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„Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, 

az egész valójának irányt ad.” 

(Eötvös József) 

 

 

 

1. Bevezető gondolatok 

Intézményvezetőként büszke vagyok arra az eredményre, amit a vonatkerti iskolahasználókkal 

közösen 2017 óra elértünk. A közel öt év alatt olyan megújulás, fejlődés és előremutató 

intézkedések történtek, amely mára kialakította egy stabil intézmény képét. Infrastruktúránk 

fejlődött, a Bajai Tankerületi Központ több, mint 300 millió forintos forrást biztosított céljaink 

megvalósításához. Ez azt is bizonyítja, hogy a fenntartó számít az intézmény erőforrásaira, 

értékeire, Baja város egyik legmeghatározóbb általános iskolájára.  

Beiskolázási számaink a demográfiai hullámvölgy ellenére évről évre emelkedtek. A bázis 

évhez képest 70 % növekedést produkáltunk 2021-ben. 

 

2018.év: 43 fő 2019.év: 53 fő (+23 %) 2020.év: 62 fő (+44 %) 2021.év: 73 fő (+70 %) 

 

Intézményvezetői programomban 3 pillért és célt fogalmaztam meg 2017-ben. Elsőként az 

angol nyelv emelt óraszámú oktatását sikerült megvalósítani egy olyan egyedi óraterv 

bevezetésével, amely választási lehetőséget ad a tanulóknak, ugyanakkor nem sérültek más 

tantárgyi órák. Ennek köszönhetően már az első évfolyamtól angolul tanulhatnak a diákok 

eredményesen. Eredményként elmondható, hogy az Eötvös József Főiskola idegennyelvi 

tanszékének mérése alapján B2-es szinten kezdhetik meg középiskolai tanulmányaikat 

diákjaink.  

 

Kitartó munka, számos egyeztetés és a fenntartó 100 %-os támogatásának köszönhetően egy 

másik célom is megvalósulhatott 2021-ben, a megbízásom utolsó tanévére. Országosan és így 

térségi tankerületi szinten is egyedülálló programot kínálunk a digitális kultúra területén. 

Olyan alkotó pedagógiai, tantermi foglalkozás indult meg a 2021/2022-es tanévben 

iskolánkban, amely a 2020-ban bevezetett Nat-ban megfogalmazottaknak 100 %-ban megfelel. 

Robotika, 3D nyomtatás, programozás, valamint a technika és tervezés tantárgy követelményeit 

szem előtt tartva olyan szemléletformálás kialakítása történik, olyan előnyökhöz jutnak 

tanulóink, amely a jövő munkaerőpiacán elengedhetetlen, ugyanakkor jól használható lesz. 

E program elismeréseként – amely valóban csak is kizárólag a mi iskolánkban működik 
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ebben a formában - meghívást kaptam az oktatás egyik legnagyobb szakmai világkiállítására a 

„BETT UK 2022”-ra Londonba. Ez a siker egyúttal hasznos tapasztalatszerzési lehetőség a 

fenntartó Bajai Tankerületi Központnak, intézményünknek, a programban részt vállaló 

pedagógusoknak, és természetesen diákjainknak. 

A harmadik célról röviden annyit, hogy olyan oktató-nevelő munka kialakítása volt a cél, 

amely az iskola teljes spektrumán biztosítja a tudás elsajátítását. Ez azt jelenti, hogy érdemes 

legyen tanulóink mindegyikének a 7-8. évfolyamon is a Bajai Eötvös József Általános 

Iskolában tanulni. Nem kell tehát ahhoz iskolát váltatni, hogy a későbbiekben is gimnáziumi 

tanulmányokat folytassanak a diákok. 

Köszönöm azt a hozzáállást, amit tapasztaltam a kollégák részéről. Valamennyien megtaláltuk 

azt az egyensúlyt, amely szükséges a mai nevelő-oktató munka, vagyis a 21. századi 

szolgáltatás megvalósításához. Bízom abban, hogy olyan generációt tudunk felnevelni itt a 

Vonatkertben, ahol segíthetjük őket a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre és felnőtt életre. 

Büszkék lehetünk arra is, hogy megtartottuk gyakorlati képzőhely szerepünket. Szakvezetőink 

kiemelkedő munkát végezve, példát mutatnak a főiskolai hallgatók számára, így tovább 

adhatjuk azt a hozzáadott értéket, amelyben felelősek vagyunk a gyermekek testi, lelki és 

értelmi fejlődésének magas szintű kibontakozásáért. 

 

A fentieken túl számos területen helytálltunk, élenjártunk és bebizonyítottuk 

elköteleződésünket, elhivatottságunkat a pedagógus pálya, és a vonatkerti iskola mellett. 

Vezetői hitvallásom egyik alapvetése az „előre menekülés”. Nagy feladat volt és igazi 

fegyvertény, hogy mind idáig 100%-os volt a szakos ellátottsága pedagógiai munkánknak. Igaz 

ez mind tárgyi feltételek megteremtésére, mind pedig a személyi feltételek biztosítására.  

Különleges időszak van a hátunk mögött, főleg ha az elmúlt 2 évre gondolunk. Ennek ellenére 

a vonatkerti iskolahasználók közösségének helyén volt a szíve, így fejlődésünk is töretlen 

mind a mai napig. Ám ennek az iskolának a jövőben is meghatározónak kell lennie Baján 

és a térségben. Ezen célok megvalósításához hozzájárult egy magas szakmai színvonalon 

dolgozó nevelőtestület és alkalmazotti közösség, adott egy támogató fenntartó, a Bajai 

Tankerületi Központ. Bízom abban, hogy mindennek menedzselésére személyem alkalmas 

lehet a következő időszakban is. 
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2. Helyzetelemzés a fejlesztések, a megvalósult innováció 

és az elvégzett munka tükrében 

 

2.1 Személyi feltételek 

Jelenleg 41 fő pedagógus státuszon, 3 fő pedig óraadóként végzi oktató-nevelő munkáját. Ebben 

a tanévben többen is vállalták a minősítési eljárásban való megmérettetést, így már 6 fő 

mesterfokozatú, 19 fő pedagógus II. fokozatban, 17 fő pedagógus I. fokozatban dolgozik. 

Büszke vagyok arra, hogy mindhárom óraadó az elmúlt években nyugdíjba vonult egykori 

pedagógus kollégánk örömmel mondtak igent a további feladatvállalásra. A tanulói létszámot 

(443 fő) figyelembe véve a nevelő-oktató munkát 4 fő segítheti, ami elsősorban azért is 

mondható kevésnek, mert a pedagógiai asszisztensi munkakörben dolgozó kolléganő inkább az 

üzemeltetéssel, a működtetéshez és gondnoki feladatokhoz szükséges kiegészítő feladatokat 

látja el. Alkalmazotti közösségünket a technikai dolgozók is meghatározzák, akik közül a 

férfiak inkább az iskola külső környezetéért, a karbantartásért és az ad-hoc feladatokért 

felelnek, míg a hölgyek az iskola belső tisztaságáért tesznek a mindennapokban 

lelkiismeretesen. 

A személyi feltételek, tehát 100 %-osan megfelelnek a szakos ellátottságnak. De nem 

dőlhetünk hátra, több terület is kritikus veszélybe kerülhet. Ma még minden kötelező és 

vállalt feladatunkat a szakiránynak megfelelő pedagógusokkal tudjuk végezni. Ez fontos a 

tanításon kívüli egyéb feladatok lefedettsége tekintetében is, és nem utolsó sorban a pedagógus 

helyettesítésének megszervezésénél, valamint az egyenletes terhelés figyelembevételénél. 

Nagy öröm az iskolavezetés számára, hogy az egyéb közösséget érintő kulturális, művészeti, 

sport vagy egyéb területeken megoldandó eseteknél is megtalálja „zsák a foltját”, a „borsó a 

héját”, vagyis a kollégák szívesen vállalják a hozzájuk közel álló feladatokat. 

19 osztályfőnök, 10 napközis nevelő, 6 munkaközösség-vezető és 2 intézmény-vezető helyettes 

segíti vezetői munkámat. Az iskola vezetősége (összesen 10 fő) 2 hetente analizál és reflektál, 

tart értekezletet és tekint előre. Intézményvezető-helyettesek – akik velem együtt kezdték meg 

vezetői feladatukat 2017-ben – maximális beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, 

tökéletesen kiegészítik egymást, elfogadott személyek a nevelőtestület egésze számára. 

Számomra nem kérdés, hogy kizárólag csapatban érdemes gondolkodni. Ma a kölcsönös 

tisztelet, az együttgondolkodás, az elfogadás, és a hatékony kommunikáció a siker kulcsa. 

Mi sikeresek vagyunk.  
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2.2 Tárgyi feltételek 

Egy fejlődő iskola sose elégedjen meg a feltételekkel. Viszont elvárásai mindig reálisak kell, 

hogy legyenek. Figyelembe kell venni lehetőségeit és azt egyensúlyban kell tartania az 

elvárásokkal. Ennek a vezetői szemléletemnek szerettem volna megfelelni elsősorban saját 

magamnak, de csakis az iskola érdekében. Hogy ez mennyire sikerült az elmúlt 5 évben egy 80 

éves épület, egy 1959 óta főiskolai hallgatói képzést folytató oktatási intézmény esetén, az 

alábbi fejlesztések támaszthatják alá: 

- 101 db nyílászáró ablak megújult 

- 26 tanterem parkettájának teljes megújulása 

- az iskola aulája új megjelenést kapott 

- megkezdődött a világítás korszerűsítése 

- a folyósó álmenyezete új felületet kapott 

- kültéri világítás (3 db kandeláber) biztosítja a biztonságos közlekedést 

- az előkertben és a vonatkerti udvarrészben padok kerültek kihelyezésre 

- a belső udvar aszfaltja játékos felületet kapott (mára ez felújításra szorul) 

- közös tanári kialakítása 

- 10 db osztályterem ajtócseréje megvalósult, több beltéri ajtó új külsőt kapott 

- kommunális hulladéktároló cseréje megtörtént 

- 17 eszközből álló kültéri fitnesz-park került kialakítása 

- megújult kültéri játszótér 

- sportcsarnok parkettájának és mennyezetének felújítása, felfestése 

- a sportcsarnok teljes fűtéskorszerűsítése 

- a teljes épület kazánrendszerének cseréje 

- okostanterem kialakítása 

- klubterem-tankonyha kialakítása 

- számos digitális eszköz beszerzése (tabletek, laptopok, interaktív táblák és panelek, 

projektorok) 

- több tanteremnyi tanulói pad és szék cseréje 

- az iskola B épülete új külsőt kapott 

- Eötvös Alkotóműhely létrejött, ahol a jövő jelen van (digitális kultúra, robotika, 

kódolás, 3D nyomtatás) 

- stb. 
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2.3 Pedagógiai és egyéb folyamatok 

A tárgyi feltételek ugyan szükségesek az iskolában, de semmit sem érnek, ha nem tudunk 

hozzárendelni pedagógiai folyamatokat, valamint az iskolahasználók aktív és elkötelezetett 

közösségét. Ezeken a területeken is történt innováció: 

- új arculat, új logó, új szín erősíti a közösségünket 

- közösségi oldal elindítása, jelen lenni a köztudatban értékeink bemutatásával 

- szülők-nevelők bálja…új színfolt az iskolahasználók körében 

- egyedülálló jubileumi megemlékezés 

- dicséretek, Eötvös érdemrend megteremtése 

- Eötvös napok 

- Sulinyitógató projektnap 

- a kultúra támogatása, a hagyományaink tiszteletben tartása 

- tanulóink támogatása, pályaválasztási nap 

- élménypedagógia erősítése 

- tehetséggondozás hangsúlyozása 

- tudatos beiskolázási propaganda 

- emelt óraszám angol nyelvből 

- egyedi óraterv kialakítása (angol nyelv 1. évfolyamtól, A-B óraterv felső tagozaton) 

- esélyteremtő programok 

- részvétel a Magyar Diáksport Szövetség kiemelt programjaiban 

- iskolai dokumentumok felülvizsgálata 

- pedagógusok támogató önértékelése 

- körzetesség 

- részvétel pályázatokban 

- HATÁRTALANUL! – több nyertes pályázat 

- nyári táborok megvalósítása 

- lemorzsolódásra hozott hatékony intézkedési terv 

- részvétel országos nem kötelező mérésekben is 

- egyedi digitális protokoll kialakítása 

- aktív részvétel témahetekben 

- országosan is egyedi óraterv bevezetése a digitális kultúra, technika és tervezés 

tantárgyakra vonatkozóan 

- stb. 
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3. Vezetői program 

A jövőbeni cél nem lehet más, mint a stabilitás megtartása, megerősítése. Meggyőződésem, 

hogy sikeres, eredményes, értékteremtő, értéket közvetítő iskolát kialakítani a legnemesebb, ám 

igen nehéz feladat. Törekedni kell a közmegelégedésre, és táplálkozni azokból az 

észrevételekből, amelyek nem engedik hátra dőlni a vezetőt, annak érdekében, hogy 

valamennyi iskolahasználó fejlődhessen, alkothasson, sikereket érjen el. 

A köznevelési rendszerben egy intézmény jelenlegi működését és a jövőbeni fejlesztési 

lehetőségeit számos tényező úgy, mint törvényi előírások, helyi szabályozások, adottságok, 

társadalmi igények, fenntartói elvárások határozzák meg. Ugyanakkor szükséges egy átfogó 

vezetői cél annak érdekében, hogy mindenki számára világos legyen honnan hova tart az 

iskola. Mindennapi munkánkban sok múlik azon, hogy tisztában vagyunk-e lehetőségeinkkel, 

erősségeinkkel, fejlesztendő területeinkkel, és azzal, hogy mások hogyan látnak bennünket. 

Ezzel párhuzamosan kiemelendő, hogy a jövőben ki kell alakítani egy komplex motivációs 

rendszert, és meg kell erősíteni a támogató pedagógiai-szakmai ellenőrzést. Talán e kettő 

hatására tovább erősödhet a pedagógusok közszolgálati elköteleződése. 

Az intézmény szakmai ellenőrzése úgy, mint „TÁMBECS” kiemelkedő területünk, amely a 

Szegedi POK jóváhagyásával megújított önértékelési rendszert jelent. Az általános elv szerint 

a pedagógusok közül 8-10 ember vesz részt a folyamatban egy tanév során. A teljes 

nevelőtestület értékelése egy ötéves vezetői ciklus alatt így megvalósult. Az értékelésben részt 

vesz a vezetők közül 1 fő és a munkaközösség tagjai közül 1 fő (akit az értékelt választ). 

Végeredményeként mindenki elkészítette önfejlesztési tervét. 2019-ben megvalósult 

intézményvezetői és intézményi értékelés is. 

Ezen felül a hallgatói képzéshez szorosan hozzátartozó csoport előtti és egyéni bemutató órák 

önmagukban olyan helyzetet teremtenek, amely egyfajta speciális kontrollként van jelen a 

szakmai ellenőrzésünkben.  

Az újítástól tarthattak egyesek, azonban a közösség az első perctől támogató és nyitott volt az 

újra, az innovációra. Mindenki tudta, hogy új lendület kell a Vonatkertben. Rendszerszintű 

gondolkodással, felelősségteljesen szeretném a feladataimat továbbra is ellátni. Alapvetően 

optimista, innovatív, lendületes embernek tartom magam, aki csapatban szeret és kíván 

dolgozni. A visszajelzések motiválnak, és új ötleteket hoznak a felszínre. Azt sem kívánom 

letagadni, hogy vidám ember vagyok, amely nem egyenlő a komolytalansággal. Munkámat 

maximális elhivatottság, alázat jellemzi. Viszont a mindennapokhoz igenis hozzá kell, hogy 

tartozzon a humor, a jókedv, a derű, amely segít felülkerekedni, továbblépni a nehézségeken. 

Ez biztosan további kreativitást, együttműködést és tiszteletet eredményez a közösségen belül.  
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Én továbbra is egy olyan intézményben szeretnék vezetői feladatokat vállalni az 

alkalmazotti közösséggel együtt: 

- ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 

- ahol a közösség tagjai is jól érzik magukat, és megtalálják a lehetőséget autonómiájuk 

kibontakoztatására, 

- amely rendelkezik jövőképpel, és vannak céljaik, 

- amelynek van saját arculata, és egyéni „stílusa”, 

- ahol a közösség nyitott az innovációra, 

- ahol a tanulónak figyelembe veszik a testi, lelki, érzelmi szükségleteit, ezáltal 

mindenki élményként éli meg az oktatást és nevelést. 

 

3.1 Vezetői attitüd 

Jól működött az elmúlt években, ezért prioritásként kell megfogalmazni a menedzser 

szemléletű iskolavezetést, ebből nem célszerű engedni. Továbbra is az asszertív 

kommunikációt részesítem előnyben, azzal kiegészítve, hogy igenis tudatosítani szükséges, rá 

kell világítani kollégákat arra, hogy a rugalmas hozzáállás nem mehet a vonatkerti iskolához 

méltó munkavégzés rovására. Nem szabad elhinnünk néhányunknak, hogy az elégséges 

szolgáltatás megfelelő kritérium iskolánkban. Szeretném támogatóan segíteni a kollégákat az 

egyensúly megtartásában. Ehhez a vezetői attitűdömben erősítendő a személyre szóló pozitív 

visszacsatolás a kollégák felé. Ez egy általam nemrégiben kért – a közösség által - SWOT 

analízisben megfogalmazott elvárás a vezető felé, melynek a jövőben szeretnék eleget tenni. 

Mindemellett itt a Vonatkertben aki, szeretne nyugodt légkörben oktató-nevelő munkát 

folytatni az nagy bizonyossággal és magas minőségben, hatékonyan megteheti. 

Sokan azt gondolhatják, hogy egy intézményvezetőnek az eszközrendszer megteremtése a 

kiemelt feladata. Úgy vélem elsősorban nem erről van szó, hanem az innovációt támogató 

intézményi légkör kialakításáról, a módszertani megoldások gazdagításáról, a nevelőtestület 

orientálásáról a továbbképzések választékában, vagy épp a mérési eredmények 

visszacsatolásáról. Egy biztos: STRATÉGIAI CÉLOK NÉLKÜL EGY INTÉZMÉNY 

NEM MŰKÖDHET! 

Az egyik legfontosabb és egyben legnehezebb vezetői feladat, megtalálni azt a lehetőséget azon 

pedagógusok körében, akik hozzáadott értékkel megfelelő irányban tartják az iskolát, erősítik 

annak jó hírét, biztosítják a stabilitást. Munkájukat kiemelve megbecsülésük szükséges, 

legalább erkölcsi elismerésben kell részesíteni valamennyiüket. Ugyanakkor ezzel 



10 

 

párhuzamosan szükséges erősíteni azt a módszert, amellyel a támogató figyelmeztetés is 

megjelenik egy vezető feladati között. Ennek jó alapját képezheti a belső támogatói 

rendszerünk. Érzékeny, szenzitív része ez a feladatoknak. Segítő kommunikációval hasznos 

lehet ez mindenki számára. Ez erősen fejlesztendő terület, amelyet megfogalmaztak a 

kollégák. Ezzel együtt kiemelten fontos feladatnak tartom a pedagógusok támogatói, 

továbbképzési folyamatok erősítését is. A pedagógiai munkához szorosan hozzá tartozik az 

adminisztrációs feladatok teljesítése. A KRÉTA rendszer (Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszer) mára jól használhatóvá vált. Alprogramjai megkönnyítik a vezetői 

munkát, a pedagógusoktól a határidők betartását és további precizitást követel meg. A 

Vonatkertben a nevelőtestület nagy része tisztában van a munkája felelősségével és 

fontosságával. Kreativitásukat és fejlődésigényüket a jövőben is támogatni szeretném. 

Bármennyire is igyekszünk ma már egyre gyakrabban éri csalódás a pedagógust. Az újabb 

generációk terhelhetősége, motiváltsága, képességei megváltoztak. A pedagógus kritikát kap a 

tanulótól, szülőtől. Vallom, hogy igenis vannak „jó gyakorlatok”, sikeres kollégák, örömteli 

pillanatok, amelybe kapaszkodhatunk. Ki kell építenünk saját inspirációnkat, amely időről-

időre átlendít a nehézségeken. Meggyőződésem, hogy  pedagóguspályához elhivatottság 

szükséges.  

Sosem eléggé hangsúlyozott, azonban a legfontosabb vezetői feladat és előremutató vezetői 

gondolkodás, amely azt eredményezte az elmúlt 5 évben, hogy az össztanulói létszám 

csökkenése, és ezáltal a feladat csökkenés ellenére sosem került sor álláshely 

megszüntetésére. Erre igazán büszke vagyok. Ez prioritást élvez - a lehetőségek 

figyelembevételével - a jövőben is.  

 

Én továbbra is egy olyan intézményvezető szeretnék lenni: 

- akinek fontos, hogy valamennyi iskolahasználó kiegyensúlyozott , harmonikus 

légkörben legyen jelen az intézményben, 

- aki ismeri, betartja és betartatja a törvényi előírásokat, 

- aki következetes önmagával, a kollégáival és a tanulókkal egyaránt, 

- aki hatékonyan irányít, közös tervezéssel, együttműködve, közös ellenőrzéssel vezet, 

- aki elkötelezett, 

- aki felelősséggel dönt. 
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3.2 Jövőbeni célok 

Az iskola továbbra is számít arra a feladatára, amely a magas színvonalú oktató-nevelő munkát 

garantálja, vagyis a jövőben is a főiskola gyakorlati képzőhelyeként funkcionáljon.. 

Szakvezetőink elkötelezettsége ezen a területen megkérdőjelezhetetlen. Elvitathatatlan 

érdemünk van abban, hogy az Eötvös József Főiskolán végzett tanítók több, mint 80 %-a a 

pedagógus pályán marad. Intézményünk 1959-től látja el a hallgatók gyakorlati képzésének 

feladatai. Korábban a szakvezetők jelentős órakedvezményt és pótlékot kaptak. Jelenleg 

megbízási szerződéssel látják el a képzési feladatokat teljes heti óraszám mellett. A képzés 

formái: hospitálások, egyéni és csoportos tanítási gyakorlatok nappali és levelező tagozatos 

tanító szakos hallgatók részére. Ezen a területen, - ahol háromoldalú együttműködés van a Bajai 

Tankerületi Központ, mint fenntartó, az Eötvös József Főiskola, mint felsőoktatási intézmény 

és köztünk, mint gyakorlati képzést folytató intézmény között – érdemes kísérletet tenni annak 

érdekében, hogy a szakvezető tanárt órakedvezmény illesse meg. Ehhez egyrészt arra is szükség 

van, hogy szakmai alapdokumentumunkba legitimálhassuk a gyakorló iskolai 

funkciónkat.  

Azt gondolom egy jó vezetőnek a jelzéseket érdemes úgy kezelni, és úgy a saját és az általa 

vezetett intézmény javára fordítani, hogy az valamennyi iskolahasználó előnyére váljon. Ennek 

érdekében mind a hat munkaközösséget arra kértem, hogy készítsen el egy SWOT analízist és 

tegyünk közösen a vonatkerti közösség további fejlődéséért. 

Az analízisben az alábbiakat fogalmazta meg a nevelőtestület egésze: 

Erősségek: 

1. beiskolázási programsorozat 

2. 100 %-os szakos ellátottság 

3. homogén napközis csoportok 

4. iskolai környezet 

5. hagyományápolás 

6. innovációs törekvések 

7. szakmai együttműködés, hallgatói képzés 

8. pályázatokban való részvétel 

9. rugalmasság, nyitottság 

10. táboroztatási lehetőségek 

11. fenntartóval való jó kapcsolat 

12. tehetséggondozás 

13. fenntarthatóság, környezettudatosság 
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14. aktivitás a tanulmányi versenyek terén 

15. e-Dia mérés 

16. pozitív visszajelzés a középfokú intézményektől 

17. jó továbbtanulási lehetőségek 

18. szülői elégedettség 

19. közösségi médiában való aktivitás 

20. növekvő elsős létszámok 

21. infrastrukturális fejlődés 

22. színvonalas rendezvények nagy létszámú szereplőgárdával 

23. intenzív összefogás 

24. iskolai galéria működtetése 

25. pedagógusok magas szintű szakmai felkészültsége 

26. iskolai imázs 

27. jó kapcsolati háló 

28. igény a szakmai fejlődésre 

29. önértékelési rendszer 

30. emelt óraszámú angol nyelv oktatása 

31. robotika, digitális kultúra fejlesztése 

32. élmény- és személyiségközpontú oktatás 

33. csoportbontás több tantárgyból 

34. rendkívül színes programok 

35. nyugdíjas kollégák megbecsülése 

 

Gyengeségek: 

1. alsó tagozaton magas osztálylétszám (bár ez csak a 3. évfolyamra igaz) 

2. pedagógiai asszisztens hiánya 

3. nagy tanári leterheltség 

4. személyes figyelmeztetések hiánya 

5. salakos sportpálya egészségkárosító hatása 

6. nem egyenletes terhelés 

7. portaszolgálat részbeli hiánya 

8. adminisztrációk sokasága, határidők betartása 

9. nevezési díjas tanulmányi versenyek 
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Lehetőségek: 

1. szülők aktív bevonása 

2. munkaközösségek átszervezése 

3. a szülők véleményének optimálisabb kezelése 

4. a pedagógusok kiszolgáltatottságának enyhítése 

5. városi intézményekkel való jó kapcsolat 

6. online oktatás hatása a tanári és tanulói digitális kompetencia fejlődésére 

7. tudatosabb közösségépítés 

8. pozitív visszacsatolás 

9. szakmai párbeszéd 

Veszélyek: 

1. kiégés veszélye 

2. SNI, BTMN tanulók számának növekedése 

3. 6. évfolyam utáni osztályösszevonás 

4. digitális eszközök elavulása 

5. egyének képességéhez jobban igazodó tantárgyfelosztás 

6. a tanulók kulturálatlan magatartása esetenként 

7. technikai és NOKS dolgozok alacsony létszáma 

8. felső tagozat étkeztetése 

9. a tanári pálya anyagi és társadalmi megbecsülésének hiánya 

 

3.3 Beavatkozási irányok 

Beiskolázási adatunk ebben az évben felülmúlta valamennyi Baja és környéke köznevelési 

intézményeinek létszámát, így továbbra is a három osztály indítása a cél. Ez azért is fontos, 

mert a felmenő évfolyamok közül vannak két osztályos évfolyamok. A kapacitástervezést 

figyelembe véve az iskola összlétszáma emiatt néhány évig továbbra is csökkenést mutathat 

majd. Továbbra is erősíteni szükséges felsőtagozaton mutatkozó előre mozdulást, amely 

eredményeként – a magas tanulmányi átlag ellenére – csökkenést mutat a hat osztályos 

gimnáziumba való továbblépés. 

 

3.4 Szervezeti felépítés 

A szervezeti struktúrában a munkaközösségi szinten érzek némi instabilitást. Érdemes lehet 

átgondolni a munkaközösségek szerkezetét és létjogosultságát. Néhány éve tettem kísérletet 
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munkaközösség bővítésre az idegen nyelv területén, ám ez egyelőre munkacsoportként tud 

működni. Fontos részei a struktúránknak a NOKS dolgozók. A jövőben a pedagógusok által 

ellátott adminisztratív, technikai és egyéb szakmai feladatok mennyiségének csökkentése 

érdekében a pedagógus asszisztens bevonása elengedhetetlen, aki jelenleg üzemeltetési 

feladatot lát el. A rendszergazda és a könyvtáros feladatkör egyre inkább kibővül, főleg egyfajta 

technikai, technikusi asszisztensi faladatokkal. Ebből következik, hogy a NOKS 

munkakörökön belül a feladatok meghatározását rugalmassá kell tenni. 

Napközis feladataink tovább színesedtek a pénteki játékos és „házi feladat nélküli” délutánnal, 

de még mindig van hová fejlődni, hiszen ez a „kirakatban” lévő idősáv meghatározó lehet egy 

iskolaválasztás tekintetében is. A pedagógusnak ebben a munkakörben nem mint minden 

ismeretek tudójaként és közvetítőjeként kell jelen lennie, hanem mindinkább együttműködő 

társként. Feladata szükség esetén a segítségnyújtás addig amíg azt a tanuló, vagy az adott 

tevékenység megkívánja. Tudnia kell határozottan, ám tapintatosan helyet adni a tanulói 

kezdeményezésnek. A személyre szabott tanulástámogatást annak birtokában tud biztosítani, 

ha tisztában van egy-egy készség kialakulásának lépcsőfokaival. Fontosnak tartom azon 

képességek fejlesztését, amely élményszerűen segíti a kritikai gondolkodást, a 

problémamegoldást, az önszabályozást, az együttműködési készséget, például kollaborációt, 

hiszen egyre fontosabbá válik már gyermekkorban a kreativitás és a megfelelő reakció a 

különböző helyzetekre. Javasolni fogom a munkaközösségnek, hogy az éves munkaterv 

összeállításában tervezzenek témahónapokat, amely során az előbbiekben említett 

személyiségjegyeket erősítik a foglalkozások alkalmával.  

Ezek azonban az osztályfőnöki munkához szorosan kapcsolódó feladatok is. Az egyes 

osztálycsoportok élén lévő vezetőnek meghatározó szerepe van a közösség formálásában. 

Meggyőződésem, hogy intézményünkben e munkakörben lévő kollégák legjobb tudásuk szerint 

végzik feladatukat. Vannak igen hangsúlyos évfolyamok, gondolok a nebulókra, akiket a 

beszoktatás időszakában óvó környezet kell, hogy fogadja. A tagozatváltás az alsó-felső 

évfolyam határán pedig az egyik legszenzitívebb időszak. Az éles váltás megsegítése, és a 

támogató fellépés szükséges ebben a helyzetben. Véleményem az, hogy pótlékkal nem 

mérhető, nemes feladat az effajta iránymutatás a köznevelésben.  

Néhány éve fontolgatom és a jövőben szeretném megkísérelni és bevezetni  azt a munkaformát 

- amennyiben a nevelőtestület is egyetért -, amely a három! elsős osztály esetében egynél 

egésznapos iskolát kínál a minket választó családoknak, de kizárólag az 1-2. évfolyamon. 

Azért tartom ezt egy lehetőségnek, mert megváltozott a családok életritmusa, megváltozott a 

nebulók összetétele és pedagógiailag sok esetben indokolt egy más ritmusú napirend. 
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3.5 Vezetői gondolkodás 

Egy vezető az operatív feladatok és a stratégiai döntések mellett, fontos hogy jó és gondos 

gazdája legyen az intézménynek. Ez eddig is, és - ha rajtam múlik - ezután is fókuszált feladat 

kell legyen. A nehézség abban lesz a következő időszakra vetítve, hogy végleg megszűnik az a 

munkakör, amely segítette a működést, üzemeltetést (nyugdíjba vonul a kolléganő). Ezt a 

feladatot négy személy (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, iskolatitkár) között 

kell megosztani, emiatt még nagyobb adminisztrációs feladat, felelősség, odafigyelés, várható 

el a vezető, illetve az iskolavezetés részéről. Az osztott feladatköröknek nagy szerepük lesz a 

jövőben. Különösen elmondható ez egy olyan épület esetén, amely évszázados múltra tekint 

vissza. Nem csak esztétikai, de a balesetmegelőzés és prevenció miatt is szükséges a logikus és 

tervszerű gondolkodás ezen a területen. A célok között ez mindenképp helyet kell, hogy kapjon, 

mint ahogy az egészséges környezet kialakítása is. Ma nincs az az összeg, amit az oktatás ne 

tudna beszippantani. Természetesen számos olyan terület van, ahol az eszközfejlesztés és az 

infrastruktúra megújítása határtalan méreteket ölthetne. Ellenben a tenni akarást a 

pedagógiában nem szabad, hogy ez határozza meg. Nem szabad hivatkozási alapnak lennie. A 

folyamatban lévő technológiai változások miatt a tudásintenzív növekedés előmozdításához, 

az  alapkészségek megszilárdítására, az életre nevelő szemléletre, a pedagógusok szakmai 

fejlődésére van szükség. Ebből is látható, hogy az intézményvezetői feladat igen összetett. A 

közvetítői szerepkörön túl, irányítói és szabályozási funkciók mellett a leghangsúlyosabbnak a 

döntési feladatot és a hatékony kommunikációt tartom. Az elmúlt évek ilyen döntése a 

folyamatos közlés, megjelenés, vagyis az intenzív marketingtevékenység volt. Létrehoztuk 

közösségi oldalunkat, ahol megmutatjuk és büszkén vállaljuk értékeinket. Minden szinten, 

minden tekintetben kiemelkedőt tudunk nyújtani. Ez az, ami magasságokba emeli a Bajai 

Eötvös József Általános Iskolát és használóit! 

 

3.6 Vagyonkezelés - fejlesztés 

Iskolánk a város egyik legpatinásabb épületében és a legszebb környezetben teheti mindazt, 

ami a pedagógiai munkához tartozik. A patinája mellett a kora sem elhanyagolható. 

Állagromlás folyamatos, mindig van mit tenni, ezért is fontos a jó és gondos gazda szerep 

intézményünkben, amely a jövőben teljesen a vezetőre hárul majd. 

 Jelenleg a külső területnek – amely 2019-ben került az MNV zrt.-től a Bajai Tankerületi 

Központ vagyonkezelésébe – egy komolyabb „Achilles-ína” van: 

A 720/1 helyrajzi számon lévő kb. 4000 m2-es terület funkcióját tekintve is az iskolánkhoz 

tartozó sporttelep, ahol a mindennapos testnevelés órák megtartása mellett, napközis és 
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szabadidős foglalkozások, a tanórák közti szünetek, illetve az iskolai rendezvények 

lebonyolítása zajlik. A terület felszíne homokszerű talaj, valamint 40 éves vörös salak, amely 

állaga olyannyira megromlott, hogy finom porként száll a levegőben - talán az egészségügy 

értékhatárt is átlépve. Az iskolavezetése természetesen a száraz időszakban mindent megtesz 

annak érdekében, hogy ezt a helyzetet enyhítse, hiszen áprilistól októberig locsoljuk, 

permetezzük a területet. A legnagyobb gondot a kb. 1000m2-es vörös salak és annak 

szállópor koncentrátuma okozza. Mivel ez a terület 100%-ban sportpálya, így „kézenfekvő”, 

praktikus, esztétikus és fenntartható megoldás lehet ennek a területnek öntött rekortán 

borítással való kiváltása - a finanszírozásához, a forrás előteremtéséhez keresem magam is a 

megoldásokat és a lehetőségeket. Hiszem azt, hogy ezt a szintén értékteremtő és minden 

tekintetben előremutató fejlesztésnek jellemezhető - az általam „multifunkcionális 

sportpálya kialakításának” nevezett projektet – a jövőben meg tudjuk valósítani közösen. A 

közel 40 éves salakos sportudvar a fentiek miatt mindenképp megújulásra vár.  
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4. Pedagógiai feladatok 

4.1 Az antiszegregációs feladataink, valamint az SNI, BTMN-es tanulók attitűdjeinek 

fejlesztése mellett fókuszált terület a tehetséges tanulóinkkal való aktív foglalkozás. Az 

iránymutatás ezen diákok számára nem csak kötelező, de egyben felelősséggel járó tovább 

erősítendő feladatunk. Sajnálatos módon az iskola megjelent a verbális agresszió (talán poszt-

Covid hatás), mellyel foglalkozni szükséges, hogy a kortárs-bántalmazás ebben iskolában  

semmiképp ne hatalmasodjon el. Alapvetés, hogy az iskolának a bántalmazás és az agresszió 

minden megnyilvánulása ellen fel kell lépnie. Ehhez szorosan kapcsolódik a digitális 

gyermekvédelem fejlesztése és a tudatos médiahasználatra nevelés, mely a jövőben 

hangsúlyosabb feladatunk. Az iskolapszichológus hiánya ezeknél az eseteknél érezhető, 

személye szükségszerű a köznevelésben. 

 BTMN SNI 

2017. 31 18 

2018. 33 17 

2019. 26 22 

2020. 30 23 

2021. 31 20 

 

Itt érdemes megemlíteni új pedagógiai módszerek felkutatását, integrálási lehetőségét. Ha a 

komplex pedagógiai feladatokban szeretnénk továbbra is sikeresek és eredményesek lenni, 

akkor én egy erősségközpontú iskolai irányt tudok elképzelni. Véleményem szerint ez 

megfelelő válasz lehet akár a verbális agresszió visszaszorítására. Hangsúlyt kell, hogy kapjon 

a társas és érzelmi intelligencia, az önkontroll, a nyitottság, a hála, a hitelesség, a kitartás, a 

kreativitás, az alázat és még számos olyan érték, ami szükséges egy egészséges generáció 

felneveléséhez. A kulcsszó itt is az egyensúly: képesnek kell lennünk megtalálni azt, a 

képességfejlesztés és a magatartásformálás között. 

 

4.2 Hátrányos helyzetű tanulók száma az intézményben 1-2 %, az alacsony létszám 

ellenére, sokoldalú támogatást élvezhetnek a tanulók. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

ellátása a Bajai Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Bács-Kiskun 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve történik. Iskolánk együttműködik ezen 

intézményekkel. Veszélyeztetettség miatt 4 alkalommal küldtünk jelzőlapot. HHH tanuló nem 

volt az intézményünkben az elmúlt 5 évben. HH tanulók létszáma 4-8 fő között ingadozik, 

növekvő tendencia tapasztalható. A jövőben is erkölcsi kötelességünk a családok ezirányú 

megsegítése. Jótékonysági programjaink (Doboznyi szeretet, Csodatáska program, Sulizsák 
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program, Karácsonyi vásár, stb.) mellett, a szülői szervezet is kiemelten figyel támogatásukra. 

Prioritást élveznek a táboroztatás, a kirándulások alkalmával. Eszköztámogatás (pl.digitális 

oktatás ideje alatt) is megvalósulhatott részükre. SNI, BTMN tanulók fejlesztése helyben, az 

intézményünkben történik. Szakember ellátottságunk jó. Gyógypedagógus végzettséggel 

rendelkezik 4 fő, fejlesztő pedagógusi végzettséggel 4 fő. A szakvéleményben javasolt fejlesztő 

órákat és tantárgyi felzárkóztatást megkapják a tanulók. A pedagógusok ismerik a 

szakvéleményben foglalt diagnózist, a tanulásszervezési eljárások és számonkérések során 

ezeket figyelembe veszik. A kontrollvizsgálatokra a jelentkezések a törvényben megjelölt 

időpontig megtörténnek. Az iskolába érkező tanulók minél alaposabb megismerése érdekében 

a DIFER mérések mellett az SZTE eDia mérésébe is bekapcsolódnak az 1. osztályos tanulók 

az Iskolakezdő mérőcsomag felhasználásával. Ez jól használhatóan jelzi a tanulási problémák 

mellett a kiemelkedő képességű tanulókat is.  

Létszámok:  2017.  HH: 5fő  RGYV: 38 fő 

2018  HH: 6 fő  RGYV: 23 fő 

  2019:  HH: 5 fő    RGYV: 23 fő 

  2020: HH: 4 fő   RGYV: 18 fő 

  2021:  HH: 8 fő      RGYV: 24 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanuló az elmúlt 5 évben nem volt iskolánkban. 

 

4.3 Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók száma csökkent. Pedagógusaink részt vettek 

továbbképzésben, szaktanácsadásban. A gyerekeknek részvételt biztosítottunk pályázatokban, 

hiszen ennek előtte sosem vett részt az iskola a Határtalanul! programban. A Csodaszarvas 

programban megjelenésével, az Erzsébet táborok, osztálykirándulások, a Lázár Ervin Program 

mind azért (is) van, hogy szociális készségeik fejlődjenek, növekedjen motivációjuk. 

Intézkedésünkben megfogalmaztuk a lemorzsolódást kiváltó főbb tényezőket, a tanulók 

megsegítése érdekében pedig köteleztük őket a tanulószobai részvételre. Ennek hatására 

mindösszesen 4! tanuló tartozik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók csoportjába.  

Pályaválasztás támogatása céljából pályaorientációs napot szervezünk, pályaválasztási 

szaktanácsadót hívtunk, egyéni és csoportos tanácsadásra adtunk lehetőséget.  

 I. félév II. félév 

2017/2018. 15 5 

2018/2019. 17 18 

2019/2020. 9 10 

2020/2021. 13 10 

2021/2022 4 - 
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4.4 Tehetséges tanulók részére tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk 2-8. 

évfolyamon. Ennek keretében felkészítjük őket versenyekre is: helyi iskolai, városi, területi és 

országos tanulmányi, kulturális és sportversenyekre is. Számos hazai és nemzetközi 

rajzpályázaton kaptak tanulóink kiváló minősítéseket. Természettudományi, matematika 

versenyeken minden évben kiemelkedően teljesítenek, akik megmérettetik magukat. 

Sportversenyeken pedig valamely sportágból, ott vagyunk az országos döntőkben. 

Kulcsfontosságú Magyarország egésze szempontjából, hogy olyan versenyképes tudással 

rendelkező fiatalokat képezzünk, akik magukért és családjukért akarnak és tudnak majd 

dolgozni, és az itthon (vagy akár külföldön) megszerzett tudást hazánkban hasznosítsák. 

 

4.5 Az egészséges életmódra nevelés fontosságára az iskola dokumentumaiban, a 

különböző programjaink során igyekszünk felhívni az iskolahasználók figyelmét. Iskolatej és 

iskolagyümölcs program előnyeit hétről-hétre élvezik tanulóink. A mindennapos testnevelés 

nálunk valóban minőségi, mindennapos testmozgást jelent. Órarendünk kialakításának 

különösen figyelünk ennek megjelenítésére. Bízom abban, hogy a nemzeti alaptanterv 

átdolgozása során nem szorul háttérbe ez a terület, főleg most, amikor a világjárvány nagy 

mértékben visszavetette a tanulóifjúságot a sportolásban, testmozgásban. Sajnos egyértelmű, 

hogy sokan elkényelmesedtek. Ennek hatása már az idei NETFIT felmérés során statisztikailag 

is bizonyítható. Testnevelőként, és a térség diáksport bizottságának vezetőjeként vallom, 

hogy itt is előre kell menni. A Magyar Diáksport Szövetség hálózati megbízottja is vagyok 

egyben. Ezzel is előnyt élvezhetnek az iskola diákjai, mert a korszerű testnevelési és 

sportjáték-módszerek, a sportfesztiválok és sporttáborok megvalósulása elsők között érkezett 

meg a Vonatkertbe. Nem titkolt tervünk, hogy a testnevelőkkel összefogva egyedi színes 

digitális módszertani gyűjteményt dolgozunk ki, amelyek az IKT kompetenciát segíti. 

Intézményünket tekintve is szeretném, ha infrastruktúra szempontjából a megújulásra lenne 

lehetőségünk. Szükség van az öltőzök teljes felújítására, a vizesblokk használhatóvá tételére.  

 

4.6 Az örökös ÖKOiskola innovativitása három szinten mutatkozik meg. 

Pedagógiai szinten: a komplex, valós élethez közeli szituációkat előnybe részesíti az előre 

megtervezett tanulási formákkal szemben. Társas kapcsolatok szintjén: a diákok felelős 

részvételével, a kölcsönösség elve alapján alakul ki. Gazdasági szinten: takarékos 

energiahasználat, csökkentett hulladékmennyiség, megújuló energia megjelenése, az iskola 

külső-belső környezetének esztétikus megjelenítése. 
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Fenti szinteket újra erősíteni szükséges ezt a funkcióját iskolánknak. Meggyőződésem, hogy 

a tanulói/iskolahasználói közérzetet nagyban meghatározza az épített környezet állapota. 

A környezettudatos nevelésre, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet kell fordítani. Iskolánk 

egykori pedagógusa által működtetett „Szemétfogócska” mozgalomban a kezdetektől - 2018 

óta - részt vesznek diákjaink.  

 

 

4.7 A kompetenciamérések papíralapúak voltak 2017-2021 között és 3 területre irányultak 

- magyar nyelvi szövegértés 

- matematika 

- idegennyelvi szövegértés 

Eredményeink: 

2018. 

6. évf. matematika iskolai átlag:     1501 országos átlag:      1499  

6. évf. szövegértés                           1525                               1492                 

8. évf. matematika                           1577                               1614  

8. évf. szövegértés                           1564                               1602  

 

2019. 

6. évf. matematika iskolai átlag:      1505 országos átlag:       1495  

6. évf. szövegértés                            1494                                1499  

8. évf. matematika                            1568                                1624  

8. évf. szövegértés                            1570                                1608  

 

2020-ban a pandémia miatt elmaradt. 

2019-ben és 2021-ben felkérték intézményünket, hogy vegyünk részt a természettudományos 

és az idegennyelvi (angol) próbaméréseken, amelyek online formában valósultak meg egy-egy 

kijelölt osztályunkban. 2022-től minden területen online mérések lesznek. 

 

 

4.8 Erkölcstan-hittan 

A vonatkerti iskola az egyházakat, felekezeteket segítve az első évfolyamra jelentkezők 

esetében bemutatkozást biztosít személyesen és a honlapon is, hiszen az erkölcstan-hittan 

bevezetése olyan változtatás, amely a gyermek jellemének fejlesztésére kínál lehetőséget.  

Ezen alkalmakkor támogatást kaphatnak a helyes életvezetéshez, megismerést az erkölcsi 

normákhoz, itt történik meg a keresztény értékek ápolása. Szülői nyilatkozatok begyűjtésével 

szintén támogatóan lépünk fel minden évben május 20-ig a módosítási lehetőség esetén. A 



21 

 

hitoktatókkal az  intézménynek, a  vezetésnek jó a  személyes kapcsolata mind az 

adatszolgáltatás, mind az egyéb adminisztrációs feladatokat tekintve. Kérésre biztosítunk 

minden, a minőségi oktatáshoz szükséges feltételt, Az intézményünkben az alábbi egyházak 

vannak jelen: 

 Magyar Katolikus Egyház 

 Magyarországi Református Egyház 

 Magyarországi Evangélikus Egyház 

 Magyar Baptista Egyház 

 Hit Gyülekezete 
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5. Stratégiai irány 

Az angol nyelv területén a sikeres oktatásnak köszönhetően olyan szintre fejlődtünk, mellyel 

érdemes nyitni a nemzetközi kapcsolatok felé, például egy Erasmus pályázat útján, vagy 

testvériskolai kapcsolat felkutatásával. További előrelépést tervezünk, nem állunk meg, nem 

elégedünk meg ennyivel. Ismét szintet kell lépnünk! A kiemelt tehetségeket - évfolyamtól 

függetlenül – szeretném még inkább kiemelni és a kommunikációt erősítve olyan szakköri 

foglalkozást kínálni számukra, amellyel értékes tudást sajátíthatnak el. 

A technológia egyre nagyobb hatással van mindennapi életünkre és a társadalomra. Azt 

persze nem híhetjük, hogy a technológia lenne a megmentőnk, de hozzá fog járulni a pozitív 

változásokhoz. Véleményem szerint a jövő generációjának alapvető fontosságú lesz ennek 

a tudásnak a birtoklása, ezért fontos, hogy a robotika és a kódolás az alapfokú oktatás részévé 

váljon. Hiszek abban, hogy gyermekeink felkészítése a jövőre kulcsfontosságú és megfelelő, 

inkluzív tanulási formára van szükség, amely egyenrangú és játékos tanulási formát igényel. 

Célkitűzés lehet hozzájárulni egy olyan tanulási környezet kialakításához, ahol a gyerekek 

„ragyoghatnak”, mert megtapasztalják, milyen együtt dolgozni, teret adni egymás ötleteinek, 

és építeni egymás önbizalmát, miközben együtt tanulnak. 

Ahhoz, hogy a technológiai tanulás valódi értéket képviseljen, folyamatosan feszegetnünk kell 

az osztálytermi lehetőségek határait. A mi feladatunk, hogy biztosítsuk azokat az eszközöket 

és ösztönözzük azt a gondolkodást, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy előre nem 

látható lehetőségeket fedezzenek fel. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek kreatívvá váljanak. A 

technológiának nem a virtuális valóságról kell szólnia, hanem egy jobb valóságról, amely nem 

távolítja el a gyerekeket az őket körülvevő világtól, hanem megnyitja a gyerekek elméjét a 

világ és az őket körülvevő emberek előtt.  

Az infokommunikációs technológiai fejlődés kihat a köznevelés szereplőire is. Egyre kevesebb 

lesz a digitális ismeretek és készségek nélkül űzhető szakmák száma. Éppen ezért a digitális 

kompetenciák jelentősége felértékelődik és kiemelt cél az effajta pedagógiai elvek mentén 

tervezett nevelési feladat. Következésképpen számos kiaknázatlan lehetőséget rejt magában 

az Eötvös Alkotóműhely, ennek kibővítése és a tudás elmélyítése fontos feladatunk lesz a 

további évfolyamok esetén is. Felbecsülhetetlen előnyben van részünk, amely előnyt meg 

kell tartanunk, jól kell hasznosítani az intézményünk számára. 2023 szeptemberétől a Nemzeti 

alaptanterv kiemelt területként kezelheti a digitális kultúra tantárgyat. Mi már most sok jó 

gyakorlattal szolgálhatunk más intézmények számára. Középtávú célként fogalmazható meg, 

egy tankerületi tehetséggondozó program elindítása ezen a területen. 
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A fenti két, tudatos stratégiai irány a köznevelés kiemelt feladatává fog válni. És én, mi a 

Vonatkertben a jövőben is szeretnénk két lépéssel előbbre lenni mindenkivel szemben.  

 

A kultúra és művészet területén egy analizálási folyamatot követően érdemes egy 

kiválasztott területre fókuszálni és fejleszteni azt. Az elmúlt időszakban a világjárvány 

háttérbe taszította a sok esetben összekovácsoló erejű programjainkat. Meg kell ragadni minden 

olyan lehetőséget, amely a nemzeti identitásunkat erősíti. Ehhez megvannak azok a 

pedagógusaink, akik szívvel-lélekkel tudnak hatni a fiatal generációra, olyan közeget 

teremtve, amely érzékenyítve formálja személyiségüket. A Lázár Ervin Program kiváló 

alkalom a tanulók kulturális, művészeti érzékenyítésére egy könnyedebb keretek között. Ezt 

kiegészítve saját, helyi értékeink bemutatását sem szabad háttérbe szorítani, ahogy eddig sem 

tettük. 

 

Az elmúlt években szorgalmaztam, hogy a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett Bátrak 

Ligája versenysorozatban részt vegyenek tanulóink. A siker nem marad el, hiszen már közel 

egy millió forint összegű vásárlási utalványra tettünk szert a helyezéseink érdemeként. 

Városunkban egy Honvédelmi Sportközpont átadása is megtörtént a napokban. Ennek 

tudatában és a hazafias értékek, a hazaszeretet elmélyítése érdekében mindent meg kell 

tennünk azért, hogy előnyeit kihasználjuk, amellyel szemléletformálás kezdődhet a 

tanulóinknál, illetve tovább erősödhet a továbbtanulás előtt állók körében. Törekednünk kell 

arra, hogy nemzeti összetartozásunkat és identitásunkat erősítsük a hétköznapokban, az 

iskolai ünnepségeink alkalmával. Honvédelmi alapismeretek tantárgyból akár érettségizni is 

lehet a középiskolában. Meggondolandó egy szakkör jellegű megjelenés a 7-8. évfolyamon, 

amellyel speciális impulzust kaphatnak a fiatalok. Mindezen cselekedeteinkkel 

előmozdíthatjuk a társadalmi kohéziót. 
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6. Kapcsolatrendszer 

 

A szerteágazó kapcsolati rendszer kiépítése igen fontos, annak gondozása pedig komoly 

feladat, kiszélesítésére mindig kellő figyelmet kell fordítani. Természetesen ide tartozik a 

fenntartó és annak szervezeti egységei, a pedagógiai szakszolgálatok, a szociális ellátó rendszer, 

a különböző kulturális intézmények, a média, az óvodák és más köznevelési intézmények, a 

sportegyesületek, különböző támogatók. Megítélésünk sokszor az előbb felsorolt szereplőkön 

múlik. A legfontosabb e területen az, hogy tudjuk: kihez? mikor? hogyan? Ez tehát a 

menedzsment egyik alapfeladata. 

Kölcsönösen jó a fenntartóval a kapcsolat. A tankerület közelsége megkönnyíti és 

felgyorsítja a folyamatokat. Az ott dolgozó kollégák mindegyike segíti az intézmény munkáját. 

Az elvárások egymás felé teljesíthetők. A középirányítási szint megléte sok esetben terheket 

vesz az intézmény válláról. 

A belső kapcsolatok meghatározzák a munkahelyi légkört. Egy vezetőnek együtt kell tartania 

a kollégákat. Bízom abban, hogy a pandémia csökkenésével a csapatszellem újra erőre kap. 

Kísérletet kell tenni arra, hogy a tanév előtti időszakban (augusztus vége) olyan szakmai 

továbbképzést szervezzünk, amely hasznos, egyben közösségépítő is a nevelőtestület 

egészének. Mindenkit a kezdeményezésre bíztattam az elmúlt években. Szeretném, ha a nyitott 

irodában még több ötletelés történne.  

A szülői szervezettel, vagyis a Gyakorlós Egyesülettel kiemelkedő a kapcsolat. Számos 

esetben kapunk szülői segítséget. Megtisztelő a szülőktől az, hogy a kéréseink kivétel nélkül 

meghallgatásra találnak, legyen az tárgyi vagy emberi segítségre irányuló. Életre hívtuk a 

szülők-nevelők bálját, amely nagy siker volt több alkalommal is. Idén májusban is tervezünk 

egy különleges eseményt, ahol újra kötetlen helyzetben beszélgethet szülő és pedagógus. 

Számos pályázatban működtünk együtt a tanulóifjúság érdekében. Mindig mindenben 

egymásra találtunk, amely az iskola hasznára vált.  

A diákönkormányzatnak egyre meghatározóbb szerepe van a Vonatkertben. Ez elsősorban a 

lelkes tanulókon és egy lendületes segítő pedagóguson múlik. Öröm volt számomra, hogy 

közösségi teret alakíthattunk ki, ahol az egész tanulóifjúság „otthonra” lelt. Talán e 

szervezeten keresztül megtanítható az ifjúság számára a demokrácia működése. Az öt éves 

megbízásom derekán a 30 éves iskolatelevízió működtetése megszűnt (nyugdíjba vonulás, 

elavult technika). A mai fiatal generáció más formában igényli és érti az effajta megjelenést, 

ezért - a GDPR betartásával, kontrollált körülmények között - támogatom egy  iskolai youtube 

csatorna létrehozását, működését a jövőben.  
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7. Záró gondolatok, összegzés 

 

Ma a köznevelésben meggyőződésem, hogy kizárólag csapatban érdemes gondolkodni. 

Természetesen egy vezetőnek komplex rálátása kell, hogy legyen a rendszerszintű döntések 

meghozatalakor.  Azonban az előremutató tevékenység megvalósítása nem csupán az ő 

feladata, hanem azé a közösségé, amelyet támogatóan vezet. Ehhez azonban nem elegendő egy 

szűk csapatban gondolkodni. Széles körben, a külső partnerek bevonásával lehet még 

eredményesebbnek lennie a XXI. század köznevelési intézményének. A felelősség viszont 

megkérdőjelezhetetlenül az intézményvezetőé. A felelősségvállalás mellett az 

elköteleződésem a vezetői munka, valamint az iskola iránt mindenek felett áll. Én így látom 

magam ebben a feladatban. 

 

Olyan „szolgáltatást” érdemes nyújtani, amely nem elvtelen, de az iskolai értékek, a 

jogszabályi környezet megtartása mellett jókor, helyesen reagál a partneri igényekre, az 

élet hozta helyzetekre. Vallom, hogy egy menedzserszemléletű vezető, a kézzel fogható és 

szájhagyomány útján erősen meghatározó minőségi pedagógia munka mellett, képes tanulókat 

nyerni egy intézmény számára, ezzel is biztosítva a pedagógus munkaerő megtartását.  

 

Ennek a folyamatnak hangsúlyos része a szülői elégedettség. Bízom abban, hogy ezen a 

területen is nagyot lépett előre az iskolahasználók közössége, hiszen a kommunikáció, a 

folyamatos információáramlás segíti a pedagógus-szülő kapcsolatát. Fontos megjegyezni, hogy 

az egyensúly megtartására ügyelni kell annak érdekében, hogy kiszolgáltatottságot ne 

eredményezzen egyik fél számára sem.  

 

A Bajai Tankerületi Központ támogatása minden reális, szakmailag indokolt kérés esetén 

meg volt és bizonyára meg is marad az intézmény felé. Erős, stabil, minőségi, az innovatív 

gondolatokat támogató, a következetességet, szakmaiságot elváró és megkövetelő, de igazán 

segítően irányt adó a kapcsolatunk a fenntartóval. Vallom, hogy az udvarias és hatékony 

együttműködés viheti előre iskolánkat. 

 

 

Összegezve a fentieket: a lehetőségeket felkutatva, azokat jól kihasználva, emellett az 

iskolahasználóknak és a külső partneri kapcsolatoknak köszönhetően, stabilitás van ma a 

Vonatkertben. Ezt az irányt érdemes tartani, illetve szükséges azokkal az analizált jelzésekkel 
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és építő jellegű gondolatokkal kiegészíteni, amelyek nem csupán a velünk „utazóknak” teremt 

megnyugtató közeget, de megbecsülést ad azok számára is, akik tesznek a jóért a 

köznevelés területén.  Feladatunk nem lehet más, mint kezén fogva irányt mutatni a jövő 

generációjának úgy, hogy az hasznára váljon mind társadalmunknak, mind pedig a 

gazdaságnak. Szeretnék a jövőben is egy izgalmas iskolát vezetni, ahol van mit tenni, ahol van 

miért tenni. Ahol együtt mehetünk előre mindazokkal, akik elkötelezettek a gyermekeink 

oktatásáért-neveléséért, hiszen a KÖZNEVELÉS egyben kiemelt KÖZSZOLGÁLAT is. 

 

 

 

Radnóti Miklós 

 


