német nr,elr,,ű

oktatást. 1862-ben az akkori iskola ép|ilete tűzvész során elpusztlllt, 187]i-ben adománvból épiitt l-neg a

mai Bajcsy-Zsilinszlt1l Lrtcai B-épület hei.u-en egy,fbidszintes. két tanterll,}es iskola, lnely 1903-ig. az

egyházi iskola állarnosításái_s műl<ödöfi, A teIepiilés 1akosságszánlának. ígir a tanLrlói 1étszárrrnalt a

növekeclése tette szliitségessé egy ú.| isl<olaépi.iiet rnegépítését 1903-1904-ben a mai A-ópiilet elődjeként

(6 tanterenlnrei), ameiv magy,ar tann_velvii áljaili isi<olaként rrlűködött. A világháború pusztítása és a

tténlet ajkú lakosság ]9_16_os elűzetése, kitelepítése jelentős törést eredlnérrl,ezett a f'alLr oktatási

rends;=rében. Az 1960-70-es évektől kezdve irrdult rneg a í-ejlődés, ei.iior vezették be ismét a tréllet

rryelvoktatást (ireti 2-szer nullaclik órában]). A girereklétszám ttövel<;dése szükségessé tette az A-

iskolaep|ilet átépítését. bővítését ]970-ben, majd l978-ban a B-épület is oóvült emeletráépítés révén. Ezt

a fejlrsztési periódust 1983-ban az A-épiilethez csatlakozó tornatercia rnegépítése zárta. 2002-ben

önkor;,:ián.vzati beruházással az A-épiilet tetőtérének beépítése során alakult ki a rlai infrastrukturális

lielyzei. amit 2009-ben egy tiikrös táncterem és egy- zeneterem kialakításaval tettek teljessé,

Az 1990-es évek több szempontból is változást hozott az iskola életébe. Az 1961-től kihelyezett

tagozi,.tként (Erd székhetlyel) négy tanszakkal (kotelező szolfézs is) - 1'78;l-ben és 1989-ben további két

tanszakka1 bóvitve - műköciő Állanri Zeneiskolát i991-ben az önkornányzati fenntar-tó az áitaiános

iskoláiloz csatolta. Ezáltal vált az iskola többcélú oktatási intézrnénnlré.

Szintén 199l-hez köthetó a másik - a szeryezeti krrltúrát és az intézménl,i ónazonosságot

meghatározó - esenrény, anrikor a középkorig visszanvítló telepi.ilési ha,qyorrrányoknak és a nemzeti

töfténelm|inknek szóló tiszteletadásként május 24-én az iskola felvette a Htrnyadi Mátyás nevet.

2002-ben a zeneiskoiai intézmérrilegység profilja a komplex műrvészeti képzés érclekében a

hangszeres tanszako1, rrlellett a í-enntartó engedélyé.,,el táncrrriivészeti. drlirnajáték, valamiiit iparmiivészeti

tansztrkokkal bővlilt. atnelyek köz|iljelenleg csak a táncniíivészeti (népti:ilc. társastánc) niiliödili Később

a nteglevó han_9szeres tanszakok ineilett a fentrtartó engeclélyezte ir!abbak (klasszikLrs és népzenc-i;

ind ítását f'elnrenő letldszerben.

2009-ben irjra bővirlt a többcélir intézlnérrl,i jelie_l, A Sol_n-illál és a Pilis- BLrcia-Zsánlbék

Többcélú Krstérségi TársLrlás társLrlt önkornlánvzatainak közigazgatási terilietére kiter-jedően Egységes

Pedagógrai Szakszolgálat alakLrlt loeopédirsokkal. gvóg,,-testrrer"előkkel. F,z, az irltézrllény,,eSl,ség 201-:.

szente:.,lbet, ] . óta Llg},all solr ntiit,i tele phell1,el" r,le nlát, a Pest \1,:gi ei Pedatógiai Szakszolgálat

P i l i svö iö sv á ri Ta g i ri té znlé n.r e ké nt rl ii kij d l ii.

' lI,tt'tit,,,,'' t,t Fl i Lt1ll. 1,1irg1 orrlárll tlk tclcler etliióse Si--i) Llr.u,orl

ihttp;,,'r,rirl ciriIszcrrlic,hrr"dtlwltitllttis,ciiikek,]t]lj,Ciril Sl:erlr]c ]i]1_] ! rrrb
]"



3. 2. I ntézménj,t ii *ö rl

3.2 ],I{ateriáli.y é,: tárg;,i feltételek

Az intézn,,ény a nevelési-oktatási télaCatcllátást két epületben látja el. Székhel.ve. az íln. 'A'-

épi_ilet (Templorll ter 26.) ad hel,,-et két negyedik osztái)-nak és a 9 f'eiső tagozatos osztáivnak, ill, az ANII

képzéseinek. itt rniiködik az intézmén}-vezetői. a tanüg_v-igazgatási-adlnlnisztrációs feiadatol< ellátása és az

iskolai könl,vtár is. Ebben az épi.iletben a 13 osztál_v-terem és a köillvtárhely,iség r-rlellett 2 iníbrmatika, ]

kérnia szaktererri" 1 tükrós táncterenl és 1 íe.llesztőszoba. iil. egy,kb. ij r 2ü m-es tornaterem jelenti

terem-ellátottságot. A tornaterem, rr"rtly,ben az |-8. évíbli,,arrl testnevelés Órái kerilinek megiartásra, ug_yan

fúggónnyel kettéosztható, így két cscport párhuzatttos fbglalkoztatása rnegoldhalÓ, de a nrindennapos

testnevelés i-tregnövekeciett óraszáinai miatt annak infrastruktrrrális t'eitételeit trlár netn elégíti ki. Az

iskolaéptilet kórnyezete - a település fás-ligetes, játszóteres főtere - ug;-anakkor kecivezó zöidór'ezeti

köriilrnényeiiet, ill. szabacltéri lehetőségeket biztosít időjárástói iiiggően. De rossz iclÓjál'ás esei,;n

bizoiryos iclősávokbarr egyszerre rl iarrr_rlócsoporlriak kell(ene) ejférnie a tornaterellben. ami kon:,:iy

tanítás-szervezési problémát jelent. A nevelőtestület szárnára az első etneleten kialakított több szintes

(,,teraszos") tanári szoba mérete. iníl,astruktr_rrális felszereltsége csak részben biztosítja a nyug,,-,ilt.

zavartaIan^ alkotó rnunkavégzés és a tanórák közötti pihenés f-eltéteieit. Küiörr tanári inÍbrnlatika heiy;ség

n incs.

Az intézrnény telepilelyén. az ún. 'B'-épületben (Bajcsy-Zsiiirrszky utca j0.) tblyik az a,isó

lagozatos nevelő-oktató nrunlia. trtt i0 osztáivterem. l technika-terem. 1 pszichológusi. l fejlesztő szoba"

ill. egy iskolauclvar _ ami a clélelőtti szabadtéri testnevelés (idójárástól függően) és délutáni napközis

játékfoglalltozások színtere - ál1 i, feiadateilátás renclelliezéséle. Az alsós testnei,elés Órák számára

alkalrnas helyiség nincs. A mrrirkal.,.jiültnétryeket (klírnát) lrátrányosan befol_,-ásoló tényező a megfeielő

rnéretű tanári szoba hián1,,a, a megievő kb.6 inr-es he!riség a peda_qógusok mindennapi munkahtl_v-i

komfor-tja (leladatvégzése. felkészirlése, pihenése) szempontjábói aikalrrlatlan. Ebben az épiiletben

található az egész irrtézmérry, étke;tetését ellátó ebedlő és melegítő-tálaló konyha is. Ennek nrérete.

befclgadóképessége a jelenlegi létszánrhoz képest rrenl eiégséges. és felszereltsé_qe. kör|ilménl"ei rlem

felelnek n]eg sem az elvárásoknak., setlr a hatályos jogszabáiyolinak és ÁXTSZ-etoírásoknak. Hastltlló

problénrát jelent, hog,v a vizesbiokkr,li szánla és nrinősége sen t"elei meg a tanLrlói és nevelői létszáIr:cól

arJódó igényeknek.

A liét épiriet taljternlei a tliost lbl;,,ó tarlév f] osztál,vilnak elhe1l,ezésére. iiglelenibe vére il

csoportbotliásokat is. nenl eiegencl-,l. a hell hián1, é,",ek óta egvre kotllo11,,aLlb problétllát okoz, Ú],rob

taniertrlelr. i1l osztáil tertlek kiirlakltásárra|. rrkLtt sziil,ségessége indokoita a hell,iség-átalakításokat. két

éle az'r\'- epiiletben az iskolai kilnl,r-t;ir rllásocli1, etrleiett,e. sziikebb ilellie költöztetését, a nlostatli tanér

ele_ién a brológiir szaktatrteretll osztá1\,telerrlnlé alakitását. i1l. eg\ nveivi telei-il B'- épi.lletberl 1evij. eziiiia]

nlég sziikösebbe r,iiló ebéc]lőbő] törlélrő lel,áiasztását. \{inciez - a sziil,séqtanternlek liialakítása - csirk

'.\,,ii,rézttlcrl., ]{]i,i_]Uln,lls]1] ló-]{] i],|.iilJririicsnrittl'ii.rtcrrccsPcrlrgtl!rli irri;g|llllili;i1.1p.jilrl
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elodázta a heiyhiány okozta problémák végleges és teijes körű megoldását, hátrányosan érintve

ugyanal<kor a szaktantermi ellátottsá.'ot.

Az Apáczai Csere János Műr,eiődési Ház a han_Qszeres csoportoknali" hangversenveknek és a

táncprogratnoknak színhely,e. rníg a Bauernhausban s felnőtt proeramok rnellett a netnzetiségi

hagyorlányőrzés keretében rendhag_"-ó honisiiiereti órákra járnak a g_u"erekek. a plébánia hittantermében a

h itoktatás kapott helyett.

A tantermek-osztál_v-ternlek a létszárn- és életkor-igény,eknek rnegíelelő bútorzata (asztalok,

tanulóipadok) és egr,,q§ t-elszerelése {írható táblák) csak részben biztosítcrt. Ezek karbantartása, í-eliqítása

nehezen olclható meg, több teremben erósen indokolt lenne ezek cseréje, Egy teremnyi új tanulói bútorok

és szekrények beszerzésére legLrtóbb a 20l5-20l6. tanér, elején kerlilt sor a telepiilési önl<ormálry,zati

attvagi rárno3rtásávr l.

Az intéztnélrv oktatástechnikai és az egyes szaktárgyak taneszj<öz és lKT eszközellátottsága nagyon

szerény. A meglevő áilorrrány csak részben vagy,egyáltaláll nem ielel rneg a tnodenr digitális alkalrlazásokat

igénylő és hasmá ji, nevelő-ol<tató munka. ill. a taniigyi adminisáráció követelr::ényeinel<, sem a

jogszabályban meghatározoft kötelezó rninimális eszköz- és felszerelésjegyzékben megi:iitározottaknak. Az

informatika-oktatás korszeríi tárg,v-i feltét€lei egyáltalán nem adoftak, a tarrulói szarlítógépek szinte

rrrirrdegyike hardver, mind szoftverek tekintetében teljesen elawrlt. lassú. nem biztosí:_|a a szükséges és

elégséges infrastrukiLrrális bázist. Ugyanez a helyzet a pedagógr-rsok gépellátottsága vciiatkozásában is. A

KRÉTA-rendszer fciyó tanévi bevezetése és közeljövóbeli tartós használata. a cligitális tananyagok és az

intemet tanórai alkalmazása feltételezi és igényli a megfelelő, korszerű és gyors PC-k, laptopok vagy tablet-ek,

ill. nagyobb kapacitiisú projektorok és interaktív táblák meglétét.

3. 2. 2. ímmarerióiis környezet - társaclalmi-kultttrális háttér

A pilisvöriisvári járáshoz taficzó Soiynrár - Magyarország 1egnépesebb nagyközsége -
telepiilésföldrajzl és ciemográfiai szempontból Br-rdapest közigazgatási határánál, az agglornerációban

fekvő szrrburbán céitelepi"ilés. Lakosságszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan növekszik (1. cibra1,

arninek elsódleges oka a betelepiilés.

Solymár nagy,község lakosságszámának alakulása (2006-20l ó)
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A nagvközség korösszetételét ábrázoIó grafikonon is jói érzékelhetó a Budapestről betelepült

aktív nlunkaerővel együtí nőtt az iskolaköteles korosztály |étszána.Ezzel íermészetes módon összetügg.

hog.", a rnegnövekedett létszánrú iskoláskorú gyernrel< elhell,ezése (2. cibral, és számukra a színvonalas

oktatás biztosítása ee.vre étetóbb gond. napi problémát jeient, mind a fenntartÓ-miiköCtetőnek. mínd az

intézmén!vezetésnek. A terv,ezett iskolabővítés halogatása veszélyt jelentheL.

Solymár nagyközség korösszetételének
változása

{2911-2a16)
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ir 2016.",.{t"r";;iil"i"$":il,i.:,:§
2, ábra (Fonás: Települesi.jegy,ző aciatai)

A rragyközség gazdag történelmi és kliturális örökséggel rendelkezik. A település 20i6-barr

ilnnepelte fer1nállásának 750, évfordr_rióját, A teiepiilést gazdag természeti kÖrnyezet Övezi, a kerlvárosias

telepiilésszerkezet. az értékes köaéri alkotások. emlékhelyek. felújított közösségi épLiletek az itt lakók

magas szintír lokálpatrióta gondolltodását mutatjali.'

A nérnet ajkú lakosság több rnint ]00 éve rneghatározó fornráló ereje a település nrúltjának,

kultúrájának. oktatáspolitikájának. 1994 óta önáiió riemzetiségi önkorrnányzat nrűrkÖdik a telepÜlésen, ami

nagy előnyt jelent a német r-rerrlzetiségi nyelvokiaiást nyírjtó iskola életében. inefi jelentős an,vagi, tar_qli.

szel lem i-sze ry ezöi tániogatást biztosít.

3. 3. Szervezeti és vezetési struktúrrl

Az intóznrény _ szakmai szenlpotttból- iiét eg,vmástó1 elkiilönLilő ir-itéztrlényegYségből átt.

l . Az alapoktatást biztosító áltaiános iskola alsó es f'első tagozattal.

Tel él,enr ,éeci:

- nappaii renclszeríiáltalános iskolai oktatás. nevelés biztosítása 1-8. évfblyanig

- net-lrzetiés etnikal ltisebbségi tanLrlók nappali renclszer[ioktatása és rieveiése 1-8. évÍblyarnig

- SN]-s taiiirlók nappali renclszerii oktatáca és ner"elése

- napközbeni ellátás. nerlrzetiségi tanLrlóq napkiizbeni ellátása

1. Alapfokú rlliir észetoiitatás

l cr ekeltr ségei

5 ..' F t,L,ris; ltrips, , h,_L. rr ikrt"lcriia.ol,ei\\ iki,'S.l1_. ltl') oC]'1lA ] i-
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- zeneművószeti ág (l<lasszikr"rs zene, népzene)

- fancmiii észei'

A többcélú intézmény,ben a mindenkor kinev_ezett intézménvvezető i.saz,gató közvetlen|il iránvitja a

ta_gintéznénl,eg,vség-vezető. az igazgatóhel,u"eflesek és az iskolatitkár, gazdasági ieiadatellátó személ.u,

rnunkáját. A pedagógLrsok. pedagógiai asszisaenselt. a í§leszló pedagógLisok szakmai inLtnkaközösségekhez

tafioznak. Az oktató-nevelő munkát köni;vtáros. _c,vermekvédelimi 1-elelős. pszichoiógLrs és logopédLrsok

segítik. Az AM{-barl hasoirlóképpen két munkaközösség íbga át az éves feladatokat.
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3. ábra: Az inlézmény szervezeti íelépitésének ábrá.ja (sa.ját ábraazSZMSZ aiapián)

3. 4. Szervezeti kultriru, hagycmányok

A szervezeti kLrltúra egy intézmény személyiségjegyeit magán viseló, a kialakr,rlt szokások és

hagyományrendszerek. módszeÉanok összességét jelenti. Olyan értékel<. meg_syőződések retlci:;zere,

melyet az irrtézményberr dolgoz,lk egysé_qesetr vallanak. és a belépó irj tagokrrak egyénileg is átadrrak.

SajátarcLrlat. rrrel_v csak rájeiienizó. s a ki_ilső megjelerrésifonnái mellett a belsó értékeiberr is megjeienik.

A sol1,,rnári intézrlér-r,"- rle,",ébói és a képzési proíiljából kiindtrlva az ér-tékrendjében az e*yik alallpillér

nveh,i orientáció, Ez e_qvr,ésá a tl:,ll-tlet rrenrzetiségi nvelv oktatását és a iierrlzetisési hag1,,orrtárr;"ok ápolását

jelerlti. tnásrészt az angol ll\elv elIelt szintii oktatását.jelerrti. A rlásik pillér. az alaplbkú ririivészeti ne\,,elés.

mell"berr a lilassziktls és népzenei kLrlt[rra nrellett a táncrniiu-észet kieme lt fblltosságir.

Az alappillérek illentén reg_riik s,:]rfa az iskoia csak rá jeller:rző értékeit!

t. Az iskoia a telepi-ilés ki-lzpt-.nti hellén terii1 el. eg}, nagvt]ll szépen kialakított közösségi

térszerkezetberl. biztonságos és családias légkört sLtgát-oz. s aho] érzilclik a rlLrit.jelenléte is.

litéménye5,sig!,ezetó-
haIYa@

i._izetó: \ioió§_vEs./e!

l
1 , l'ónos-\,eq,d
- munlcakOzisaeg

" Frlrr:is: iskolri SZ\lSZ ]0 l_]
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2. Agglomerációs településként a folyamatosan növekvó lalrosságlétszámmai egyiitt növekedik a

gyerrrleklétszám is. Az itt élók lokáipatriotizmusa az iskolai élet különböző színterein is jeientkezik,

], A ny,eivi struktírrában a néinet nelnzetiségi oktatás mellett meEelent az:ngo1 n;vel.i. nely a gyerekek

eg} re tágabb vi lágiátásánai< e len gedhetetlen eletne.

4, A pedagógiai rnunkában matetlatikai és idegen n;zelvi nívócsoponos oktatás került kialakításra.

5. A iélei<fbnnálás eszköze az a zeneí nevelés. mel.vben a kiasszikus zenei niir,,eltség mellé társítja a

népzenei gvökere ink tneq isnlerését. továbbé lését.

6. Az őnkifejezés táncrnúivészeti éftékekben r,aló tnegelenése, az iskolában hagyornánl"értékű.

1. A nenlzetiséei identitásbólfakadó hagyomán_r"órzés alaprle|ő ibntosságú arculati eletne az isl<olának.

B. A közösségkovácsolás érclekében a hagvonrán1,os iskoiai retlCezvény,ek, rnel;,,ek eg1,,edi arcr"r]atta1

rendeikeznei,. mitlt.

- netnzeti. történelmi linrrepeinkhez kötött éves iskolai lne_gerlllékezések

- MikLriás-ürlnepség

- az adventi közös sziilői programok

- a rendszerbe belépő elsős kisdiákok iskolához tartozásának erősítésére a kis kendők átadása

- a végzős diákok ballagási Linnepe (osztáiiltáncok)

- a Tánciittnep

- a művészeti intézményegység lrattgversetly,ei

- a Márlon-nap

- a községgel közös i"innepségeken. rendezvényeken való iskolai liépviselet, szereplés.

9. Az iskola névadó.jának - Hurl"adi Viátl,ás - évenkénti iinrlepe.

l0. Az alsó tagozáton erős környezetvédelmi r-ievelés.

1 i. A iendkívül gazdag szakköri kínáiat" és spofiolási lehető:;ég.

l2. A művészeti önkifejezés fornrái: ralz-és kerátlia. szíryátszás.

l3. A xiilönböző idegen rryelvi és infornratikai vizsgalehetőségek (ECDL).

I4. Az egiléni és közösségi irrunka jutalrnazása (Dar-rner-Ring!er-díj. Corvin-drj. Hunyadi-drj)

1 5. Ér,iékes par1llerkapcso latok len rrtarlóltka l és intézrnén_vek i..e 1 :

- Soiyrrlár |,,lag_vközseg Önkorlnánl zata. Néniet Kiscbbségi Önkorrlátr.,zat. K[i Érdi Tankeriileti

Közporrt. Gyernlelrjóléti Szolgálat. Eziistkor idősek i.lLrb.ja és az egyházalt

- a solynlári óvodákkal (LLrstige Zrver_te. Solymári Bijlcsócle és Ó.,,oda)

- Apáczai Csere János lVIiivelődési Ottlroil

- Dr Jai:lorrkav lstván Hell1örténeti G},iiitenien_i

- BauernhaLrs

- PE\lL Soi.rrrrir

16. Kienrelten tbntos értekii az aiapítrenyokkal laló egviitrnlilködés és a sziilöi köziissé,g ttitliogatiisll.

- DaLtIteI,- Ringier Alapítr,án1^ Corr inLts Alepítvánl "

i 7 Ki; ihtlnr testr ét,klpcsolatok: Csíkpáltlilrra" \.\'itstent,ot
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Ossze_szésként e3). nagvon gazdag énékrendet hordozó intézmény. mel;lben a meglévő

értékrendszer továbbvitele és a gyengébben működő területek §lesztése az iskola PP-jében lelektettek

szerint az rn élők szánrára. valamint a pedagógus- és a g,,,ermekközösség érdekében tör-ténjék.

5. íIunzűn erőforrús

5. ] Személr-i.feltételek, alkaltna:otti kózösség

Az iskola pedagógLts alkalrnazotti közösségéne]< létszáma az októberi statisztika szerint az

általános iskolai eg;-ségben': 55 fő, a műr,észeti iskoiáébarr 1j fő, Az általános iskolai aiapeeységben az

intéztllén;-r,ezető rnLinkáját két hei.v-ettes segíti.4 tő pedagógiai asszisztensként doigozik,2,5 tő §lesztii
peclagógus. 1 isl<olapszichoiógus valamint 2 logopédus láqa el a teendőeket. Az intézménl,pedagógusai -

szaktárgyuktól fiiggően -. munkaközösségekbe tőrnörlilrlek, az éves trrunl<aterr,,a hét szakmai közösség

saját tevékenységtervót is rnagában foglalja. A neveiőtestüiet átiag életkora jó l<özépkorú.

Pedagó g:*sok áetknra : ü1 óí:0}7.
{;iltatíno = 

is kolai intÉzmánr: epsÉ$

a ]:,-:,9 á.1,-

,r ts ]S_jé Ér"

3 4{9-4{4,,,,

-í e +í-é"9 &-
e _:tl_j4 4r.

§ ölJi_+.+ i1:

ábm. 1saját ciiagranr;

3 . 5. 2. Tarullói csopartak

Az iskola tanulói létszáma 499 fő. a illűvészeti iskolában 26] fő tanul zenét. 57 fő társas táncot,

.l2 tarrLrló pedig két tanszakos.
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Ataptbkú Művészeti
tanulólótszámának

Iskola intézménye&ység
alakulása {201{} -2016)
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felső tagozat

x alsó tagozat

7. ábra (KíRSTAT aclatok szerint) 3

A nérnet nemzetiségi nevelés- oktatásban
, aránya (2010-28t6)

résztvevő tanulók
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55,1 o,'u

20I0_ 20l l

8, irbla ( Kl RS'l',Al' ada-tok szel,int) 3
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9. ábra - sa.iát táblázat (Forrás: lskola honlapja)

Sajnos a következő grafikonon érzékelhetó, hogy,a liémet nemzetiségi képzésben résztvevő

tanLrló!< kirrrerreteli iétszámában e 2010-es évekhez képest csökkenés mutatkozik.9

A német nemz€tiségi képzésben részty€vő tanulók
évfolyam onkén ti létszárnar á\J a az áItalán os iskolai

intézmény€§vségben (2ü i0-20 16)
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3. ő. Pedagógiai munka

3. ő. 1. Álralános, i,ykolcti nevelé,si célokŰ

Az áltaiános iskolai tagegy,ségben az intézm,én,v a tanLrlók korszerű isrnereteinek, képesséeei;leli.

készségeinek a kialakítására törekszik et_u- szeretetteljes léekörben, ahol a tanLrlók otthon érzik magukat.

Legfontosabb t-eladatának tekinti az intézrnén_v a konrpetenc ia alapú oktatást. a tanulÓk teijes

szenlél}iségének tejiesztésévei. A nevelők szellemileg, erköicsileg és testileg eilészséges nernzedéket

kívánnak nevelni a rájtllr bízott gyerekekból.

Az iskola az oktató-nel,elő rnunkájában a dernokrácia értékeit. a nelnzeti értékeinket, a humánus emberi

értékrendet közvetíti.

Celok:

- egységes alaprniiveltség nyír;tása

- családi háttérből szárlnazó rnűveItségbeii hátrán.vok, képességbeli hiány,osságok kornpenzálása

- a tanuiók éi,telrni képessegeinek kiborltakortatása

- kotnpetencia alapű lejlesáés, kuicskompetenciákkai rendelkezzenek a tarrulók

- identitástLrdat és nemzeti:;égi identitástudat erősítése

- más népek kLrltúrájának. ::zokásainak. hagyomárlyainak tisaelete

- nerrrzetiségi kultírra megismerése, az örökség ápolása

- idegen n_velvi oktatás

- esztétikai nevelés

- környezeti nevelés

- testi nevelés. sport és egészségvédelem" egészséges életnród

- a szabadidő kLrltLrrált és ilasznos eltöItése

3. ő. 2. AMI nevelési cé]oÉ

A nriivészeti intézményeg;,,ségben a kompetencia alapúr oktatással" személyes példarrrutatással, a

múvészetek érlékközvetítő hatásár,.al törekedrrek a szernélyiség sokoidalú fejiesztésére, a míivésztanárok.

Váljék miivészetet szerető és édő ielnőtté a cliák úgy. hogy közben önmaga is legyen műveiője a

művészetnek.

Célok:

- rniivészeti teriiletek speciális ismereteinek nregértése

- cseiekvő alkalmazása

- a gl,akorlás sa_látos tlóclszeieineli ismerete

- a bevésés es í'elidézés tanttlása

- alkotói i-arrtázia kibontakoztattisa

- eg_l,éni versenyek

- itsztil álokon részr éte l

1o 
|-.,rt-,is: I,iLinrltli llátris Neniet Nenl;l ',ii, Jskttil cs:\l.'1I - PeLlilgLigili Prlgllrrl 101-i

" Foir,is, IiLrnl,1di \,llin lis Njrnet \ellz_, ,-\Lt, lskoili és ,,\Nli - PeJagrigilri Prtlgrlrm l0 i5
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- társmiiv észeteklie l együttmiiködés

3. ő. 3, Pe dagógiai mtmka * nénlet nvel.;oktatit.s

Az rs]iola képzési profilja az iciegen nve]r,ek oktatása. ezek köz,iil az egyik tradicicnálisan a nétnei

nemzetiségi nyelv oktatása. Az oktatás csopoftbontásokban tbl;-ik - váItozó létszánrnla1 -.,-lőzetes

szintielnlérés alapján. nortnál és nívócsoponokban,

A diákokna]< a í'első tagozaton több l,izsgaiehetóségük is l,an" a 7, évlbly,arnon DSD Pilotpriitune,

a 8. osztály véeére pedi_e DSD Strrie - l. (A2-B1) vizsgát lehetnek. Az alsó tagozaton a népisnteret

tantárg."- tttúzeurrlpedagógiai ibgialltozások keretében is íblyt. valamint a N,'Iárton-napi nernzctiséei

déiutánon sok t-eiadat várta a gyerekeket. A feiső tagozaton a tavasszal rendezili a nemzetiségi nyeh,i

de ltrtán.

A némeies kollégák képzése pályázás iftlán az e]őző tanév lolytatásakétrt az Erasrnr:s+ keretében

zajiik ebberr az évbell. A gyerekek ktilönböző házr-és resionális versenyeken vesznek részt: verstnotldó,

rajzverseny. ország:s;aereti projektnap és tanulmányi versenye]<en. és az,:rszágos nyelvi ntérésen.

3. ő. 1. Pedagógic;i munktt - angol nvelvokíatás

A képzési piofil rnásik idegen nyelve az angol, ug,vanírgy. mint a német nyelvnél a tanLrlók

csoportbontá-sban saiátítják el. az alsóban nonrráj tanterv szerint, a lelsóben pedig ernelt óraszámmal, A

diákoknak itt is lelreiőségiik van a ó. és 8, éviolyanron vizsgát tenni. A nyelvtanárok közii] többen részt

vettek az eIőző évben az Erasmlts-F képzésen. Továbbicéliaik a nyelvtanítás hatékorryságának fejlesztése.

új projektprogramoli bevezetése és meggyökereztetése.

3. 6. 5. Humán munkakózös.ség

A hunrán t:,ltárgyak tanításában az írásbeli és szóbeli készsé:_:ek fejlesztése. a l-relyesírási ós

miielemzési készség fejiesztése a cél. A szövegérlési nehézségelt mi.:tt kevesebb sikerirez jutrrak a

gyerekek. A végzős diákoknak a felvételi előkészítők adnak segítséget. változó az osztálvok érdeklődése

a differenciált foglalkozás iránt,

3. 6. ő. Természetttdornán.vos mtmkakózósség

Nehézséget ld a r"eáltantárgyak tanításában a szemléltető és okta,asteclinikai eszközöli szerénvebb

nregléte. és a gveii:kek alulmotiváltsá,sa, A kevés f'elszerelés ellenére is mindent elkóvetnek a

pedaaógtlsok a szír,,,onalas oktatásért, Az iníbrrlatika tanítás a lessiKeresebb, itt vizscalelretősége is

(ECDL-kepzés) van a diákoknak. A testnevelési órák nehézséee a tort:ltet"etrr kis kapacitásából ered^ a

hiir,ös idő beálltakcr.,{ déiLrtáni sportkör,ö!. tlagl,otl rrépszeriiek. a téii korcsol1,ázási lehetőség liiilön

színtbltotjelenteii. Gl,óg;,testnevelésre az iskola tanrrlói létszáillának li5-e jár. itt is nehezetl tlregolclc.tt a

tererlr biztosítása.

-1. ő, 
-. Peda,qr5,qicti ;ltttttkct - ctl,tó tlgrl:ttl

Az intézrr.én,!,nilgv lrangsúli,,t f'ektet qz ala1-.készségek tejiesztésél-r-, A szil,,egértés tl'.tltossáEa és a

sztlkiilcsiillesztés kl=neit feiacilr. lz tlllnsás tanításárn a speciális irn. }"'{eirtlei-módszett allialinazzák.

..\z olrasás l]legszerettetése résett sokat ntesélilek az osztálr.,tattitók és a tiéliitiini c*stlportr,ezető ktlIlégák l
fl



gyerekeknek. A könyvtárhasználatiai az ir;ságolvasás szeretetére is tanítják a kisdiál,okat, mesevetélkedőt

és o1vasási versenr,eket szeryeznek.

A nlatematika tanításában az alapniil,eietek niegi-elelő szintii és ternpójú al]<alrnazása a cél.

Fontos továbbá a kLrltLrrált viselkedési szabályoi< megtanulása és alkalnlazása, Az isl<oiapszichoiógus

eeyéni és csoportterápia alkalmazásával segít a nlagataftási zavarok]ial kLizdő gl,erekek i§lesztésében.

3. 6. ,3, Déltltáni ncLpkózi é,g tanttló.s:oba

Az alsó ta_qozaton az osztálvlétszárlrokkal lltegegvezően 12 csoportban lol.v-nak a délutánr

tbglalkozások. Ebbő1 két tanulói csoport taniárgl,csoportos ielbontással nrúiködik, Elónye a pedagógLrsol<

által szervezett váltott munkafornta, A ietső tagozaton az 5. évíbl.,-'alnnak önálió napközis csopoftja van.

Ezek a diákok a tagozatváltássaljáró nelrézségeket tudják köllnyebbeIr kezelni az egyiittes tanuiás során,

A feisőbb évtbliramok tanulószobás gyernlekei egy csopofiot alkotnak, Egy"mást kölcsönösen segítik. és

.jó csapatszelle rirben tanuinal<. játszanal< egyiitt.

3. ő. 9. Kórq;ezeti nevelés

A fenrrtarlhatóságra, a környezettudatcs magatartásra. az egészséges életvitelre nevelés a tariítási

órák rlindeeyikén jeien van. Az alsó tagoziion ez kiemelt íbladat, ezért is csat]akoztak a 7iiág

Legnagyobb Tanórája projekthez. Népszerű a Madarász szakkör tevékerrysége. Az iskoia iravi

osztályorrkénti tisztaságversen;-ével. a szelektív hullaclékgyírjtéssel. papírgyiijtésse1. az

energiatakarékosságra neveléssel észrevétlerri"il kialakul a felelós körnvezettudatos nragatart is a

gyerekekben.

3, 6.. 10. '|anóran kívtili tevéken ,ségek, kazas,lé§bjLeszlés

A gyermel< számára elengedhetetlenlil fontos, hogl szeretefteli ltözösségi tér vegye ^örúl,

Szeméiyiségfejlóciése. iársaCaiml szccializációja a közösséggel kölcsöLrl-ratásban érvényesiiljön. lejlődjön.

A szaktárgyi tanítási órák" és az osrtályfőnö]ti órai kereteken kíviil is fontos a közösségi progranro1,_ léte.

Az iskola a miívészeti oktatása rlteliett nag},o1-} gazdag sport-és szaltltöri kínáiattal rendelkezik, A tai:Órán

kivüli foglalkozások nemcsak az önfejlesztésrr:li. telietségkibontakoztatásrlak kedvező színterei. hatietrr a

közörse3 lej lcsziésnck is,

4. Az intózmény kapcsoiatrendszen*i

4, ]. Belső knptsolutl,endsíer

1. ]. ]. Diákt;nkornan1::ctl

A tanLrióiés a tantlióközrlsségijo_roii erciekképviseletének szerve a cliákönkorrllállvzat. A -1.

ér,fol1,anltól 8-rg az osziál},okban tllegváiasztot1 iiLiLdtittek liépviselik tanLliótársai1, erclelir-it, A

rrrrrtrkájLrkat az itazgató által rilegbízott peclatórirs segíti.



1. 1. 2. S:lilői mtmkuki):dsség

A szülői közösségge1 való kapcsolattartás intézrnén,v-esített fornála az SZiviK. Vlint közvetien

partnerelikei az intézménvvezető t-artia a kapcsolatol, ,{ szLilői nlLrnkaközössérr r,,ezetője az osztál.;ok élérl

álló csztál.u"szülói képl,iselőket koordinálja. évente j alkaiomtlra1 van értekezietr_ik.

1. 1. 3. Alapítvánvok

Az intézrrlény neleló-oktató nlLrnkáját két iskolai alapitvánv tárrlogatja. Az i99-1-ben létrehozon

közhasznú C'oryintL,s ,1lapínánv tánro_gatói tevéken_v-séeének íókuszában es\,részt lnindkét

intéznrény,eg,""ség tárgyi (oktatástechnikai, tl(T" szernléltető- és sporteszközök, hansszerek beszerzése és

karbantartása. vezeték nél]<iili internet-kapcsolat kiépítése. i§lesztése a'B'-épi.iIetben) leltételeinek

javítása. másrészt cliákcsopor-tok iskolán kíviili programjainak. és az irltézrnénr-i tánccsopot,tok bel- és

kiilfóldi t-ellépéseinet< tárnogatása áll, Hanrradrészt..szociális" támogatást ()<épzési. utaztatási és

láboroztatási költségei< átvállalása) nllírlt a rászoruló családok gr"enlekeinek. Ezen k;.;lji az ún. Corvinus

Díjjal jutalrnazza a tattévben rri;;Cen téren kierrreIkedő osztályközösségeket alsó és f'első tagozatos

kategóriában.

A 2009-ben magánszerilélv á]tal alapított Dauner-Ringler Alapínány alapvetó célja a
növerrdékek iclegen ny,elvi - kier:i:lten a Irétiret nyelv - teljesítrnényének, és az or:,zágos versenyeken

elért kiernelkedó eredlnények elisi:;erése. jutalmazása a Dér Mária DUjal.

4. 2. KüIső kapcsolatreildszer

Az állami fenntarlásúr intézmén_n- 2aű. janttár l-től az Ercli Tankeríileti Kó;pottt igazgatása alá

taftozik, amel,i,, ettől az idóponttól a műrködtetői feladatokat is átvette a telepLilési önkormányzattól.

Az iskola a település legnagyobb közrrevelési intézményeként szerves részél képezi a település

közösségi és kirlturális éietének. l,,iind az alapiskoia. mind a miivészeti intézménvegy:ig bekapcsolódik a

teiepiilés egészét érintó programckba (pl. Solymári Búcsú, sz|ireti felvonulás. adventi gverlyagyírjtás

stb.). Ez alapvetóen meghatározza a kiilső parlneri kapcsolatok helyi rerrdszerét.

Solymór Nctg,,kó:,seg Ónkrrrmány:uta. mint a korábbi fenrrtarló és rniiködtetó iovábbra is lontos és

rrélktilözhetetlen szerepei vállai az intézrrrény életében, Ani,agi iehetóséqeine[ í-iigevénveben

pályázatokon keresz-t|il elérirető it,i iások biztosítás;iv-al. gy,erekelt utaztatási költségeir.ek átváilalásával ( l.

ér,folyanosck úszás-oktatása), a iéli időszakban a főtéri korcsolvapálya használ;ltával. a rászorLrló

gyernlekeli száitlára étkeztetési irozzájárirlássai. szociális tiiinogatással - se_gíli a7_ iskola minél

szírivonalasabb. a ntai kor kíváneinlaillak. elvárásainak rnegi'eleiő nelelő-oktató rr;iinkáját. Mindezzel

jelentősen hozzajár,ul az iskola eséive_ql,enlóség tile§teremtését,e irárrvLrló 1'elaclatainak ellátásához. Kiilön

kierrleienc1ő. hog_l" a képviselótestLilei nár több él,e ílttanszirozza az irlaptattkönlv,ekel azokon az

ér,folvarllokon tanuló cliriko1, száirtára is. akiit tletrl t,észesi.i inek az állani által i;iziosított tngl enes

tankcjnyl,eilát;isban. ill, a tankörrr,vellálásrir r utrlltkrlzó .jt]qszalrál., i renclelkezések aiapjárl nort-tlatír,

tánlogatásbln.

A.\cllrct,\cll;--.,il_i.;,]t í)lt) ,;,ltt,tlil:.11 szefepe. jelenléte lrienieilrediieil lbtltos llz iskola számára.

hiszen 1lelnet lleinze tiségi áltllirrtls isliell:l |érérl az eg;, ik tj,j képzesi pi,tltilt a ttetlzetiségi nelelés-oktatás
]_1
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jelenti. A NNÖ parlneri és an.u-agi szerepet vállal a nemzetiségi vonatkozásíl programok

hag;,,,oilán,vőrző táborok és projektnapj vers_ prózamondó és táncversen.u-,ek, kihelyezett népismeret-órák

stb, - nregszerlezésében ós lebonyolításában. iárnogatva ezzel az iskcla nemzet]Ségi identitás-tLrdat

kialakítására. megerősítésére, a nerlzetiségi kLrltírra és hagvornányok ápolására irány'Lrló peCagógiai

céljait, neveló-okiaió feladatait.

Az iskola fontos íélaclatot lát el a családi háttér szociális különbségeibőt adódó

esét_vegyeniőtlenségek. a lársaclalmi szelekció rnérséklésében. Ezen a téren az iskola sziiltséges és

firnkcionáló kapcsolalot tart fenn a telepiiiésen rliiködő C'salítd^segítő és Gl'ennekjriléti S:olgálattul

(EzListl<or Szociális Golrtir_lzó I(özpont). Az eg,v,Littrlrűködés folyanratos (g,"-errrlekr,'édeinri t'elelŐs,

iskolapszichológirs). amit a konkrét eseti rnegbeszé]ések mellett idől<özönliérrti sza]<tnakÖzi eg_v-eztetésel<

és a kiépíten kétirányir intorrnációs jelzőrerrdszer biztosít.

Szintén folyarnatos az eg_v-iittműködés a Pedagógitli Szuk,s:olgciltlt (PMPSZ Pilisvörósvári

Tagintézrrlétrye) nlLrnkatársaival, a szolgáiat logopédr-rsával és a Nevelési Tanácsac!Óval, A feladatok

ellátása - a SNl_s. a BTM-es, részképesség-zavarral. fig.ve,=:nkorrcentrációs problérnával cliagnosztizált

növendékek egyle nagyobb száma miatt - kierne]t lorltcsságú a kapcsolattartás, hiszen ezeknek a

gyerekeknek az integrált rskolai oktatása valósu] meg. arr-rl a tanítás-tanulási lolYanlat lnegszervezése

szempontj ából sok nehézséget jelent.

Apctczai Csere Já.tos LIíí,-előc]ési Kózpont a nemzetiségi néptánc-oktatásnak lrelyszíne és az

isko la kuiturái is rendezvénye inek.

A helvi eg,hdzak nemcsak a 20l3 óta bevezetett kötelező hitoktatásban adnak segítséget, hanem a

kulturális egyí"ittrrríiködésben irangversenyhelyszínt nyirjtanaii.

A hellli méclia - wrl,-r,v,sclio-rnarotr_line,hrt; Solymári Hírmoncló - lolyamatosan teret biztosít az

iskola eredr-llényeinek. prograrajainak. projektjeinek mei!elentetésére. fontos SzerePet játszva aZ

iritézmény i é1 et rry i lvánosság elótti megisrnerletésében.

5. Az intéznrény gazdáikodása

A Iiözrrevelésben 2013-barr bekövetltezett törvén1,,i v-áitozással az intézmén;"ek állarni fenntarlásba

keriiitek. a részben önálló gazdálkoclásiri< nlegszíint. Az intézrnén_v-ek gazdálkodása a tankeriileti

központok költségvetéséle épLr1.

r\z ir-rtéznrény,- rrríikócltetését 2017. _janLrár ] -től Soi_vmár Nagl község Önkorrnányzatától a

tankerLileti központ veiie át, Enttek ellenére So11nár Nagyliözsé_t Önkormár-r_v'zata. és meilette a Néntet

Nelirze tiséqi Önkornlánrzlt is rendszeres tárlrogatást nr.,Ír jt a §le sztései,irez.

Ezen a hár.orr-r iő pillérerl kíviil.jelentős a szii[ór. ci,",ii kezdernénl,ezésii tátIogatásokból létre.jött

innol,.atíl, érték. l alaItlitlt az alapítr,án1 ok fe] lesztósi hozzájárLrlásai. és a _j trtllnraztisi rendszele.

fi
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ő. Yezetői program, fejlesztések

6. 1. SWOT analizis

Az intézrrtény oktató-neveló nlunkájának rninőségi jav,uiása. a lel iesztés pozití," hatásának

elérése. a partnerközpontúság erósítése. és az iskola jobb megítélése miatt szükséees - az intézmén"vi

clokunentumoklr és (összegyűjtött) infornlációk alapján - a SWOT analízrs elvéozése. Az iizleti életben

használt angol mozaikszó szerinl az inténllény,erősségei {strengths) és gyengeségei (vr,eaknesses) a

szefvezet belső rllűliödési tény,ezőibői,_-;elierlzőibő1 iakadnali. Ebből adóclrk. hog.- az intéznlén,vé a

feIelősseg a váitoztatásra._F,zzel szemben azok_ z kütső_tényzólt. inelyek a leheíőségek 1opporlurlitys) es a

veszélyek (iieats) oldalorr jeienikeznek. az iniézmérr_u"re tlincsetlel< közvet]en hatással. de ezek

felisrrlerésévei és jó alkalmazkodással kikliszöbölheiők a negatív tényezók és pozitív irányba ibrdíthatólt.

Összeíbglaló tábiázatorn ezt az értékelést rniltat!a.

EROSSEGEK
1 . az iskola képzési strr-rktírrája

2. a pedagógusok szaktudása
3. a tariulói összetétel
4. nyelvoktatás: nemzetiségi német, ailgoi
5. zene-tánc- és képzőrníivészeti nevelés
6. nenrzetiségi kultitra, hagyonrárryórzés
7. hagyományőrzőtáborok
8. oktatási nívócsoporlok
9. kompeterrcia alapú oktatás

10, országos kompetenciamérés eredménlei
1_1. projektmóclszerek (aisó tagozat)
12. nyeivi és irrformatikai vizsgalehetőség
13. közösségi fejlesztések (pl. _ieienlét

közössé3i oldalolr)
1 4, pedagógrrs továbbképzések
15. rrrérési nródszerek
1 6, szabadiciős tevékeriység
17. színjátszás
l8. sponolási lehetóse3

1 9. partnerkapcsolatok. egy|ittnriiködések
20. alapítványok
21. clíjazások
22. néptánctererlr
23. inlorrnatikai termeii
24. iskolai iinnepélvek. haevorrrányok

]i;

GY§P.{CíSt,CEK
25. elavr"rlt és hián,vos tárgyi felszereltség
26. szaktantermi lriáry
27. a felső tagozatnak kialakítort esztétikLrs

közösségi tér liiánya
28. ,,B" épület megfelelő méretű tanári

szoba lriárrya
29. IKT-s eszközök hiár-rya (digitális tábla,

1aptopok)
3 0. elhasznált számítógéppark
3 1. tornaterern tírltelítettsége a mindennapi

testnevelés előírása miatt
32. .béd"lt"tési nehézségek
33. hag1,,ományőrző programok irrtenzitása
j-}. l<ömiezeti nevelés (ÖKO- szelirIélet}
3 5. egészségnevelés (prevenciós

programok)
36, saját. iskolai honlap irrformativ tartalma.

struktúrája
3 7. isko lai dokumentumok strukttrrált és

aktLral izáit megjelenítése

\ !.,.tt .l.-,:,r. 5/\I:, -,. Hl[ ,t:.rl,'.l;:
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39.
1r\

1I.

42.

43,
44.
45.

46
41
laaC

49
50
5i
5i

j6.

57.
58.
59.

illateriálls t-eltéte lel<, i n íiastruktúra
iej lesztése
in íorrnatrka i tc.1 lesnes
e-napló bevezetése
a művészetek szerrié lyiségtbnlá ló erej e.

zene, tánc és vizuális kultírra
a teleptilés múl!ábó1 és jelen
r'e j tődésébői adódó értékek kiaknázása
a telepiilés nerllzetiségi identitástrrdata
új p áIy- ázati l e h etősé ge k
új pénztbrrásoI< í-el]<Lrtatása (heh i és

főváros i szponzorok inegkeresése)
szülói közösség aktívabb ber"onása
partneri e l égedettsé gnlérés
lokálpatrióta gondo l koclás.
közösséglorrlálás. helyi rn úlvészekl<el

kapcsolatfelvétel
hagyomárryteremtő program ok
öko-szenrlélet kialakítása
helyi sajtó és rnéclia kapcsolatok
iskolai ..irrterface"

VESZELYEK
53. pénzelvonás. fbrráshián1, és a ter\ezett

bővítés elmaradása
54. az oktató-nevelő mun]<a színvonalának

csökkenése
55. a 6 és 8 évlbl;"anros középiskolák

elszívó hatása

a tővárosi és körn1,,ékbeli nlagas nívó_

általános iskolák e lszívó ere3e

pedagógus kiéges (burn out)

képzési profi l e!scrvadása
a humán erőlbrrásra. a település
törlérre1 mére és hag,u.-ornánrvaira épii l ő

eiőnyök kilraszrrálatlarrsága
asszim ilálódás: nerlzetiségi
identitástLrdat g; e ngLilése
elszigetel tségbel nlaradás

60

ő. 2. F"últozúsmenerlzsmení

Az iskola kettós szerepkörében úg:" kel1 a hag.v-onrányos alapértékeket" tLrdást. nevelést

közve-,ítetrie, hog},közben képes legyen a korszerű elvárásoknak rnegíeleln;, s folyamatosan rnegúrjulni. A

feieiósség nagy, meft a gyermek leike töréketl,v mítszer. és nem lehet felelőtierr kísérletezésnelr kitenni.

Maga a pedagógLrs közeg sem a gazdasági térerr képzett szakemberekbii1 álló. gondolkodásrnódjukra

soltkai inkább a stabilitás je llernzó. lassabban érlelóciili rrreg benniik az innovációs szemlélet.

A változás. az írjtói való felelem sokszor akacláli,a a lejlőclésnek, Az iskola sem keriilheti el a

haladlist, amellyel írj horizontok tárulnak í'el. ami innovációra serkent, és előre gorrdolkodásra ösztör'öz. A

..Z" generáció rrrár,az iskolapaclokban Lil, az irrtbrmatika robbanásszerű táinr,erése az oktatás területein

kézze! íogható.

A változásrrlenedzsment és egyben.jó pro.jektmeneclzstnent a sij,.eles alapja. Jót és jól tenni.

Kitiizrrl egl,célt. hozzárendelni a tllegvaIósLrlási irlőt. irle_shatározni a t'eladatoliat és a t-elelősöket. a

végrella_itási szakban í'olyarllatos ellerrórzés. végi_i1 összegzés és a ianirlságok tlleqr,onása. nrajd

r.issza;satoiás. A ráltozásnlenec,lzstrrentie. ez i1 betbgadására és annak kezeiésére az éritltetteket t'el kel1

készíteni_ vázolrli a célt. a r,árható hatásokra l-ellríl,ni a ligy,elrrret, Ígl csi.i..l,enthetől, a félelrrlek. es íg,v

r.,álik a stressz-szitttácró rárakozásslI teli" kreatíl közös lllLrnkálá.

--



ő. 3. Huynún erőforrús menetlzselése

Ha v,égignézünk a most aktív peda_lógus nemzedéken. akkor nagy,on vegyes képet látunk. A

ny,Lrgdíjhoz közel álló kollégak mée eg,v egészen rnás világban szocializálodtak. A nlLrnkahely- biztonsága

garantált volt, a nagy kihívást a r"onalas telefbn megszerzése jeIentette, a nlLrnkaiCó ieteltéve1 peciig

maradt idő elnlélyedni a hobbiban. A tő kotltlrlunikációs közeg az éIő találkozások voltak. az úzl,eti

levelezés nléír kézzel vag.v-' géppel ín levélben történt. Atnit az iskolában tllegtanl-tltuIrk. az egy életen át

elkísért bennirnket.

Ezze} szenben llla a legnagy,obb kihívást az infbrrrláció nlenn;-isé_ue ós qlors áratllása. az

életünket körlilvevő technikaí eszközöl< kezelése. a ,iáliozások. a gvakori létbizon;-talanság és rregt'eielni

al<arás. a lehetőségek és veszélyek állandó egyerrsúlyozása jellemzik. Az elmél,v"ülésre alkalrnas idő

lerövidült, vibráló r,,ilá_gban létezLink. állandó veisenyfutásban a tr"rdássa], teljesítniénrrye1. az

erednréttnyel, az elvárásokkal. a lehetóségekke]. a félelrnekj<el. az idővel. A gyerekek belesziiletrrek ebbe

az új tér_idő dimenzióba. Egyi.itt nórrek fel a mobi]telefotll:al, a közösségi oldalakkal. az audiovizuáiis

szupercsodákkal, és ezeknek rnitlden előnyéve1 és veszélyévei. A.,felhőtlen" gyerrnekkorr-rk adott esetben

sok, a pszichéjiiket terlrelő kihír,,ással terhes: elloglalt szi-iiók. frtrsztrált otthoni légkör. trendinek lerrni

vagy látszani.

A jelenkor pedagógusainak ezzel kell versenyezni. de mellette rnégis értéket közvetítenie, Az

éték mindenkor időtálló. Kettős a felaclat: a rirúlt értékeit ötvözni a jelen innovációjával. Megtartva

rnegmaradni csakis írgy lehet, hogy 1épést tartrrnk, mert külörrben lenraradLrnk. Ezér1 az életiink állandó -

ólethosszig tarló _ tanulás kell. lrogy legyerr: LLL (lit'elong iearning). Miért? Mer1 a felnövekvő generáció

kérclez és kíváncsi. gyoi"s és taktikLrs. l<rertív és nrindenben kihívást kelesó. mellette rrreg szornjírbazza a

szeretetet, a tórődést, a lelki növesztést,

A pedagógitsnak nem elég csalt leadni az órát, elolvastatni a könyvet. lectiktálni a vázlatot. Nern

elég csak a szaktárg_vi ismerete. tudása, hanem isnrernie keii a kortilötte változó világot. Fogékony,nak és

nyitottnak kell 1errnie a gazdasági, társadalorrrpolitikai, intbrmatikai robbanásokra, r:gvanakkor

érzéltenl,séggel és kreativitással kel1 rendelkeznitj, gyors hel_v"zetfelismerőnek, rrtgalmas

goncioikodásúnak. problémarriegoldónak és jó ltorrtliktLrske,ze 1őnek lennie. A pedagógus minta a gvcrnlek

eiótt, nlert a szenréiy"isége a munkaeszköze. Fia egy peciagó,*irs rnotivált. nrLrniiáját lelkesen eltátó. akkor a

gvermeket is érdeiieitté tudjatenni atanLrlásban. az ú1 betbgadása irántivágy í'elkeltésében.

Mi teszi rrlotir,áittá a pedagógLrst?

1. A megí'e 1eiő erkölcsi elismerés. tárg,vr és anl,agi f-eitételek.

2. Jó nlunlialrel1,,i klírna. kott"rtbdos szenréll,i leltéteiek.

3. Gondolatébresztő és szernléietílissítő előadásol, a oeclagógia-pszichológia tétlral,örben jár-tas

szaktekinté l1"ektő1.

1. A peCagógLrs életpál..,arnodel1 Íb1,ozatos liiallkítása..\ rninósító etjárásLtarr l,al,-i részr,étei. a

peclagógrrs poltfölio elkészítése. ha niinél tlagvobb aI,áitvú..Pedagcigus {I. la§i Víesterpedagór:,.rs"
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minósítésselrendelliezó kolléea egv taniestiiletben az a szakmaiközösségen beli.il is elrsmertséget ad.

és az iskola jó rnegítélésében is erősítő ténl"ezó.

A 1§ iődés a tanulás vágy áva1 indLr1 el. A szakmai továbblépések sze rvezése rnelleti a

tapasztalatszerzés. és rnódszer-tani tapasztalatcsere iegkevesebb energia-és pénzráfordításúr területe az

iskolán belLili ..házj hospitálások" bevezetése, Megtiszteljiik e_u;lrnást és rnegtisztelőnek érezziik. ha

az iskoiavezetés kötelező. ellenőrző óralátogatásai kiegésziilnek a kol1égák eg;-más közötti

hospitálásaival. E bbő l is a később iekben hau.v-oinán_l teremtődhet.

A kor intbrInatikal és inódszertani kihívásainak leg,vőzésére rendeikezésre állnak í1 pedagógiai

technikák. A kooperatív tanítási niódszerek alkalrnazása a tanítási órákon és a digitális tábla

haszná]atáróI is szereltlék a közeljövőben továbbkepzést indítani. Ez Lrtóbbirrak í-eltétele az az

eszközfejlesztés. anit ebbe az rrárr,vba kel1 kiterjeszteni.

A rnotiválatlan. elsziirkiilt. frusztrá]t pedagó_sLrs személyrség könnyen kiéghet. A íElődő

gyerrlekléiek sz:Ltnára ez a 1egkárosabb, Ennek elkerülése céljából a munkalrelye.. a mLrnkahelyi

légkört kell stiesszmentessé terlni. A pedagógus délutárri f'eil<észiiiésénel<. órák közötti lyrrkas-

órájának kihaszlálásár,a szüksége van egy saját helyre. íróasztalra, életténe. Az ini'c:::lációirl szerir-rt

jelenleg ez ilelr: megoidott. Tovebbá az iskola epiileteberi szeretnék egy ol1,an közr;sségi helyiséget

kialakítani, amely alkaimas lehet adott esetben foglalkozások rnegtartására, és rekreációra is.

sporteszközökkcl lelszerelve.

6. 4. Szervezeti ku#ítrrt

Az éfiékek rneijelenítése. és a SlVOT-arralízis Litán látszanak azok a teriiletek. ameiyek megtarlása

kötelező. de vannal.. fejlesztésre szorLrlók is.

1. vezetési stílus: ,ii kölcsönös bizaionra épített dernokratilrLrs vezetési elv híve vagyok. A feladatok és

ieladatkörök pontos meghatározásával. a kulturált komrnunikációval rnindenkiberr kialakítható az a

ieleiősségtudat, lrogy érezze, a felaclatok a rá bízolt teri-ileteken vele és általa oldóclr-rak nreg teljes

mértékberl, és irtánir néltán érdemel elismerést. amitőltovábbra is rrrotivált nrarad.

Az iciőben törlénő es jól irárrl,ított inlorInáció közlés, az iclőberl. pontosall elvégzett tnr-tnka ereclrnénye a

konfliktusnre1-}tes. _;..: rnLrnkahel;vi legkör. teljesítrrlénynöveiő és megítélésberr pozitívtl::r. lneft kihat a

girerekekke 1 fo l,vtatott tilLinkára.

2. Hagvonrányőrzós: Az isko]a gazdag történeirrli m(rlttal renclelkezik. az iskoiai életben a köteiezően

lnegtartancló iinnepck rrlellett kialakLrlt szokásiendek v,annak. E,zeket őrizni kell.

Feilesi,íist kíyrill:

_ a neirtzetisógi identitásttldai erősítésében a nétr-iet nemzetiségi t,etldezr"étll,e1l. pfo9ialnok szálrrának

nör,elése. A Vlártori-ilap. és a tllitzeLtnrpc,clagógiai fbglalkozások irlellett az őszi tei,mén;-iinnep. a

t-arsangi. és az egl,irtizi iinnepekhez. jeles l]aprokhcz tartozó tlcipszokások t'elelerclítése. a tlétnet

kltelepítes nap,janak méitó isktllai li.egetll1ékezése, Vlindebben pat1ncrségel aci a nenlzetiségi

önkot,niánrzal. a BalternhaLrs ós a Jlblonkar Gl,iijtentén1
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6. 3. Humún erőforrils menedzselése

Ha végignézünk a most aktív pedagógus nemzedéken, ai<kor nagy,on vegves l<épet látunk. A

nl,ugciíjhoz köze1 álló kollégák rlég eg.v- egészen rnás r"ilácban szocializálódtak. A nlunkahely biztonsága

garantált volt, a nag1,-l<ihívást a vonalas teleíbn megszerzése jeientene, a ttlLrnkaiCő leteltével pedi_t

maradt idő elmélyedni a hobbiban. A tó kontnlunikációs közeg az éIő talál]<ozások voltak. az i.izleti

levelezés rlég kézzel vag.v" géppe1 írt levélben töfiónt. Amit az iskolában megtanltltunk. az egy életen ár

elkísért benrrilnket.

Ezze] szenlben n]a a iegnagyobb kihívást az inforn-ráció nrenny,isége és g1,ors áratliása. az

életiinket körlilvevő technikai eszközölt kezeiése, a váitozások. a gr.,al<ori létbizon,vtalansás és rreglélelni

akarás. a lehetőségek és veszélyek áliandó egyensúlyozása jellemzil<. Az elmél;,ülésle alkalmas idő

lerövidüit, vibLátó világbarr iétezlirrk. állandó vei:senyfi-rtásban a tr"rdássai, teijesítnléntlvel. az

eredménnyel, az elvárásokka]. a lehetőségekke], a félelmeki<el. az idővel. A gyerekelt be]esziiletnek ebbe

az új tér-idó dirnenzióba, Egyiitt nőnek le1 a rnobiltelefot,i,ei, a közösségi oldalakkal. az audiovizuális

szupercsodákkal. és ezeknek mirlden elónyével és veszély,é",ei. A ..felhőtlen'' gyenlekkoruk adott esetben

sok, a pszichéjirket terhelő kihívással terhes: elfbglalt sziii,;k. frr"rsztrált ottlioni légkör. trendinel< ienr-ri

vagy látszani.

A jelenkor pedagógusainal< ezzei kell versenyeznj. de mellene rnégis értéket közvetítenie, Az

érték rnindenkor időtálló. Kettős a felaclat: a nlúlt értékeit ötvözni a jelen innovációjával. Megtartva

megmaradni csakis irgy lehet, hogy lépést tarlunk, mert kúlörrben lenraradLrnli. Ezért az életünk állandó -

élethosszig tarló - tanr,rlás kell, lrogy legyen: LLL (lif-elolrg iearning). Miért? Mert a felnövekvő generáció

kórdez és kíváncsi. gyors és taktikus. kreatív és mindenben l..ihívást kelesó. mellette rneg szornjírllozza a

szeretetet, a törődést, a lelki növesztést,

A pedagó_tusnak nem elég csak leadni az órát. eiolvastatni a körryvet, lecliktálrii a vázlatot. Nem

elég csak a szaktárgy,i istnerete. tLrdása, hanem ismernie keii a körillötte változó világot. Fogékony,nak és

nyitottnak kell lennie a gazciasági, társadalonpoiitikr,Li" intbrrriatikai robbanásokra, rrgvanakkor

érzékenységgel és kreativitással kell rendelkeznitj. _qyors hel_v"zetfelisrnerőnek, rugalnras

goncloikodásúnak. problémaiiiegoldónak és jó koirt-lilttLrske,ze lőnek lentlie. A pedagógtts minta a gycrnlek

előtt, mer1 a szerrréiy"isége a lnunkaeszköze. i-la eg_v- peda_eól*Lrs rnotivált, nruniiáját lelkesen ellátó, akkor" a

gvermeket is érdekeltté tLrdjatenni atanLriásban. az i1 beibgadása ir,ántivágy í'elkeltésében.

Nli teszi rllotiváittá a pedagógllst?

A rnegleleiő erkölcsi elisrnerés. tár,gl,i és anl,agi l'eltéte]ek.

Jó rrlLrnkahell,i klírna, kcrntbrlos szenlélr. i leltételek.

Gondolatébresztó és szerlléietiiissítő előadások a nc-dagógia-pszichológiil tétllal,ör,ben _jártas

szaktel,iirte j. ektöl

.{ pedrgógLrs eletpálr.,antldeil filkozatos l,iahkítása. A rninósító eljárásban val,-i részr,étei" a

peclagógLis poftfólió elkészítése. lra niirrél llagrobb aráitvú..PedagógLrs {I. ra§i iVíesterpedagór:lrs"

1.

?.,

J,
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minősítésselrendelkező kolléea esv tantestilletben az a szakmai közösségen beli,il is elismerlséget ad.

és az iskola jó rriegítelésében is erősítő tényező.

A fe3 tódés a tanulás vágr,áv-al indui ei. A sza]imai iovábblépések szerv,ezése lneiiett a

tapasztalatszerzés. és módszerlani tapasztalatcsere iegkevese bb energia-és pénzráíbrdítású területe az

iskolán beli-ili ..házi hospitálások" bevezetése. Megtisztelji-ik eg,u-rnást és rnegtisztelőnek érezzük. ha

az iskoiavezetés köte lező, eilenórző óralátogatásai kiegésziilnek a koilégák egl,más közötti

hospitálásaivai. Ebből is a későbbiekben haeyomán_v tererntődhet.

A kor inlorrnati]<ai és rnódszertani kihívásainak iegy,őzésére rendelkezésre állnak úr.1 pedagógiai

techniká]<. A kooperatív tanítási niódszerel< alkalrnazása a tanítási órákon és a digitális tábla

használatáról is szeretnék a közeljövőben továbbképzést indítaIri. Ez Lrtóbbinak i-eltétele az az

eszkőzlejlesztés. anit ebbe az irán,v,ba kell kiterjeszteni.

A motiválatjan. elsziirkii]t. tir,rsztráit pedagógLrs személi,isóg köntlyen kiéghet. A íEiődó

gyerrneklélek s;áttlára ez a legkárosabb, Ennek elkeriilése céljából a munkalrely-,i" a mLrrrkahely,i

légkörr kell sti;sszmentessé terrni. A pedagógus délutánr f'elkésziilésénej<. órák közötti irvukas-

órájának kihasználásála szükséqe van egy saját helyre, íróasztalra, éiettérre. Az inl'cnrációint szerirrt

jelenleg ez ilelI megoiciott. Tovabbá az iskoie epi.iIeteberi szeretnék eg,u-, ol_v-,arr köz.:sségi helyrsé_eet

kialakítani, arlely alkaimas ]ehet adott esetben foglalkozások rlegtartására, és rekreációra is.

sporteszközökktl felszerelve,

6.

1.

6. 4. Szervezeti kultúr{I

Az érlékek rne3jelenítóse. és a SWCJT-ana]ízis Lrtán látszanak azok a teriiletek" ameivek megtarlása

kotelező, de varinal.. fejlesztésre szorLrlók is.

1. Vezetési stí|us: .1i kölcsör'ös bizaiomra épített demokratiltLrs vezetési elv lríve vagilok. A ieladatok és

feladatltörök pontos meglratár,ozásávai, a liulturált liomrnunikációvai mindenkiben kialakítható az a

felelősségtudat. liog1, érezze, a felaclatok a rá bízott teriileteken veie és általa oldódnak nleg teljes

mértékben. és r"Ltáni:, rrréltán érdernel elismerést. arnitől továbbra is rnotivált marad.

Az iclőben történő es jól iránilitolt inforInáció ltözles, az időberl. pontosatl elvégzett tnr-tnka eredtnénye a

konfliktusi-aentes. l.; rnunkalrelvi legkör tel_jesítnényntjvelő és megítélésben pozitívti11-1. meft kihat a

gyerekekkel ibll,tatott tnLtnkára.

2. í{agyornánvőrzés; Az iskola gazdag töfiérielnri nlúittal renrlelkezik" az iskolai életben a kötelezőerl

r-negtartandó iinnep,;k ltlelleit kiiilakLilt szokásrendek l,atrnak. Ezeket őrizni kel1.

Feiltsr,tóst kívrin:

- a tletltzetistigr iclentitástircitrt eiősítésében a trétlei nc,n]zetiségi retlciezr,énvelr. plo9ialnol, szállárrak

tliir,,elése. A Nlárlon-irap. és a trl[tzeLltrlpedagógiai lbglalkozások nrellett az őszj tr,rt-trénl,ittlnep. a

iiilsangi. és az eir1 házi iinrlepekhez. _jeles tlapokltoz tartozó nt{pszol,ások téie]elcllítése^ a néttlet

kitelepítes nap;:rnak lnéltó isktllal trlegertllékezése. Nlinclebben parinerséget ad a ilefitzetiségi

önktlt,niátl1 zat. a Baitet,nilaus és a Jablonkar, Gl,ii_jtenlélr1
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- Ezzel párhuzamosan az angolszász kultúrában jeien levő tradiciók sem mellőzhetők. Továbbra is

tánrogatni szeretném az angliai diákutaztatást. országistnereli vetélkedőket. és a n"v*elvr"izsgákat.

3. Testi neyelés;

_ A gazdag őszi - téli - tar"aszl sportolási lehetósések rnellett -mell,ek me_qtartása fbntos - i1

lehetóségliént a családok közös szabadidő eitoitésére; Családi spot-tszombat

J. Kö rnr ezeti neve!és:

- Az Öt<O-isi<olak hálózathoz csatlakozás. tlir,el az ÖKO-ci,lr odertélése és a cítler

nreg;elentethetősége a garancia az iskola környezettLrdatos nevelési el!-ötelezenségre. Ezze! e5"iitt cél

a Nladárbarát iskolai círn elny,erése is. Az alsó tagozaton nlár nriikörlő iVladarász és a felső tagozat

Ternlészetismelet sza]iköre i segítséget j elerrtenek.

5. I ntézrnénT ,i arculat:

_ Egv intézmény egységes megjelenése ki_ilsóleg visszatükrözi a belső értél<rentljét" elvárásait. és a

közösségének összetartozását.

- A; iskola logójának mindetl iskolai dokurtlentutnoil. tanmenetek bo;itójárr. hivalalos jevelezéseken -

akál iskolajelvényen vaey iskolapólón jelen keli lenni.

- Az ürrnepélyeken egységes öltözettei - ahogy a házirerrd is előírja - ,",aló részvétel. Eivárás és ennek

kötiiező betarlatása a diákok és a nevelótestiilet részéról.

_ é,z iinnepélyek rendónek. menetérlek egvségessége, nlert ettől 1esz külörlleges a nap. más mint a

héti,öznap.

- Az iskola mlltasson egy esztetikus képet, a folyosók. tanterrnek dekorációja legyen egyrészt

aktr.iaiizált, n-rásrészt igén,ves. Erre jó lehetőség. ha a rajz-és kerámiaszakkörön készti]t kreatív

g; c:,lkrtr trnkák kerii lnel< kiál litásra.

- Szeretnénr, ha évenkénti rendszerességgei a gyerekek alkotásaiból tematikusan szervezett kiátlítás

nvíina. A tárlatheiyiség biztosítására parlnerintézmén,v,eket keresnék nieg.

- Lesinkílbb a: iskolai honlap Ltikrózi vissza ctszervezeíi htlttirár. Ennek.lbjlesztése nélktilözheíetlen.

ő. 5. )ískolamarketing

A XXi. század oktatáspolitikájában az egyik nag.v-, vívnlánl " 1rog1, nemcsak a fbqalorrr:

..nlarl.riing" lel]Jedt el a gazdasági életbii1" lranetl szátrros intézménv al|ialtlazza azt, atnit a szó jelent.

Azaz iudatosan tesz azért. lro91"ii legven egl, szertlély vag;l kózősség kiválasztott pafitlere. s a v,ele nrár

parlneiségben iévők elégedettek legyenek. sőt ib1,1,arrratosan erősítse benniilr.hogy-eg) jó isliolai

közöss;ghez tat-toznak, Az itltéznténv neve. hít,nere. rrlegítélése szemportjából rendkíl,tjl íbntos. ho_t1,,'a

róla ajkotott kép nrindell léliiletén tlgvartazt a |:iildetést. szerlléletet. r-rrilróséget. viselkeclést. értélrrc,ndet

t|'ikrözze a cjiá1,ok. a sziilők. a kiilr,ilág és a pedagógLrs kollégák i'elé. Az iskolanTarketing részét kepezili

oll,an 1rograt1lok. ahol az rskola belsó-kiilsii par-tnet,i köt,nvezete részt 
"esz__jelerl 

latl. I1r,en rendezrétlyek

az atlr.irti iclőszak esetnén,,,ei_ a zeneisktllai hallgvet"setl}ek. a Tánciiirnep. L,áttatrli lieli. ilinden iélLiieten

egvségesell kitiintetett iiglelnlgt ke1l kapni rrrindetl eseinén1 cioirittnetrtáci,_ijának. :,tz isiioia kaptiií ki kel1
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tárni a világ eiőtt. nlutatn_i lcei] az elért erecinén;it, mely a t-alakon beliil irgllan, de kitartó hittel és

cselel<vő aktivitássai érik meg.

ő, 5. 1. Az intézmény.,i ,,intart'ace" és honlap

Az oktatás viiágában az intéznények nap. niilii nap inegtléretnek, nérlegre állíttatnak. A közeg

rendkív,ül kritikLrs. a _qyermekek, a szűlők. a szakna azonnai reagál. ráadásui a ,.Facebook" világában a

hírek, infbrrrláció]< adoti esetben futótűzként pillanatok alatt elérik a célközönséget. A beiső és kLjlsó

komrrrunikáció egységes rendbe loglalva alkosson homogén felüietet, ezzel növelve az intéztrrénnyel

szembeni 1ojalitást, bizaImat.

Az intézrnén."-i .,interta"--"_k kezelése, az irrtbrnlációs felLiletek. csatornák tizemeltetése és

ellerrőrzése. a vezetői tnunka tudatosan tervezhető és tervezendó részét képezik. A vezetés feladata, hog_v

rlegfelelő szabályzássa1. kornnluniliációvaj. beiső egy,eztetésekkel és trórrrirgek]<el a kollégák belső

lojalitását erősítve elejét veg;,e a bizaillas irríbrrrrációk kiszivárogtatásárrak is.

Feilesztést kíván:

i. A belső hircletőtáblákcn és a honlapon is rnindig időben elhelyezrri a kiilönböző isi<olai

rendezvények rrreghívóit. mefi ezis az egységes kommunikáció része.

2. A honlap t-tla már nerr: írj keletű, eiengedlietetlen infonnációs feliilet, referencia a közö,::"lég

életében. Víegnéztern az iskola honlapját és a tapasáalt hiárryosságok javításában. az intézr-;:ény

egységes és rninőségi arl,",tiatot mr-ltatna. Tapasztalataitn összegzése :

r strukturált megjelenés. egvséges feliilet a ktilönböző linkek elhelyezésévei

" kúlön legyerr az áitajános isi<olai tagozatnak és a művészeti iskolának menüje

o a íő oldalakon eihelyezett további menüpontok az alegységeLlrlek

' híranyagok. informátiók az iskolai élettel kapcsolatosan

u a kötelező isliolai dt,i.umetltumok gl,írjtenrérry,e egységes men|iporrt alatt

" kiilönös kozzétételi lista egy,séges men|ipont alatt.

' partnerkapcsolatok lcgókkal és hivatkozással (lirrk)

. ianLrlói névsot1 (szerlélyiségijogok védelrne rniatt is) nern ajárllatos feltenni

. versenyerednrények pLrblikálása

1 az iskoiáról publiká,iali megjelentetése

, kép_ualéria

e az év nrLtnkatervét h;r,,i borrtásír esetrrétivnaptárban iTre§elentetni

j. A honlap rrrelleti a 1..őzilsségi oldalon az osztálvsziniii liírek, iiépan,vagok tnegjelerlése

párlr Ltzantosan m Liködhetne-. errl, ntásra inkább e rős ílően hatnának,

4. Az e_napló bevezetése nlegker|illretetlenné válik. tbltozatos átállással. a pedaeó_lus

adrniirisztráció illalaciéktalan és gy,orsabb ellégzése. valattiit"tt a diákolt tatlLtlnrliitvi

előmenetelének sziilők lllé torténő pontos tá;ékoztatása r,égett.
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6. ő. Tárgyi és infrastrukturúlls feltéteíek

Jelenkorunk elcsépeltté vált mondata.hogr"..Semtnire nincs pénzl" Valóban szűkös a köitségvetési

kereic es}, intézniénvnek. cle a vezetőnek és az intéznrén"- gazciasá_ei |ig,,eit intéző szernélr,nek rneg kelt találni

azokata forrásokai, rrreliy,eiaszernélviés táreyileltételek. az iskola rrlateriális kórnvezete. a mincennapokiroz

sziikséees nrű]<öcési feltételek zökkenórrlentessé válhatnak. A I<or szernléletétól nern iclegen - sőt inkább

szükséges -, ho_ty eu.r, inléznlénvnek több piiiérre kell tárnaszkodnia.

Takarékos gazdálkodási szernlélet-tel. pénztbrrású pál_"-ázati lehetóségek krhasznáiásáva1, és le1l<es

cir,,il szponzorok t-elkLrtatásával könnvebben elérhető a kívant problémarnentes működés,

ő. ő. 1, Pénz/brrcisok, szplln:orúció

Az isko!a gazdá)kodási stratégiáját két irjabb pillér,bevorlásáv,ai szeietném biztonságosabbá tenni.

Az SZN{K révén eddig is tárnogatást élvezett az tntézmélr1,, de kiegészíteném ilég, hogy a heiy.i

vállalkozók fé]kere sésévei úrjabb csatornákat szereüték megnyitni. A heliri éi,,iekeitségű kis-és

középváilalkozásci.:tak érdeke, irogli rninél többen isnlerjék óket. vag."-,is reklálljLrk legyerr a rernélt piaci

növekedés, fogyas,-tói kör bóvítése érdekében. I(ölcsönös rneuáilapodási ieltételek 1.idolgozásávai egy-

egy iskolai rendezl_,érrvt szívesen tántogatnak helyi szolgáltatók, Ez lehet anyati vag-., ggy{| rnás dologi

tárnogatás is. hátrár:yt jelenthet a hel,vben meglévő lehetőségek kilraszrrálatlansága.

Újat jeleritiret az a szemléleryáltás. hogy folyamatos oályázatfig,"-,eléssel és pályázatkással

pénzfonáshoz jutni. Táborok, hagyomárryőrző tevékenységek, szemiéltető eszközök fejlesztésére. informatikai

lbjlesaésre, pedagógus továbbképzések támogatására jelentős összeg elnyerhető reglcnális és országos

szinten. Sok munkával jár, ezt nem is 1ehet csak egy embernelt felváilalni. de a minőségi nlunka egyik aiapja.

Az iskolai alapítvány viszont jól nregfogaltnazott celok kitűzésével növellreti ;_ bevételi.forrását,

nre lyet cé ltámo gatásként vissza lo r_9at a fej leszten i k í vánt te rii l etekre,

6. 6. 2, Az intézrliéryl materiáli,s környezeíének.fbjle.rzté,se

A hatélcon,,, nrunkavégzés egyik alapfeitétele, hogy, kellerles, komfofios körirlmérryek liözött, és

jól rnűködő tanes;i!<özökkel végezz|ik a napi nlunliáilkaí. Nem mindegl,a mosdók. higiéniás helyiségek

tisáasága, lelszereltsége. a tantefillek tábláinak minősége. a világítás, búrtorzat ái!apota. a tanterem

falainak tisztasága,

A sziilői i.:özösség segítő felkérése az iskola állaemegóvásánali tánlogatására frziliai. aktív

segítségge1. vacy i)énziigl,i hozzájárLrlással. megoldottá tenné a táblrik nrinőségét. ii iantertnek falárrak

tisztaságát. a rllelltl,hell,iségek (rnosdók) higiéniás t-elszereltsósét.

6. 6. 3. írtíb r m cLl i kcti lbj l c.s zté,l. IKT'-,; e s : kóza l l o tnany b őy, í ié s e, c -nctpló

Az intertletalapú oktatásban alapvető sziikség a kolszerii tárgl,i lilszeie ltség, Az iskola

szárrrítógépes á]lrlliráttla ltai;lclt1l,taliitlLtl cseiére szot,rtl. ploj.,ktoro1,. irrterektív táblrii, liaszrrálatál,al az

oktatás nirnősége javLrina. Ezcii beszerzéséhez pál1,,ázatok útján" es kirlső tánlogatóli Lleronásár,al lehetne

riiitoztetni, Az e-rrapló a tanirg1,,i dokunte;ttLttltok potltos kezelése rttellett a sziiliik:iek nrirjt azonnali

r issza_jelzési és táj.litlztatási ibrrilát.
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7 . Y ezgtői fej lesztések iri őaránrl,os

í{osszÚ és KözÉr rÁvlerÚ

| 1,,, .: |^ : : | |- : j. |,| r: ., |: _.. J 1 |} :j |,i.,j l: _ a1

táblázata

FEJLíSZrÉsgx

.: l,: {, :

ískolai hírnév erósítése Képzési struktitra megtanása
\r elr i e) lr]ltclllctika]i
tl ívócsoportok rrlűköclése
Nentzetiségi identitástrrdat
errjs ítése

stabil tanuiói létszárrl
Elrsrnerlség
közvetett és közvetlen
partneri elégedettség

1 lVIateliál iS környezet
fej lesztese

Epítl,ezés: új ..B" épiilet korszerű szaktantermi
oktatás
komlonos mLrnltahelv

). Folyainatos
eszközlej lesztés

Reál. hulnárl tarrtárg;"ak

taneszl<öz beszerzése
Úi sportszerek

Elményalapú oktatás
Motrváit pedagógus és

elésedett diákok
4. AM1 hangszer,állomány

fej lesztése, karbantafiása
Uj hangszerel< beszerzése,
rne-iévők t'elújítása

Minőségi hangszeres
élmény
Motivált diák és

zenepedagógus

5. Tattcntűr észet rtrhatat,

bővítése
Uj ...váb-és mag)iar
fel l épóruhák varratása

TáIlccsopottok autentikus
rnegjeler-iése a

rendezvénveken

6. IKT-eszközök
haszrrálatának e ]teri esztése

Digitái is táblák, projektorok
bes:,ei,zése

Fejlett oktatási szint
Motivált tanulók

1. Iriformatikai inir astruktúra
korszerűs ítése

An:oft izálócion szániítógép
állomán,v és szoftverek
cceréi.'

T a:..árí laotoook beszerzése

korszerű tLrdású

felhasználók

ó. E -napió bevezetése S zliksé1,:,es in f,orrna t i ka r

hál-iér biztosítása
Előkészítő feladatok.
Töobirán.vú fe lkészítés,
táiékoztatás

A,."l- in i<ztrániÁc

pontosság
Szi-rlók naprakész
informálása

9 Pályázatokon részvéte l Fo i;vatnatos pályázatfi gi,,elés

és oáiyázatírás
Pénzforráshoz ]ut az
iskola
Nagyobb miíködési
mozgástér

l0 Agtlorllerációs és tővarosr
nét,net kisebbségi
ö n ko rrtrán,v"za to k ka l

kapcso latépítés

Kö.lös kLrltLrrális ós

lra3,1,o nrány,őrzó p ro gratllo k
jZr. -\ cZcSe és kÖlcrÖnÖs
rés;"o,étel egyrrtás

rerl, iezvénve ilr

Paftr-reri elégedettség
E rős nenrzetiségi identitás

11. Anvanve iv i pedagó_ausok

segítők be1,onása a

nvelvoktatásba

..K ultLtru,eit F reirvillige"
prc,; ekt keretében nénlet
rl iákönkéntesek lb gadása.

anlci lelitor rrrecilí\,ása

A tarlLrlóli nragasabb
szintii iclegen nvelvi
korrr rlrirn ikác ió_ja

12 PeclagóeLrs ösztii rrzii
retrdszer kiaiakitása

Feltételrendszer kidolgozása
Eszlllei és anvagi votlzatú
itrrt:rtás .,,aqr díi alaoítása

ivlotil áit t,tlLtnkaet,ő

lrrtéznrénvhez lo_j á i is
kolléeáii

körtlvezet i trer,,e lés

§tresztése

Nla,járbarát iskola
öko-isliolai cínr

E,szmei elisnlerés
liö rttl eze ttLt r.,1atcl s

szenr lé1etíi intézn-réiT r

Nénet két tanrllelr ii FlF. :eilJ.lt ( 1,olieqr {z iskolar álasztók



oktatás a tblső ta_gozaton

D iákcsere-plogram

beisl<olázása vag1, új státLrsz

kia lakítása) új ab b tantárg,u"ak

német nr"ell,ű oktatásához
!\'üsten rot testvértelepúléssel
kapcso laterősírés
Ansol kisr,árossal

RGVIDTAYU FEJLESZTESEK
.i'*i;:ij*r,; i.,

Vezetői feiadat: képzésr
strLrktúrához igazított jó
tantá r_l,víé losztás
l\1trnkaközösségek: a

liotlégálr egl,er' letes arán_"-ú

bevonása az ér,es felaclatok
telvezésébe. e1 iátásába

F] i l enőr,zés i terl, előkészítése.
i i:itletletése: szaktttai itlttttka

óralátogatások
.{.drlin isztLatír teenclők
-1 

atttt io:z.lL.n i'tet jketlr s.lq

körében vonzerő.
a tanulókná1 tudás-és
szókincsbővitő
Adott é l ethe l_v-,zetbe n az
idegen nvelvtudás
svakoriati alka lmazása

E légedelt ner,,e iőtesti.i let
örömteli évindítás

Ní r rlden dolittnre tl ltttlt
alitLlalizált
pé ldás rericlezeltsécii

Péld;is llLlnkanrorál
Kö lcsijnös elégeclettsét

].]

16. ]Vlentortanársae

Angol KlS!,aroSSal
kapcso latle lvéte 1

P"l,""l*^jő tr"t.l
(_e"vakorn ok) v ag,i,, új

koliégák segítése a
beiileszkedésben és a
szakmai munkábaIl

g,vakortat l a lka lfi}azasa
Világra n;-iton i|úság
parrneri kö lcsön.isse3
kölcsönös eltbeadás
Hor, atartozás i érzés
alapozása, erősítése
Kiegy"ensú 1y,ozott

munkaerő
11. Pedagógus Litárlpótlás Hallgatók tbgadása a

pedagógiai felsőoktatási
irrtézmért_vel,bó l szrl,rttli
gyakorlatra

A ha"l 1 gatónak szakrlai
gyakoriat
Mentor kollégának
egy,,éni, az intézménynei..
társadalmi presztízst
ielent

1B Pedagógus továbbképzés,
móclszertani rrregír j iilás

A megváltozott tanításr-
tanulási módszerek
megismerése és beépítése a
szakmai rnunkába
pl.: brief coaching
megismerése, azaz
me so ldásíőkuszti c o ac hins

szakmai tudásbóvüiés
ism eretfrissítés
Motivált diák és tanár
EIvezetes tanitási órák

19. Pedagógusok
egészségvédelnle

Rekreációs p ihenőhelyiség
kialakítása

Jókedvii. fe]toltődott
kol1ésák

)/) Pénzügl,i. gazciasági
ismeretek tanítása a lelsó
tagozatos (7-8. ) diriioknak

Kapcsolatépítés
cé5ulajdono§okkai. és

csatlakozni a ..Pétrzokos"
proiekthez

Gazdasági-vállaikozói és
pénziig,vi takarélios
szemléiettel rendelkező
diákok

i,i;r r:,,r::, gt

Egye nl etes nrun kat,,i:he lós
kialakítása

) iAclnlinisztrácios
köte 1ezettségek e 1látása

Tani.igl,i cioltLrnrentác iók
iél iilr izsgállta. p0lltos.
napt,al,ész vezetése

Retlclszeres e l]enól,zés



Belsó szaknlai
tovabbképzések

intéznlén1,,i

alapdokumentumok
istlrerete. aktr-ral izáit
kiegészítése

Továbbtanuiás segíttlse.
ösztönzése

Nerrlzetiségi krr ltirra eis

lra{:votllánr,ő rzés
tor ábbvitele

Ú.j nenlzetiségi progranrok
her,,ezetése

.{ ner elótestület tagar
e_cr, más órá in hosp itálnak

Infbrrlatikai képzés, belsó
]evelezési rendszer

H PP. SZN,{S Z. Házirend.
ktilönös közzétételi lista
áneki ntése, tartalr"ll i,

kiegészítő pontosítása, (pi

kii 1detésnvi latkoznt)

Tanévrrl,itón apró
ftgl,e lmességge 1 kedveskedrr i

a kis elsősöknek: osztál1,

névvel kivarrt kisliendő.
..Schultiite"
Isko lapóló tervezteiése
(DÖK)
|vlaternatika. mag\ :lf
e lőkészítő fbclalliczásoli

Bar-reI,n Ilaits

trlírze Lr npedagó_ti ii ;

prograrnjai
A nreglór.ő sváb
haevonlán1,ok ápolása . .

Tet,nrénr iinrlep. kite lepítesi
enliékna
Az A|vlI-r,al kijzöse rr a

telepiiles ktr ltLrr r]is ;]etei

színes ítii ietldezr,éti ve k

Heh,i 1. trltLrrá1 is ertckek
llle gismefese

]] ] i{ i; í' .];:" ;-i ]:] :- ] ..,;-i.a:

:j," :;;i'':; : :' t,:: :ii !::,:'

Egy,más munkájának
megismerése
szakmai-rlódszertan i

ötletbörze
Hatékony,betsó
kommunikáció

Törvényi e lőírást köl,ető,
pontosan. napraltészen
nviivántaftott
trniiol i taS

1rásos és szóbeli
t'elvétel i]i jobb et,ednrénye

lskoiai irrrázs erősöclése

Nerrlzetiségr,i,iovatarlozas
ér,zése a tanLlló iijúságban
eriisöd ik. és átörökítr e

íb i1,,tonossá 1esz

Vlincien osztálr az
é letli,:rának nreglé 1elő

tef\ 3Ze|l L]lFrglalllon \ eSZ

lészt

Az iskola ,.szernélyi
igazolványa''. csak r,á

iellemző egvétri arca

Honlap t-ejlesztése I Strr,rkturáIt forna.
inforrnatív. köntlyetl
keze l1rető felü lei kialakítása

Eiégedett sziilők
Növekvő beiskolázás.
csökkenő iskoIaváltás

kózistrlereti - és

készségtantárgvi b;lnutató
órák alsó-télső tagczaton
rnirrden évfolvamol:

Oszi tlvrszi nyílt órák

A tanLilóknak é a

fel]<észítő tanároknak
elismerést jelentó siker
l{írnéverősítés
Minőségi szakmai tnunka

A házi versenyeli számának
bővítése
Az iskolárr túlrnutai,j
vei-senl ek szervezrl:ében

szereoét vállalva

Iskolai. regionális és

országos verseny-ek
szervezése

Jó hírnevír. kedvelt iskola
lsko lavá iasztás esél.ve rró

ovodásoknak kreatív
j átékdé l után, vag)'- i:ye lvi
e liikészítő foclalkozások
Leendő eiső osztál,vos
szLilőknek bemutaló videó az
isliola képzési prol'iijairól. s

egész
tev é kenr sé qre n dsz*,lé rő l

Beisliolázási rnutatók
javrrlása

Boldog gyerrnek és az
isko laválasztás i

ciöntésével elégedett szülő

lskolarnarketing

]\{iiyelódés és kLi1tLrra

L.íilzerrnli tra
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Aiv{I rniivészeti több
rnűvészeti á_cat le10 le lő

ter,,él<envsé gén ek iáttatása

} i]i,;i l,- : ;]-a; 1 i]r4.]r]

A tehetsését bontosató
boldos gr,ermek és

elésedett mestele

l6. 1skole_saléria ,{ d iákság tetllatikusan
ielépített kreatív
képzőmiivészeti alkotásaibó l

tárlat szervezése
( ra jz-és kerárll iaszakkör)

Hag1,ornánl teremtés

kiáitítás rnegnvitó

11 Kö nyvtárfej lesz-tés Az állorllány bővítése
Felaján ió tárloeatók keresése
(anyagi és eszközbeli
tárrroeatás )

Rendhagyó kön.""vtári

fogla ikozások. önképző
búvárkodás

l8. Esztétikai neveiés Az iskola egvségesen szep,

esztétikus képének
kialakítása
Tantenni, iol.vosói
dekorációk

Jó érzés belépni. jó in
tanr.rlni és idetarlozni
otthonos. családias
légkör
Eletteli kisr"rsárzás

19, Epített és természetes
környezetiink

Tatli,.:renl kifestése. táblák
1efestése

Egyéni hozzálárulás az
oktatási körülrnények
javításához (SZMK
segítség)

2a. Mr,rnkahelyi komíbrtérzet
növelése

..Amilyen a mosdó, olvan a

torolkozo

Per.,rÁotte

muii kakörü lmények j avítása
Tisrra rantennek - DÖK
osziál,vok közötti tisztasági
verseny hirdetése
szN/tk bevonása a higiéniás
fe ls;zerelések támo gatásába

Kellemes rnunkahelyi
klíma
Gonclozott kúlső-belső
materiális környezet

21 szabadiclő hasznos eltöltése

Spofi

szakkörök széles váiasáéka
Változatos spo ft programók
Köicsönös eryeztetés az
időnontokbarr, ne legyen
átfedés

Erdeklődési körében
etmélyiilt, nenr unaikozó
gyermek
Ep test ép lélek

22. Parlnerkapcsolatok

.,HatárlaianLtl" - program

..Nvitott iskoia"

Vlúköcló trelyi
kapcsolatápolás, úlak építése
kii llrorT iak erősítése
Sajtó és média kapcsolatolt

Kölcsönös paftnerség
érzése
Társadalmi el ismertség

23. Közösségfej lesztés Gyermekközösség.
Szt,.c iotnetriai nrérések -
iskllapsziclrológLrs
Ne l,elótestii leti : közös
kLrirtlrális programok. év végi
kiril nd tl lás

Feltárt közösségi háló es

kötódések

Motivált munkaeró. erös
intéznténvi kötőclés

],l_í sziinidei táborok, erder

iskola
N1 iit,i ner"rlzetiségi tábor
kézrrlíives és kiilönböző
sportttiborok szel,vezése
Él,véqi erdei iskola

Jobb ltöztisségben. m int
egy,eciiil - érzése

j{i



8. Jövőképenl

Az iskola szellemisége. tradicionális értékei, igénves szakmaisága. a rneglévő eredménvei és a

képzési sokszíniisége munkámban arra ösztönöz. ho,ey,az iirtézinény,nek az istnertségén túl elisrnertsége.

nregalapozott.;ó hírneve legven. Diákot és peclagógLlst egyfonnán töitsön eI az ajó érzés. hogy örörnnle1

tanu1 és ciolgozik a Flun,v"adi iskoiában.

Szeretnétll. ha az isl<ola a nemzetiségi mirltjára és a rniivészeti aciottságaira építve különös

gonddal őrizné tovább a rnegkezdett hagyomán,vait és teretrrtene ír; regionális és országhatárokon

tú l m utató pro gratn o kat, kapc s o l atokat és e g_v', Li ttrrl ii köd ese ket.

Szeretnérrt, ha az iskola tárg_"''i f-elszereltségéberr, korszerű iníbrrnatikai rendszeréveL, az űj tanítási

- tanulási nródszerek alkalrnazásával. kulturált munkaheli,,i körtilrlén_""einek kialakításával 1ehetővé tenné

a pedagó_{usok szárnára a lllagas szintíi rnunkavégzést,

Ebben az innovatív fbil,arnatban a g,u-enlekek e]őtt is rnég job;an kitárui a világ, széleseciik a

szellemi - testi - ielki éptilésiik horizorrda. s nem csupán lexikális iudásban gyarapodnak, hanem

eli_sazodnak az éIe;. gyakoriati részében is. Tisztelik az egyetemes emberi kr"rltirráirat, nemzeti és

nemzetiségi ér-tékeink_et, lelelősen óvják a környezetiinket. képesek az i';llállő vélernényalkotásra, magas

sziritű vrtakultúrávai rendeikeznek. egészséges önképiik van és felelősen gcndolkodnak a jövőjiikrői,

A jövőbeli §lesztési elgondolásaimban i'eltétlen számítok a nele lőtestület tárnogatására. Bízorn

benne, hogy feladatiiszteiő, pontos munkavégzésükkel, szakmai elhivtiottságLrkkal és lelkesedésiikkel

közösen érjük el és éljiik át a siker örömétJ

^ 
ny. u§szegze§

Solymárral, mirrt telepiiléssel már korábbarr is többször összetiltottak útjaink az építészet. a

múivészetek és a sváb kLrltúra kapcsán. A pályázati anyag elkészítése iolyanrán iolyamatosan bővLlltek

ismereteinr az intéz:mén.vről és kör,nyezetéről" arnelyek nrentén az iskola értékeit irjra lehet gondolni és

építeni.

Kollégáiirl es környezeterrt írgy isr-net, en.ueni. trrint ósszeszedr:tten. projektekben, időtartásban

gonc1olkodó, katalizaió szenrélyt. aki képes a f-elaciatokat átlátni. priorizi.,Llni. szetvezni és delegálni. és a

végén összegzéssel irzárni.

Diák_jaim díiazzák lrtttlolonrat és eil-iberségettlet. alneiiyei a itonlliktLrsokat és a neiléz

szituációkat kezelel:t. Jónlaganl bízottl benne.hog} mint eddig rlrinden,-]tt, ebben az ir1 körrry,ezetberl is

megtalálonl és segitetl liibontakozni az értékeket. sikerii i a közös a]iaratot és cselekr,,ést a rnaganl

r.ldvarias. cie ilatározott nlód.ján az itttéznlétll,és a telep|ilés ér,clei,éberr nrozgósítatrtlnl. ifthon és a

liatár,okon túl is

K|ilijrr ölönilllel tölt el. ltogl,itz iskola hag1,orrlállvai eti,,,beesnei, a sr,áb csalácii gr,öket,eit-tltlte1.

nlelyre rllrndiq biiszkén tekintek. és gonclozását lbriiosnak r,el:k. va]atrlittt zenei-nliivészeti

ércleklődesenlnrel. i,ll,sziníi. krcatii,ittis|. énlpátrlt ós egész ettlberi kír ánó tisszetett felatiatnak.

Ll9.,anekkof iliin.:s kiirírásnak tafiLrlll egr itltezltlenl,nrrikildósén*k ir-ánr,i:ísát,

__1 i



Emberi és szakmai értékeim miatt alkalmasnak tartom magam a munkakör betöltésére, és úg.v

tel<intek rá. mint e§/ si](er3s egvmásra találásra. Köszönöm konzulensetrr, ismerőseirn. koliégáim.

barátairl és csalácitagjaim ösztönző tárnoeatását és bátorítását elhatározáscrnban.

örötntrrei és várakozással nézek a f-eladatok elé. s bízorrl a páL.vázatotrr keclvező elbírálásában

Kcppán Sziivia Zsuzsanna
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