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I.  Bevezetés 

2019 szeptemberében kezdem meg 31. tanítási évemet. Az első két nagyváradi évet, 

huszonhárom kajdacsi, majd öt Nagydorogon eltöltött év követte. E három helyszín számomra 

két iskolát jelent, figyelembe véve, hogy a kajdacsi iskola tagintézménye lett a nagydoroginak. 

Gyakorlatilag, a magyarországi közoktatás rendszerváltást követő összes alapvető változását 

vezetőként, illetve magasabb vezetőként a mindennapi munkámban éltem meg. Az elmúlt öt 

évben Nagydorogon és Kajdacson is tanulóink eredményei azt jelzik, hogy a nevelőtestület 

mindkét feladatellátási helyen magas színvonalú, eredményes munkát végez. Örülök neki, hogy 

vezetőként mindehhez én is hozzájárulhattam a magam területén. 

Az évek során kellő tapasztalatra tettem szert az intézményi irányításban. Jól ismerem a 

nagydorogi, kajdacsi és a két éve hozzánk kapcsolt pusztahencsei tantestületet. Kellő rálátásom 

van az intézményegységek szűkebb és tágabb környezetére. Ismerem mindhárom település 

helyzetét, adottságait, előnyeit és problémáit. 

Azért döntöttem a pályázat beadása, a program elkészítése mellett, mert az intézmény 

tantestületének támogatásával képesnek és felkészültnek érzem magam a vezetői feladatok 

ellátására. Célom a 2014-19-es ciklusban elkezdett intézményvezetői munkám folytatása. Az 

elkövetkező öt évben jelentős kihívások és változások várnak minden intézményegységünkre. 

Szeretném elérni, hogy helyi sajátosságainkat, értékeinket megtartva egy olyan Széchényi 

Sándor Általános Iskolává legyünk, amire büszke lehet minden dolgozó és minden érintett 

település. 

I. 1.  Pedagógiai hitvallás 

A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít. 

Karl Augustus Menninger 

 

Eddigi munkámban azt tapasztaltam, hogy a kimeneti szabályozás sokkal hatékonyabb, 

mint a folyamatszabályozás. Különösen igaz ez, a nevelő-oktató tevékenységre. Életünk 

különböző fejlődési szakaszain: otthon – óvoda – alsó tagozat – felső tagozat – középiskola – 

stb, ha tovább akarunk lépni, akkor teljesítenünk kell a következő szakasz belépési 

követelményeit. A gyerekkel foglalkozó nevelő akkor végzi jól munkáját, ha tanítványa helyt 

áll a következő lépcsőfokon. Viszont minden gyerek külön-külön egyéniség, akár naponta 

változó hangulattal, érzésekkel. Itt kerül előtérbe a tanár személye, személyisége, mert rajta 
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múlik, hogy utat találjon tanítványai motiválásához és ez fontosabb, mint a tananyag átadása. 

Hiszem tehát, hogy itt, az általános iskolában nem tananyagot kell megtanítsunk, és nem a 

nevelés kedvéért kell neveljünk. Az a dolgunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a következő 

lépcsőfokra. 

I. 2.  Vezetői hitvallás 

A jó vezetőt onnan ismerni meg, hogy nem ő sikeres, hanem a beosztottjai. 

Konfuciusz 

 

Vezetőként továbbra is egyetértek a fenti idézet szellemiségével és az elmúlt öt évben 

ennek megfelelően igyekeztem dolgozni. Bár sok esetben - főleg a külső környezet számára - 

az igazgató „jelenti az iskolát”, de a vezető csak munkatársaival együtt alkothat egységes 

egészet. Fontos a személye, mert felelősséggel tartozik a működésért, minden dolgozóért és 

gyermekért, de feladatát akkor látja el hatékonyan, ha a sikereket az intézmény minden 

dolgozója úgy éli meg mintha a saját érdeme lenne az. Ilyenkor a munkatársak a kudarcot is 

magukénak tekintik, nem kezdenek el bűnbakot keresgélni, másokra mutogatni, hanem aktívan 

közreműködnek a hibák kijavításában. Véleményem szerint így lehet hosszútávon fenntartani 

a motiváltságot és elkerülni a kiégést, még akkor is, ha a sikereket nem követi közvetlen anyagi 

elismerés.  



Szilágyi Péter intézményvezetői pályázat 

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 4. 

II.  Helyzetelemzés 

II. 1.  Iskolánkról 

A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola jelenleg három településen és négy 

feladatellátási helyen működik. Kisebb településeken az iskola és a község élete szorosan 

összefonódik. Más kulturális intézmények hiányában az iskolára nemcsak oktatási-nevelési, 

hanem népművelési feladatok is hárulnak. A helyi közösségnek is nagyobb rálátása van az 

intézmény életére, mindennapjaira. Éppen ezért, az iskola jelenlegi helyzetének elemzéséhez 

szükséges néhány mondatban érinteni a településeket is. 

Simontornyától délre, a Sió és Sárvíz mentén a törökök kiűzése után több elnéptelenedett 

hajdani településre is érkeztek telepesek. A XIX. század első felére Kajdacs vált a környék 

legnépesebb településévé. Mivel a falu nagybirtokosa Sztankovánszky Imre nem járult hozzá, 

hogy a vasút vonalát birtokán keresztül vezessék, így Nagydorogon létesült vasúti megállóhely. 

Ekkor Pusztahencse közigazgatásilag még nem volt önálló, többször Györkönyhöz tartozónak 

említik, nagyobb evangélikus közösséggel. A vasút magával hozta az áruforgalom, a 

kereskedelem fellendülését, az ideköltöző Széchényi Sándor politikai szerepvállalása pedig 

felgyorsította azt a folyamatot melynek révén a XX. század elejére már Nagydorog lett a 

környék legnépesebb települése. A vezető szerepek átrendeződése örök feszültségforrás volt a 

környező települések, elsősorban Kajdacs irányában. 

Az 1970-es években zajló központosítás Nagydorogot szemelte ki körzeti központnak. Új 

szárnnyal és gimnáziumi osztályokkal is bővült az iskola. Teljes megvalósulása esetén csak 

Nagydorogon maradt volna felső tagozat. Bikács és Pusztahencse ekkor „vesztette” el önálló 

iskoláját, de Györköny, Sárszentlőrinc, Uzd, Kajdacs és még Pálfa is fenyegetve érezte magát. 

Természetes módon mindegyik falu igyekezett megtartani saját iskoláját, tehát részükről érthető 

rosszallással tekintettek Nagydorogra. A nagydorogi iskola elmúlt fél évszázadát végigkísérte 

ez a szembenállás. 

2002 körül plusz költségvetési támogatások jelentek meg a társult iskolai intézmények számára. 

A fenti okok miatt, bár kézen fekvő lett volna, egyik település sem akart Nagydoroggal társulni. 

Pálfa és Sárszentlőrinc inkább Simontornyával társult, pedig még aszfaltos út sem volt a 

települések között csak nagy kerülővel. Györköny, Bikáccsal és Pusztahencsével társult, ebből 

később Pusztahencse kivált és Pakshoz csatlakozott. 
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Számos variáció és kompromisszum után 2004-re Kajdacs és Nagydorog úgynevezett 

gazdasági társulást kötött iskoláira. Ez, az elképzelések szerint közös költségvetést, de teljes 

szakmai önállóságot jelentett a két iskola számára. 2005-re ez is felbomlani látszott és egy rövid 

ideig megszűnt a társulás (ekkor bíztak meg engem a kajdacsi iskola igazgatói feladataival). 

2006-tól ismét társult formában működtünk, de megmaradt az a munka és felelősség megosztás, 

hogy a kajdacsi iskola ügyeit majdnem teljes körűen önállóan intéztük. Ezt az állapotot 

erősítette az a tény is, hogy a Kajdacsi Önkormányzat sokszor többhavi hátralékba került a 

fenntartási költségek utalásánál. Ilyen körülmények között a Nagydorogi Önkormányzat nem 

bánta, hogy a Kajdacs által generált pénzügyi problémákat nem neki kell megoldania.  

Ez a helyzet okozta a székhely intézmény és a tagintézmény társulási kapcsolatának igencsak 

sajátos jellegét. 

2013. január 1-jétől hatalmas változást jelentett az állam fenntartói szerepvállalása. Ez a 

változás egyaránt érintette szervezeti felépítésünket és működtetésünket. A Széchényi Sándor 

Általános Iskola és Óvoda, Kajdacsi Tagintézményével együtt, egy közös igazgatású többcélú 

intézmény volt. E keretek között külön-külön, Nagydorogon és Kajdacson a településen belüli 

intézményegységek nagyon jól együttműködtek. Az intézményegységek szakmailag, 

pedagógiailag egymás munkáját kiegészítve valódi nevelési egységet képeztek. Ez a szerkezet 

az intézmények (iskolák) állami átvételét követően felbomlott, csak a két iskola maradt 

társulásban. Az óvodák szétváltak és önállóan folytatták működésüket, ezzel párhuzamosan a 

konyha, a szolgálati lakások, Nagydorogon részben a sportcsarnok, a könyvtár működtetése 

teljes egészében az önkormányzatokhoz került. 

Az iskolák esetében Nagydorog és Kajdacs községek önkormányzata úgy döntött, hogy – 

mindkét településen tekintettel a 3000 fő alatti lélekszámra, ill. a magas működtetési 

költségekre – az intézmény fenntartásával együtt a működtetést is átadta a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnak. 

Mindkét település képviselőtestülete biztosította az intézményvezetését, hogy lehetőségeihez 

mérten továbbra is támogatja azokat az önként vállalt feladatokat, amelyekkel az intézmény 

megőrizheti sajátos, a településekre jellemző arculatát. Ezek elsősorban, a pedagógiai 

programban is szereplő lokálpatrióta, hagyományőrzéssel kapcsolatos feladatok. 

A KLIK szerkezetváltását követően három járás (Szekszárd, Tolna, Paks) összevonásából 

kialakult a Szekszárdi Tankerületi Központ. A Tankerület átszervezési javaslata alapján 2017. 

szeptember 1-jétől a pusztahencsei iskola intézményünk telephelyévé vált. Iskolánk tehát 
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jelenlegi szerkezetében három település, Nagydorog, Kajdacs és Pusztahencse iskoláinak 

összevonásával működik. Nagydorogon és Kajdacson nyolc évfolyamos általános iskolával, 

Pusztahencsén pedig egy összevont alsó tagozatos osztállyal dolgozunk. 

Az iskola fenntartója által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási 

körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása valamint 

ellátjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását. 

A Kormányhivatal által kiadott beiskolázási körzetek alapján Kajdacs saját településéről alsó 

és felső tagozatban, Pusztahencse pedig alsó tagozatban köteles felvenni a tanulókat. 

Nagydorog esetében a beiskolázási körzet magába foglalja Nagydorog mellett Bikács, 

Sárszentlőrinc, Uzd településeket is, valamint Pusztahencséről a felső tagozatos diákokat.. 

A fenti beiskolázási körzetekben az egyes települések között a családok szociális, anyagi és 

kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltérő. Van néhány kimondottan jó- és több igen 

nehéz körülmények között élő család is. Nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez 

igazodik. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges, jó képességű gyermekek is 

megfelelő fejlesztésben részesüljenek. 

Legalább a szavak szintjén biztos, hogy mindenki – a társadalom, a pedagógus és a szülő – 

egyetért azzal a közös céllal, hogy gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni 

tudó embereket szeretnénk nevelni. Eltérések a tettekben, módszerekben jelentkeznek. 

Mindhárom település iskolája komoly múlttal dicsekedhet és az idők folyamán sok-sok 

változást megértek, de az évtizedek alatt nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő 

célja: emberséget és tudást adni felcseperedő tanítványainknak. 

II. 2.  Személyi feltételek 

2.1. Nevelőtestület 

Az iskola teljes tantestületének létszáma 37 fő. Ebből 35-en aktívan teljes állásban, 2-en 

pedig tartósan távol vannak. Nagydorogon egy kolleganő GYES/GYED-en, Kajdacson egy 

kollega fizetés nélküli szabadságon van. Ő jelenleg közfeladatot lát el, polgármesterként 

dolgozik. 

1 részmunkaidős és 4 óraadó kollegával igyekszünk biztosítani a minél jobb szakos 

ellátottságot. A teljes állásúak közül 4 olyan kolléga van, aki másik intézményegységben is 

tanít és közülük 1 fő mindhárom településen ellátja a gyógypedagógiai feladatokat..  
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Iskolánk tantestületének létszáma: 

a munkavégzés helye 

teljes 

munka-

idős 

rész-

munka-

idős 

óraadó 

a teljes munkaidősök közül tartósan távol 

másik 
intézmény-
egységbe is 

"áttanít" 

egy 
harmadik 

településre 
is "áttanít" 

Gyed 
Gyes 

fizetés 
nélküli 
szab. 

nagydorogi székhely intézmény 23 0 1 3 0 1 0 

kajdacsi tagintézmény 10 1 3 0 1 0 1 

pusztahencsei telephely 2 0 0 0 0 0 0 

tantestület létszáma 35 1 4 3 1 1 1 

 

 

A gyógypedagógiai foglalkozásokat tehát saját dolgozóval látjuk el, és szintén saját dolgozók 

biztosítják a fejlesztő foglalkozások szakszerű ellátását. Logopédusi, konduktori és 

szurdológusi gondozást igénylő tanulóinknak az EGYMI biztosít utazó szakembert.  

Szintén saját szakember látja el a gyógytestnevelési feladatokat Nagydorogon. 

Ebben a tanévben szakos ellátottságunk egészen jónak mondható. Kajdacson a felső tagozatos 

éneket és rajzot, Nagydorogon pedig a felső tagozatos éneket, második félévben a technikát és 

a 7-8 osztályos rajzot nem szakos tanítja. 

Óraadó kollegák segítségével biztosítjuk Nagydorogon az 5-6 osztályos rajzot, Kajdacson a 

felső tagozatos kémiát, biológiát, földrajzot, informatikát. 

 

A tantestület tagjainak végzettség szerinti megoszlása: 

 

Az óraadók alkalmazása mellett az intézményegységek közötti „áttanítással” igyekszünk 

megoldani a foglalkozások szakos ellátását. A már említett gyógypedagógus mindhárom 

településen ellátja az SNI-s tanulókat. Pusztahencsén a német és a rajz tárgyak tanítását a 

3%

43%

41%

13%

Teljes munkaidős pedagógusok végzettség szerinti 
megoszlása

tanító

tanító speckoll. vagy műv. területi
képesítéssel

tanár főiskolai vézettséggel

tanár egyetemi végzettséggel
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székhelyről áttanító kolleganőkkel oldjuk meg. Esetükben nem a szakos ellátás biztosítása miatt 

van szükség az áttanításra, hanem azért, mert a két pusztahencsei kolleganő csak túlórában 

tudná ellátni a feladatot. Sajnos a települések közötti tömegközlekedés nagyon nehézkessé teszi 

az eljutást egyik helyről a másikra. Aki teheti, saját gépkocsival oldja meg az utazását, így 

kiküszöbölve a buszok indulási időpontjai miatti várakozási időket. 

Az áttanítás mellett a napi munkába járás esetén is sok gondot okoz a tömegközlekedés. 

 

 

Kajdacs esetében régóta gond a megközelíthetőség. A paksi járási székhelyre csak átszállással 

lehet eljutni, közvetlen járat Szekszárdra, a megyeszékhelyre van. A nehézségek miatt jelenleg 

itt senki nem használja a tömegközlekedést a napi munkába járáshoz. Az összes itt dolgozó 

60%-a lakik helyben és 40% bejár. A fenti okok miatt az áttanító kollegák saját járműveiket 

használják. Meg kell jegyezni, hogy Paksról három kolleganő egy közös gépkocsival jön 

munkába, mert kettőjüknek nincs jogosítványa.  

Nagydorogon megállnak a keresztülhaladó távolsági buszjáratok, Pusztahencse pedig 

viszonylag közel fekszik Pakshoz, és elég sűrűn járnak a tömegközlekedési járatok is. Ennek 

köszönhetően e két településnek kedvezőbb a megközelíthetősége, így a bejárók aránya is 50-

50 %. Nagydorogon a bejárók 66,6%-a saját gépkocsival, 33,3 %-a pedig elsősorban 

tömegközlekedéssel jár munkába.  

Az említett munkába járási körülményeknek két következménye is van az iskola mindennapi 

életére. Egyrészt a buszok menetrendje nem igazodik az iskola munkarendjéhez, másrészt télen 

az időjárás nagyban befolyásolja a kocsival bejáró kollegák munkahelyre jutását (havazáskor a 

mellékutakat takarítják le utoljára). Ilyen arányok mellett sokszor nehéz kezelni a szokásostól 
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napi munkába járás

bejár helyben lakik



Szilágyi Péter intézményvezetői pályázat 

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 9. 

eltérő helyzeteket. Például a tanítási nap reggelén kiderülő váratlan megbetegedésnél csak a 

helyben lakó kollegák behívására van lehetőség.  

A tantestület 18,9 %-a rendelkezik szakvizsgával, a következő eloszlásban: 

a munkavégzés helye 

szakvizsga 

közoktatás 
vezetői 

fejlesztő-/ 
gyógypedagógusi 

nagydorogi székhely intézmény 3 1 

kajdacsi tagintézmény 2 1 

Pedagógusaink döntő többsége hölgy, és az ő esetükben ugye nem illik az életkort firtatni. 

Mégis foglalkoznom kell alakulásával, mert a jelen és a következő évek humánerőforrás 

kérdéseit érinti. Feladatellátási helyenként vizsgálva a pusztahencsei magas értéket az ottani 

két fős létszám okozza, de igen nagy intézményi szinten is a dolgozók átlagéletkora, több mint 

49 év. 

feladatellátási hely 
átlag 

életkor (év) 

Nagydorog 46,96 

Pusztahencse 55,00 

Kajdacs 52,45 

intézmény összesen 49,03 

Ennek megfelelően erősen eltolt az életkorfa is.  

 

Már most is 8 dolgozó betöltötte a hatvan évet, és 13-an ötven évnél idősebbek. Közülük a 

következő két és fél évben (2022 végéig) Kajdacsról 4 fő, Pusztahencséről 1 fő és Nagydorogról 

6 fő fog nyugdíjba vonulni. Ez összesen 11 fő, vagyis a főállású pedagógusok majdnem 
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30-40 év között

40-50 között

50-60 év között

60 év fölött
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harmada. Egész pontosan a pedagógusok 29,7%-a két és fél éven belül kicserélődik az 

intézményben. Ha a betöltött munkakörök alapján nézzük, akkor: 

munkakör Nagydorog Kajdacs 

tanító 44,5 53,3 

tanár 49,0 52,0 

Kajdacson a tanítónőknél, Nagydorogon pedig a tanároknál várható nagyobb mértékű változás 

a közeljövőben. Mindez komoly kihívásokat jelent a megfelelő emberek megtalálásában és 

utána intézményi integrálásukban.  

A 2013. szeptember 1-jén életbe lépett Pedagógusok Előmeneteli Rendszere keretében az 

alábbi minősítési fokozatokkal rendelkeznek kollegáink: 

 

 
 

Eloszlását tekintve a Kajdacsi Tagintézményben a dolgozók 36 %-a rendelkezik Ped. II-es 

besorolással, míg Nagydorogon ez az arány 28 %. E téren, valószínűleg változást jelent majd, 

hogy ez év decemberéig a kajdacsi tantestületből hárman is nyugdíjba vonulnak.  

gyakornok
5%

pedagógus I
62%

pedagógus II
30%

mester pedag.
3%

Pedagógusok besorolása
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A nevelőtestület zöme az egyes feladatellátási helyeken évek óta együtt dolgozik. 

Rendelkeznek a kellő szakmai tapasztalattal, elkötelezettségüket sokszor bizonyították. 

2.2. Technikai személyzet 

Az iskola szempontjából a pedagógiai munkát közvetlenül és közvetetten segítők létszáma 

átrendeződött az intézmény állami átvételével. Egyrészt azért mert, az önkormányzati 

fenntartásba kerülő óvoda és konyha személyzete kikerült az iskola intézményvezetőjének a 

felügyelete alól. Másrészt pedig, néhány önkormányzati dolgozó átkerült az iskolához és ezzel 

együtt, némi belső átrendeződés is történt. 

Az elmúlt öt évben ezen a területen örvendetes létszámbővítést értünk el a Tankerület 

segítségének köszönhetően. Még annak idején, a fenntartóváltást követően, sikerült 

iskolatitkárt biztosítani Kajdacsra, húsz éves gondot megoldva ezzel. Szintén Kajdacson 

sikerült rendezni a takarítónők helyzetét is. Előszőr a KLIK vette őket át a Munkaügyi 

Központtól, majd a Tankerület állományába kerülve részmunkaidős foglalkoztatásukat is 

átalakítottuk teljes munkaidőssé. Az itteni Önkormányzat továbbra is közfoglalkoztatott 

takarítónővel segíti az iskolai munkát. A hiányzó karbantartó munkáját kezdetben a 

nagydorogiak átjárásával próbáltuk megoldani. Majd 2017-től Kölesddel összefogva a 

Tankerület biztosította, hogy közösen egy karbantartót alkalmazzunk. Ő 3 napot Kölesden, két 

napot Kajdacson dolgozik (ezért szerepel a táblázatban 0,4 fő). 

Az alábbi táblázat a pedagógiai munkát közvetlenül és közvetetten segítők létszámát mutatja 

az egyes intézményegységekben: 
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Nagydorogon szintén az elmúlt öt évben sikerült főállású foglalkoztatást biztosítsunk az addig 

közfoglakoztatottként dolgozó pedagógiai asszisztensnek. Az egyik takarítónő távozásakor 

(Szekszárdon vállalt munkát), az addig közfoglalkoztatottként dolgozó mindkét takarítónőt 

sikerült alkalmaznunk Ennek köszönhetően egy fővel bővült a létszámuk és így jelenleg külön 

felelőse van a kisiskolának és a sportcsarnoknak is. Megjegyezném, hogy teljesen kicserélődött 

a nagydorogi takarítónői állomány, csupán egy fő maradt a 2014-es csapatból. Ez az új emberek 

betanulási időszakában megnehezítette a dolgozók munkáját, de sikerült áthidalni a 

problémákat. Remélem a következő öt évben kisebb lesz a fluktuáció. 

Az iskolatitkárnak is lejárt a GYES-e, és visszatérve közénk „pont elkapta” az intézményi 

adminisztráció teljes átalakítását (KRETA, CityOps, stb.). Ennek köszönhetően tudunk 

megfelelni a dolgozók, a fenntartó, a szülők és a tanulók felé is, minden adminisztrációs 

kérdésben.  

A karbantartói létszámunk nem változott. Két éven keresztül egy közfoglalkoztatott dolgozó is 

segítette munkájukat, de az ő elhelyezkedését követően, ismét maradtak ketten. Munkájuk 

sokrétű, nemcsak a szokásos karbantartási feladatokat látják el négy helyen is, hanem rájuk 

hárul az épületek nyitása-zárása éppúgy, mint az intézményfejlesztési pályázat kapcsán 

idelátogató szakemberek informálása, kisérgetése, vagy a szolgálati lakások javítási, felújítási 

munkáinak ellátása. Jelenleg lehetőség kínálkozik a Szekszárdi EFOP irodán keresztül egy 

karbantartásban segítő dolgozó alkalmazására. Őt április elejétől fogadjuk és reméljük néhány 

hónapon keresztül komoly segítséget jelent az udvarunk és sportpályáink rendben tartásában. 

A pusztahencsei iskola karbantartási feladatait Györkönnyel és Németkérrel közös 

alkalmazásban lévő dolgozó látta el. A györkönyi iskola kiválásával (nemzetiségi fenntartású 

munkakör 

Nagydorog 

székhely 

intézmény 

Nagydorog 

sportcsarnok 

Nagydorog 

kisiskola 

(telephely) 

Kajdacs 

tagintézmény 

Pusztahencse 

(telephely) 

iskolatitkár 1 0 0 1 0 

pedagógiai asszisztens 1 0 0 1 0 

takarító 3 1 1 2 1 

karbantartó 2 0 0 0,4* 0 

összesen 9 4,4 1 

összesen pedagógiai munkát 

közvetlenül segítők: 
4 

összesen pedagógiai munkát 

közvetve segítők: 
10,4 
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lett), ez a feladat ellátatlan maradt. Jelenleg a nagydorogi karbantartók segítenek az ottani 

feladatok elvégzésében, illetve a Pusztahencsei Polgármesteri Hivatal is kisegít minket nagyobb 

léptékű munkák esetében. A pusztahencsei iskolában évek óta egy fő látja el a takarítói 

feladatokat. Az ő hely és szokásrend ismerete nagy segítségünkre volt a mikor az itteni iskola 

a nagydorogi iskola telephelye lett.  

A Tankerület megalakulását követően minden feladatellátási helyünkön rendeződött a 

rendszergazdai feladatok ellátása. Azóta ugyanannak a cégnek az emberei látják el a feladatot 

és ez sokkal gördülékenyebbé tette az eszközök folyamatos karbantartását. Nagy szükség volt 

erre, mert az elmúlt időszak informatikai fejlesztéseit (TIOP 1.1.1, AP kihelyezése, Sulinetes 

fejlesztések, KIFÜ-s AP-k felszerelése, karbantartása, rádiófrekvenciás Internet elérés, szerver 

gép üzembe állítása, stb.) nem lehetett volna a régi gyakorlattal zökkenőmentesen megoldani.  

Minden technikai dolgozó esetében elmondható, hogy munkavégzésük lelkiismeretes. Az 

iskolában folyó munkát segítik, partnerként működnek együtt pedagógussal, diákkal, szülővel 

egyaránt. Célunk az álláshelyek fenntartása, az elhivatott munkatársak megtartása. 
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II. 3.  Tárgyi feltételek 

Öt évvel ezelőtt viszonylag elégedetten írtam a nagydorogi székhelyen lévő épületek, a 

kastélyiskola és a kisiskola állapotáról. Az Önkormányzatnak még az állami fenntartó váltást 

megelőzően sikerült több lépcsőben felújítsa és belsőleg is korszerűsítse ezeket (tetőfelújítás, 

külső homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje, nagyiskola tanári és tanulói WC-k átépítése, 

stb). Kimondottan korszerű, kulturált, esztétikus környezetet alakítottak ki a tanulók számára. 

Akkoriban a majdnem teljes körű felújításból a nagyiskolai folyosók járólapjai és világítása, a 

kisiskola épületgépészeti felújítása (fűtés, világítás, vízhálózat) és az ottani mosdók maradtak 

ki. E hiányosságok felszámolását megkezdte a Tankerület. A kisiskolában a fiúmosdó WC 

tartályait kicseréltük. A nagyiskolában hat tanteremben, három irodában és két folyosói 

szakaszon is teljesen kicserélték, felújították a világítótesteket. 

Három kazánunkból sajnos kettő is teljesen használhatatlanná vált, ezek kicserélte a 

Tankerület. A fűtés rendszer is eléggé elhasználódott. Az elmúlt öt év mindegyikében kellett 

kisebb nagyobb javításokat elvégezni. Csőrepedés miatt két szakaszon is fel kellett törni a 

padozatot, egy osztályteremben és a stúdió helyiségében a radiátorokat kellett kicserélni, két 

szolgálati lakásban pedig új csapokat kaptak a radiátorok. 

Az kistornaterem felújítására is sok energiát fordított annak idején az Önkormányzat. Nagy 

kár, hogy ezt követően a sportcsarnok ablakai és tetőszerkezete miatt beázott az épület. A 

Tankerület támogatásával sikerült tűzoltás jelleggel javítani a beázások hibaforrásain, de 

hosszútávú megoldást csak a tetőcsere jelent majd. A sportcsarnok ablakai jelenleg is beáznak, 

ha adott szögből érkezik az eső, és a parketta néhány helyen már a balestveszély határát súrolja. 

Viszont itt is teljes körűen felújították a mennyezeti világítást, új, korszerű fényforrásokra 

cserélték ki a régieket. Már megkaptuk a lelátó felújításához szükséges anyagokat is (vas, 

csavar, gyalugép, festék és lakk). Ezt a munkát saját karbantartóink segítségével tervezzük 

elvégezni idén tavasszal, amikor a sportcsarnok használati leterheltsége kicsit csökken (jó 

időben kint vannak a gyerekek testnevelés órákon). A sportcsarnok használata továbbra is 

megosztott. 8-17 óráig (azaz iskolaidőben) az iskola, a tanulók használják, 17 óra után, vagy 

hétvégeken az Önkormányzat kérésének megfelelően teret adunk a helyi sportegyesület 

edzéseinek, a szülők által szervezett táncfoglalkozásoknak (paksi Pódium Táncstúdió), stb.  

A külső sportpályák száma, típusa megfelelő, de most érkeztek el abba az állapotba, hogy 

szükségessé vált teljes körű felújításuk. Sportfelszerelések dolgában is jól állunk. Kültéri 

kézilabda kapukat kaptunk és Kölyökatlétika képzésnek, a Bozsik programnak és főleg a 
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Bonyhádi Atlétika Klubbal fenntartó jó kapcsolatoknak köszönhet eszközellátottságunk 

majdnem teljesnek mondható. Talán csak egy új dobbantó beszerzésére lesz szükség. 

Az iskolai bútorzat szakaszos cseréje is elkezdődött. A kisiskolában és a nagyiskolában két-két 

osztályteremben helyezhettünk el új padokat és székeket. Minden felső tagozatos osztály új 

szekrényt kapott, és mindenhol kicseréltük a tanári székeket is. A folyosókon minden második 

beülőben tárolásra alkalmas szekrényeket alakítottunk ki, csökkentve ezzel a hiányzó szertári 

kapacitás gondjain. Az informatika teremben és a nagyiskola kistanári szobájába új 

számítógépes asztalok és folyóirat tartó került. A kisiskola tanári szobáját egybenyitottuk a 

raktárnak használt valamikori tussolóval. Új vízvezetéket és fűtésrendszert kellett kiépíteni. 

Teljesen megújult a villamoshálózat, a jobb fényviszonyokért egy új ablakot is beépítettünk. 

Így, egy felújított, sokkal nagyobb helyiségben dolgozhatnak az ott tanító kollegák. 

Mivel a fentiek alapján úgy tűnhet, hogy néhány fontos javítás, felújítást nem végzett el a 

Tankerület, ezért kicsit előre kell ugorjak az intézményi pályázatokhoz. 

Már 2014 végén, 2015 elején szóba került, hogy intézményünkben iskolaközpontot alakítanak 

ki. Ennek során a nevelő-oktató munka megújítása mellett, infrastrukturális bővítésekre, 

felújításokra és átépítésekre is sor kerül. Kollegáim összegyűjtötték ez irányú javaslataikat, 

ezeket rendszereztük, összegeztük, majd vártunk, de nem történt semmi. Mint később kiderült 

a pályázati kiírás nem volt megfelelő, az Európai Unió több pontját is kifogásolta, ezért 

visszavonták. Később új megfogalmazásban ismét megjelent és a Tankerület elképzelése 

szerint iskolánk érintett lett ebben is. Ez az EFOP 4.1.2-17 Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében elnevezésű pályázat. Az elnyert támogatás összege 430.360.855 

forint, a támogatás mértéke 100,00 % és az eredeti tervek szerint a projekt 2017.10.01. – 

2019.11.30. között valósul meg. Az alábbiakban idézek a projekt tartalmából: 

„A jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések kizárólag a Nagydorog, Kossuth u. 67. 

szám alatti, valamint a Kossuth u. 70. szám alatti feladatellátási helyeket érintik.  

Az évek során a külső felújítások mellett az épületek belső felújítása elmaradt. Jelenleg rossz 

állapotban van a világítás, fűtés, cserére szorulnak a belső nyílászárók, az osztálytermek és a 

folyosók burkolata is, valamint a bútorzat jelentős része is elhasználódott. 

A sportcsarnoknál is felújítási munkálatok szükségesek, sem az öltözők, sem a szertár mérete 

nem alkalmas a szükséges igények kielégítésére. A technika terem épülete sem a 

legmegfelelőbb.  

A meglévő tantermek nem alkalmasak a jelenlegi kor követelményeinek, illetve az 

osztálylétszámok alakulásának, ezért kisebb méretű és több tanteremre van szükség a 

tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a csoportbontások hatékony megoldása miatt. 
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Ezen célok elérése érdekében építési, felújítási, eszközbeszerzési feladatok valósulnak meg a 

projekt keretében….” 

Ezek után érthető, hogy számos fontos javítás, felújítást nem végzett el a Tankerület, várta a 

projekt keretében történő megoldásukat. Adminisztratív okok miatt jelentős csúszásban van a 

megvalósítás, de 2018/19-ben végre kézzelfogható előre lepések történtek. 

Sajnos kevesebb pozitívum mondható el a kajdacsi tagintézmény épületének állagáról. A 

székhely intézmény épületéhez hasonlóan ez is egy kastélyiskola, amit teljes körűen 1966-ban 

újítottak fel utoljára. Műemlék jellegűnek nyilvánították az épületet, ami engedélykötelessé tesz 

bármilyen külső és belső változtatást, de pénzt nem biztosít még az állagmegóváshoz sem. Az 

épület külső állapota erősen leromlott, értéke jelentősen csökkent. Az elmúlt másfél évtizedben 

sikerült korszerűsíteni a fűtési rendszert (gázfűtés), felújítani a tető egy részét, a tornaszobát és 

a tanulói, tanári WC-ket teljes körűen átépíteni. Komoly probléma maradt a tető fel nem újított 

része, a külső vakolat állaga, a hibás villamos hálózat és mind közül a legnagyobb gond, a 

nyílászárók nagyon rossz állapota.  

A Tankerület, mint fenntartó elkezdte a belső környezet rendbetételét. Kivétel nélkül minden 

osztályterem új bútorzatot kapott (padok, székek, tanári asztal, zárható és polcos szekrények) 

és minden osztályban kicserélték a burkolatot is. Ahol szükséges volt felújították a 

világítótesteket és került új tábla is a falakra. Új villámhárító rendszert szereltek az épületre, a 

tanári szoba és két iroda felújítása is megtörtént. Ezekben, valamint a tornaszobában a 

parkettákat is felújították. 

Maradtak a külső-belső nyílászárók, a folyosók és az épület külseje. Ezek kijavítása messze 

meghaladná a Tankerületi költségvetési kerteket. Reméljük pozitív változást jelent majd, hogy 

a Kajdacsi Önkormányzat ebben az évben (2019.) szeretné megváltoztatni az épület besorolását 

azt remélve, hogy az elengedhetetlenné váló állagmegóvó munkákhoz külső forrásokat tud 

szerezni. 

Teljesen más a helyzet a 2017 szeptemberében hozzánk került pusztahencsei iskolában. Ők ezt 

megelőzően a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához tartoztak és ennek is köszönhető, 

hogy épületük kívül-belül rendezett. Minden szükséges felszerelésük megvan, az épületen és a 

berendezéseken csak állagmegóvást kell végezni. Persze tudnánk itt is említeni néhány 

felújítandó részt, például a kézilabda pálya, az udvar és az udvari játékok, de a mostani 

tanulólétszám igényeit a jelenlegi eszközök is kielégítik. 

 

Az intézmény négy telephelyén az alábbi helyiségek találhatók: 
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terem 

Nagydorog 

székhely 

intézmény 

Nagydorog 

kisiskola 

(telephely) 

Kajdacs 

tagintézmény 

Pusztahencse 

(telephely) 

tanterem 8 6 8 4 

szaktanterem 6 0 3 1 

kiscsop. foglalk. terem 1 1 1 1 

szertár 3 0 4 1 

könyvtár 1 0 1 0 

tanári szoba 2 1 1 1 

igazgatói, vezetői szoba 2 0 1 1 

adminisztrációs iroda 1 0 1 1 

tanári mosdó 2 1 2 1 

tanulói mosdó 

(lány+fiú) 
8+8 3+3 3+3 1+1 

sportcsarnok, 

tornaterem 
2 0 0 0 

tornaszoba 0 0 1 1 

külső sportpályák 7 0 2 1 

játszóudvar 1 1 1 1 

 

Nagydorog esetében az öt évvel ezelőtti állapothoz képest bővült a szaktantermek száma. Az 

akkori kémia, informatika és két technika terem helyett jelenleg természettudományi, 

informatika, technika, ideg nyelvi, média és művészeti szaktantermünk van. A régi gazdasági 

irodában egy 3 számítógépes kis tanári szobát alakítottunk ki. Ide is kerültek számítógépes 

asztalok, három számítógéppel és új könyvespolc is. Kajdacson informatika, technika és IKT 

termeket kell érteni a szaktantermeken, Pusztahencsén pedig egy informatika terem van. 

Minden feladatellátási helyen minden osztály rendelkezik saját teremmel.  

 

A teljes intézményben a kötelező taneszközjegyzék elvárásait nagyon jó arányban sikerült 

teljesíteni. Számos tantárgy eszközellátása jelentősen javult az elmúlt öt évben. Jelenleg úgy 

ítélem meg, hogy nincs alapvető hiányunk a szükséges eszközök terén. Ez persze nem jelenti 

azt, hogy minden tantárgy, minden témaköréhez minden segédeszköz rendelkezésünkre áll. 

Természetesen ezután is lesznek igényeink, mert meglevő eszközeink kopnak, elhasználódnak 

és mindig megjelenik valami újdonság is. Például a természettudományos (kémia, fizika, 

földrajz, biológia) oktatás mindig is eszközigényes volt. Ezeken a tanórákon mindig van helye 

még egy kísérleti eszköznek, mert ha valamiből egy van, akkor azzal a tanár kísérletezik, de ha 

már van két-három darab belőle, akkor csoportokban a tanulók is kísérletezhetnek, és ha sok 

van belőle, akkor minden gyerek önállóan is tud kísérletezni. Szaktanár kollegáim mindkét 

felső tagozattal rendelkező feladatellátási helyen legfeljebb egy-két térkép vagy szemléltető 
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eszköz beszerzését jelezték a „nagyon hiányzik” kategóriában, és ezek beszerzése is 

folyamatosan megtörtént, megtörténik. Nincs gond a fogyóeszközök pótlásával sem. 

 

Technika tárgyból több jelentős fejlesztés is megvalósult. Folyamatos az anyagellátás, sok-sok 

szerszámot és munkapadokat is kaptunk. Az alsó tagozat részére biztosított keretösszeg jól 

felhasználható és fedezi a tanítónők eszközigényét. Nagydorogon csupán a technika termek 

állapota nem megfelelő. Ezt a problémát az EFOP 4.1.2 pályázat keretében, az iskola újonnan 

épülő részében kialakított technika teremmel és tankonyhával fogjuk orvosolni.  

Mind Nagydorogon, mind Kajdacson sikerült beszerezni magnókat az idegen nyelv, ének és 

számos osztályfőnöki feladathoz. Az IKT eszközök keretében beszerzett digitális táblák 

alkalmazása sokat segít a hamar elromló magnók hiányának kiküszöbölésében. Mindkét 

iskolának teljes berendezése volt a rendezvények hangosításának biztosításához, Kajdacsét 

sajnos egy betörés során ellopták. Azóta itt egy aktív hangfal segítségével oldják meg a 

rendezvények hangosítását. 

Nagydorogon a hangosító berendezés mellett lehetősége van az osztályoknak szintén egy aktív 

hangfal használatára. Ezt nem csak az iskolai rendezvények előkészületi próbáin, hanem 

testnevelés órákon is használják a tanult táncok zenéinél. Sokrétű felhasználhatósága miatt a 

már említett EFOP pályázat keretében újabb két aktív hangfal beszerzésére számítunk. 

Pusztahencse is rendelkezik a szükséges hangosítással és magnókkal is. 

Öt évvel ezelőtt hosszasan soroltam tetemes lemaradásunkat az IKT eszközök terén. Elavult 

számítógéppark az irodákban és tantermekben, Nagydorog és Kajdacs is mindössze egy-egy 

működőképes laptoppal és projektorral rendelkezett csupán. A fénymásolók régiek és 

gazdaságtalanul üzemeltethetőek voltak. Nem volt interaktív tábla és ugyan Kajdacson az 

iskola nagyobb részében kiépítettem a WiFi hálózatot, de Nagydorogon csak két teremben volt 

fogható a WiFi és ezen kívül az irodák rendelkeztek vezetékes Internettel. 

Bátran kijelenthetem, hogy ezen a téren történt a legnagyobb pozitív változás az elmúlt öt 

évben. A 2014/15-ös tanévtől a TIOP 1.1.1 pályázat keretében Intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztése történt. Ennek keretében: 

Nagydorogon 16 asztali számítógépet, 19 darab tanári laptopot és 14 tanulói tabletet, 

Kajdacson 16 asztali számítógépet, 9 darab tanári laptopot és 8 tanulói tabletet kaptunk. 

Mindkét helyen kiépítettünk egy szaktantermet is a tantermi PC-k elhelyezésére. Ez lett 

Nagydorogon a Média, Kajdacson pedig az IKT terem. Bár másfél évet vártunk ezután, de végre 
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2016 végén megérkeztek a várva-várt interaktív táblák is. Nagydorogra 9, Kajdacsra 4 darab. 

A nagydorogi táblákból hatot a nagyiskolába, hármat a kisikolába helyeztünk el. 

Pusztahencse már korábbról rendelkezett egy interaktív táblával és ebben a pályázatban oda is 

érkezett egy tábla, laptop és projektor. 

Egy szintén TIOP 1.1.1 –nek nevezett másik pályázat keretében 2017-ben tovább bővült az 

eszközparkunk. 50 asztali gépet, 30 monitort, 1 adminisztrációs laptopot, és 8 AP – t kaptunk 

Nagydorog-Kajdacs közösen. A fenti eszközökből Nagydorogra került 34 asztali gép, 19 

monitor, 1 adminisztrációs laptop, és 4 AP, a többi pedig Kajdacsra. Beüzemelésük nem volt 

zökkenőmentes, de megoldottuk. Ezt követően Kajdacsra is Nagydorogra is érkezett egy-egy 

WordWall óriás kijelzős interaktív képernyő és sok-sok felhasználói szoftver. (A kolleganőm 

minősítésére érkező szakos szakértő, amikor meglátta a készüléket azt kérdezte: -mit kell 

csinálni egy ilyenért? Azt válaszoltam neki, hogy a Szekszárdi Tankerülethez kell tartozni!). 

Kaptunk még 8 projektort, Nagydorog és Kajdacs is 4-4-et. 2018.ban Nagydorog további 30 

darab tabletet is kapott és hozzájuk egy tároló szekrényt. 

Természetesen beneveztünk a „tanári laptop” projektbe is. Nagydorogról és Pusztahencséről 

összesítve a pedagógusok 84,6%-a kért laptopot és vállalta az ezzel járó képzési kötelezettséget. 

Kajdacsról pedig a nevelők 81.8 %-a vállalta ugyanezt. Ez igen szép arány, különösen, ha 

figyelembe vesszük a tantestületek átalagéletkorát.  

Nagydorogon nagyon modern, rádiófrekvenciás Internet elérést épített ki az Antenna Hungária. 

Ez egy meghívásos pályázat volt, amiben beszerezve az Önkormányzat hozzájárulását, 

vállaltuk a rendszer üzemeltetését adott időtartamig. Ezzel sikerült megoldjam a nagysikola 

sávszélességi problémáit és végre valahára a kisikolában is elérhetővé vált az Internet. 

Elöregedett fénymásolóink helyére, először bérelt készülékeket kaptunk, majd a Tankerület 

megalakulását követően átvette, majd lecserélte ezeket. Jelentősen csökkent az üzemeltetési 

költség és folyamtossá vált a kellékanyag biztosítása is. Szükség van az odafigyelésre és néha 

szólni kell, de azóta különösebb korlátozásra nem volt szükség a használatot illetően.  

II. 4.  Gazdálkodási stratégia 

Az elmúlt huszonöt évben vezetőként, magasabb vezetőként mindenféle gazdálkodási 

helyzetben dolgoztam. Voltunk teljesen önállók, „önkormányzati felügyelet” mellett önállók, 

részben önállók, társultan önállók, társultan nem önállók. Voltak békésebb évek és voltak 

nagyon-nagyon nehéz, pénztelen időszakok. Jelenleg a Szekszárdi Tankerület velünk 
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egyeztetve készíti el költségvetésünket. Az így elfogadott keretszámok betartása, betartatása az 

intézményvezető dolga és felelőssége. A meghatározott keretekkel elég szabadon 

gazdálkodhatunk. A CityOps-on keresztült rögzített igényeinket folyamatosan figyelik és 

felügyelik. Ha valamire szükségünk volt, és ezt indokoltuk is, akkor még sohasem fordult elő, 

hogy igényünket visszautasították volna. E feladat elvégzésében is segítségünkre van a 

Tankerület pénzügyi ellenőrző csoportja.  

A költségvetési források kiegészítésének egyik legjobb módja a pályázatokban való 

részvétel. Előző pályázatomban még 11 olyan kiírást említettem, amelyeken sikerült plusz 

pénzeket szerezni az iskola számára. Az Európai Uniós pályázatok megjelenésével háttérbe 

szorultak, majd teljesen el is tűntek a kisebb pályázati lehetőségek, úgy is mondhatnám 

jelentősen átalakult a pályázatok rendszere. 

Az alábbi táblázat intézményünk elmúlt öt évének pályázatait tartalmazza: 

év Pályázati téma 
feladatellátási 

hely 
összeg 

2014 TÁMOP-3.1.4.B-13 Köznevelés az iskolában Kajdacs 10 000 000 

2015 
TÁMOP-3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 
2. ütem 

Nagydorog 12 000 000 

2015 
TIOP 1.1.1-12/1 Intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztése  

Nagydorog 12 360 767 

Kajdacs 8 000 000 

2017 

EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció kiemelten az 
MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a 
köznevelés rendszerében 

Nagydorog 69 955 200 * 

2017 

EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési 
intézmények infrastrukturális fejlesztése a 
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi 
oktatás megteremtése érdekében 

Nagydorog 430 360 855 

2017 

EFOP 3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 
kísérleti megvalósítása 

Nagydorog 109 000 000 * 

 

*a táblázatban szereplő összeg a Szekszárdi Tankerület által elnyert támogatás. Az EFOP-3.2.5 pályázat 

esetén ezen az összegen 5 iskola osztozik, az EFOP-3.3.5 pályázat esetén pedig 16 iskola. A közösen ellátandó 

feladatok és a kiszervezett programok Nagydorogra jutó részét nagyon nehéz lenne pontosan meghatározni. 

 

Látható, hogy az új kiírásokban már nem igen tud részt venni önállóan egy-egy iskola. Ide 

szükség van egy Tankerület nagyságú szervezetre, műszaki, gazdasági téren képzett 

szakemberekkel. Ezek a pályázatok jóval nagyobb összegekről szólnak és kifutási idejük is 

rendszerint egy évnél hosszabb. Ez figyelhető meg intézményünk megvalósult pályázatainál is.  
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A fenti táblázat nem tartalmazza a Nagydorogi Gyermekévek Alapítványhoz és a Kajdacsi 

Gyermekekért és Ifjúságért Alapítványokhoz benyújtott pályázatokat. Szintén nem tüntettem 

fel azokat a támogatásokat, amelyek hozadékából iskolánk is részesült, de valójában más 

szervezetek készítették. Ilyenek például a Bonyhádi Atlétikai Klubtól kapott felszerelések, a 

Magyar Asztalitenisz Szövetségtől kapott felszerelések, a Kölyökatlétika, Szivacskézilabda és 

Bozsik Labdarúgó programokban való részvételért kapott sportszerek. 

A fentieken kívül „pályázni” szoktunk a Paksi Atomerőmű Zrt-hez is különböző igényekkel. 

Minden feladatellátási helyünkön gond a tanulók utaztatása és az erőműtől pályázatnak nevezett 

kérelem benyújtásával kapunk ilyenkor segítséget. Ez nem korlátlan lehetőség, de az évi egy-

két alkalom mindenkinek nagy segítség. 

A nagydorogi és kajdacsi gyerekek táboroztatása kapcsán többször is sikeresen pályáztak 

kolleganőim az  Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nyári, Balaton melletti 

táboroztatási lehetőségeire. Alkalmanként 50, illetve 30 gyereknek szerezve feledhetetlen 

élményeket. 

 

 

II. 5.  Szervezeti kultúra 

Minden iskola elsődleges feladata, hogy a rábízott gyermekeket nevelje és oktassa. E 

feladatának akkor tud megfelelő szinten eleget tenni, ha hordoz magában általános és csak 

önmagára jellemző értékeket is. Ha kialakítja saját arculatát. Közösséget formál, alakít, és ez 

nem csak külsőségekben, hanem belső értékekben is megjelenik. 

Fontos megvizsgálni mik képezik a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola értékeit. 

A székhely, a telephely és a tagintézmény eltérő adottságai miatt vannak közös és vannak 

intézményegységekre jellemző értékeink. 

1.) Mindenképpen intézményi értéket képviselnek pedagógusaink. Az iskolák állami átvételét 

követően jelentős munkaerő átrendeződés indult meg a tanári társadalomban. Azok is 

igyekeztek váltani „megfelelőbb helyre kerülni”, akik évekig ugyanott tanítottak. Iskolánkat 

sem kerülte el ez a hullám, de szerencsére úgy Nagydorogon, mint Kajdacson az évek óta 

kialakult törzsgárda maradt. Az intézmény iránt elkötelezett, hasonló nevelési elveket valló, 

szakmailag felkészült kollegákról van szó, akik tartást és haladási irányt adtak, és adnak az 
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iskolának. Az évek során igazolták szakmai felkészültségüket. Különböző tanulási technikákat 

alkalmazva arra törekednek, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési 

körének megfelelő képzést kapjon. A „csendes többség” visszajelzései azt mutatják, hogy a 

szülőknek tetszik a pedagógusok nyitottsága, empátiája, segítőkészsége.  

Pusztahencsén a jóval kisebb nevelőtestület komoly átalakuláson ment át ettől a tanévtől. 

Három stabil pedagógusból egy iskolát váltott, egy nyugdíjba ment és a harmadik is utolsó, 

nyugdíj előtti évét tölti. Jelenleg itt is és más területeken is komoly kihívást jelent megfelelő 

pedagógust találni. 

2.) Értékként kezeljük környezeti adottságainkat. Az iskola székhelyén, telephelyén és 

tagintézményében is kiváló környezeti feltételeket tudunk biztosítani a gyerekeknek. Mind a 

négy épületünk udvarát, külső tereit és sportpályáit bármelyik városi iskola szívesen elcserélné 

a magáéval. Szintén a környezet része a három település is. Infrastrukturális szolgáltatások terén 

lehet, hogy elmaradnak a városoktól. A gyermekét nevelő szülőnek azonban legalább ilyen 

fontos, ha nem még fontosabb a nagyobb közbiztonság, a település „odafigyelése” a 

gyerekekre. 

3.) Mindhárom településen kiváló a kapcsolat iskola és óvoda között. Sok rendezvényen 

közösen veszünk részt. Fontos az óvodából iskolába való zökkenőmentes átmenet 

megteremtése. Ősszel mindhárom településen „látogatást” tesznek az óvodások volt társaiknál. 

Nagydorogon tavasszal, a beíratás előtt Iskola-Kóstolgató program keretében ízelítőt 

kaphatnak a leendő elsősök az iskolai életből. 

4.) A televízió, a számítógép és az internet térnyerésével falun is megjelent a gyerekek 

mozgásszegény életvitele. A mindennapos mozgás kiterjesztésével sikerült jelentősen javítani 

ezen a helyzeten. Az állami fenntartásnak és a Szekszárdi Tankerületnek köszönhetően új 

elemmel, az úszásoktatással bővült a nálunk is elérhető mozgásformák köre. Nem egy tanévre 

szóló lehetőség, ezért minden feladatellátási helyen részét képezi a helyi tantervünknek a 

mindennapos testnevelési óráinál. 

5.) Mindhárom településen fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását. 

Fontos, hogy a gyerekek akár napi szinten is gondoskodhassanak környezetükről, ezért minden 

intézményegységben lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre. Használt elemet, 

műanyagpalackot és papírt gyűjtünk, amit aztán a helyi szolgáltató átvesz tőlünk. 

6.) Nagy jelentőséget tulajdonítunk hagyományos iskolai rendezvényeinknek, így biztosítva 

ezek magas színvonalát. Tanulóink műsorral emlékeznek meg nemzeti ünnepeinkről. Ezek 
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közül a Március 15. ünnepség és az Adventi egyik gyertyagyújtás Nagydorogon és Kajdacson 

is községi szintű nagy rendezvény, amin legtöbbször meghívott vendégek is részt vesznek. 

Pusztahencsén a Karácsonyi műsort nem csak iskolai rendezvény, hanem a tanulók a 

templomban is fellépnek. Ezen kívül Mikulás, Karácsony, a Költészet napja (József Attila 

szavalóverseny), gyereknap, tanulmányi kirándulások mindkét intézményegység programját 

színesítik. Nagydorogon a Széchényi nap, a Víz- és a Föld napja projektrendezvények 

gazdagítják a kínálatot. A pusztahencsei diákok minden évben végig járják Sárszentlőrinc 

nevezetes irodalmi helyeit. A kajdacsi diákok pedig minden nyáron Balatonszabadi Sóston 

táboroznak. A kulturális igény kialakítására színház- és hangverseny-látogatásokat szervezünk. 

Összegzés: A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott küldetésnyilatkozat alapján célunk, 

hogy minden diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. A pedagógusok a 

gyermek egyéniségéhez, érdeklődéséhez, fejlődéséhez alkalmazkodva formálják 

tanítványaikat. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink szeressék és védjék a természetet, 

gyakorlatiasak, megbízhatóak legyenek és elfogadják a másságot. Legfontosabb 

"szövetségesünk" a szülő, mert céljaink közösek. 
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II. 6.  Oktató-nevelő munka 

6.1. A nevelő munka 

Pedagógiai munkánk egyik jelentős részterülete a nevelés. Eredményesen nevelni csak az 

elfogadott normák és értékrendek egységes rendszerével lehet. Iskolánkban, a tantestület nagy 

része évek óta együtt dolgozó, az intézmény elvárásait jól ismerő kollegákból áll.  

1.) Tanulóink egy része napjának nagyobbik felét az iskolában tölti el, így napi nevelésének 

jelentősebb része is itt zajlik. Ebben a munkában kiemelt és egyre nehezedő szerepe van az 

osztályfőnököknek. Ők összefogják az osztályközösségeket, munkaidejükön túl is hajlandóak 

programokat szervezni, és ha kell az utcán vagy a boltban is osztályfőnökök nem csak az 

iskolában. Gyakran előfordul az is, hogy egy gyerek csak az ő hozzájárulásuknak köszönhetően 

tud részt venni az osztályrendezvényen. Ők vannak elsődleges kapcsolatban a szülőkkel is, és 

gyakran nekik köszönhető, ha nem lesz „ügy” egy-egy szülői felháborodásból. Tapasztalatom 

szerint, mindhárom településen a szülőkkel való kommunikáció és közös értékrend kialakítása 

jelenti napjainkban az osztályfőnökök számára a legnagyobb kihívást. E csöppet sem egyszerű 

feladatot mindenki a munkakörén túlmutató lelkiismeretességgel végzi. 

2.) Az egészséges életmódra nevelés érdekében több tevékenységet is folytatunk. Az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülésére évek óta együttműködünk a Paksi 

Rendőrkapitányság dolgozóival. Ők félévente felvilágosító előadásokat tartanak DADA 

Program néven. Felmenő rendszerben, Nagydorogon a 8. osztályosok, Kajdacson pedig az 

aktuális 3-4. és 7-8. osztályosok hallgatják meg őket. Iskolánk részt vesz az iskolagyümölcs 

(1–6. osztály), és az iskolatej (minden tanuló) programokban. 

3.) Mindhárom településen jelentős, a HH és HHH tanulók aránya. Nagydorogon például az 

elmúlt három évben 28.9%-ról 40,8%-ra nőtt az arányuk, Kajdacson viszont, bár jogosultak 

lennének, sok szülő nem jár el az igazolás beszerzése ügyében. A halmozottan hátrányos 

helyzetű családok részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, tehát ők élnek nehéz 

anyagi körülmények között. Sok gyerek igen problémás családi környezetből érkezik, ezért 

mindhárom településen kiemelten kezeljük a gyermekvédelmet. A problémás gyerekek 

esetében Nagydorog, Kajdacs és Pusztahencse is szoros munkakapcsolatban van a Családsegítő 

Szolgálattal, adott esetben a Gyámügy munkatársaival. Nagydorogon a bejáró tanulók magas 

aránya miatt felvettük a kapcsolatot a körzeten kívüli tanulók Családsegítő Szolgálataival is. 
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4.) Tanulóink környezeti nevelését és környezettudatos magatartásának kialakítását minden 

településen programokkal támogatjuk. A szelektív hulladékgyűjtést településenként más-más 

cég látja el. A környező természet szépségeire, károsodásaira odafigyelő, a természeti 

környezettel harmóniában élő emberi tulajdonság kialakulását szolgálják a kirándulások, erdei 

iskolák, nyári táborozások. Mindhárom településen az összegyűjthető anyagi támogatások 

függvénye, hogy tudnak-e szervezni ilyen programokat. Nagydorogon az  Erzsébet a Kárpát-

medencei Gyermekekért Alapítvány, a Nagydorogi Gyermekévek Alapítvány, Kajdacson 

az  Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, a Kajdacsi Gyermekekért és 

Ifjúságért Alapítvány pályázati lehetőségeit igyekeznek kihasználni. Pusztahencsén a Paksi 

Csengey Dénes Művelődési Központ munkatársainak segítségével jutnak kirándulási 

lehetőségekhez. Mindhárom településen igénybe veszik a Paksi Atomerőmű kínálta 

lehetőségeket is. 

5.) A demokráciára nevelés és a társas kultúra fejlesztés fontos színtere a Diákönkormányzat. 

Ez a testület megtaníthatja a gyermekeknek a közéleti szerepvállalást, kialakíthatják 

felelősségtudatukat és véleményük kinyilvánításának helyes formáit. Tapasztalatom szerint az 

általános iskolás korosztály önállóan nem, csak nagyon nagy tanári segítséggel képes 

fenntartani ezt a szervezetet. Éppen ezért, a felső tagozattal rendelkező két településen 

működésük elsősorban a küldöttválasztásban és éves közgyűlésük megtartásában merül ki.  

6.) Az alapfokú művészetoktatás nincs intézményes formába öntve egyik településen sem. A 

nagydorogi székhelyen a paksi Pro Artis művészeti iskola látja el a feladatot, az intézmény 

csupán termet biztosít a Kisiskolában a foglalkozások megtartásához. Jelenleg zongora és fúvós 

oktatás folyik, illetve az ezekhez kapcsolódó szolfézs foglalkozások. Nagydorogon 

folyamatosan igyekszünk életben tartani énekkarunkat. Az ének szakos kolleganő távozását 

követően előbb egy tanítónő, majd a kántori képesítéssel rendelkező, éneket is oktató kollega 

foglalkozik a gyerekekkel. Első fellépéseiken is túl vannak már, színvonalas műsorral 

köszöntötték a zene világnapját és Pakson is voltak a Ki Mit Tud?-on. 
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6.2 Az oktató munka 

Pedagógiai munkánk másik jelentős részterülete az oktatás. Tanulásszervezési 

szempontból a nagydorogi székhelyintézmény és a kajdacsi tagintézmény is nyolc-nyolc 

évfolyammal működik, míg Pusztahencsén négy alsós évfolyam van. Az előbbi évfolyamok 

tanulói Nagydorogon 12 osztályban, Kajdacson 6 osztályban (alsóban két összevont osztály) és 

Pusztahencsén egy összevont osztályba járnak. Nagydorogon humán és testnevelés 

munkaközösség, Kajdacson felsős munkaközösség dolgozik. 

1.) A magyarországi iskolák többségét érintő tanulói létszámcsökkenés sajnos minket sem 

került el. Az elmúlt nyolc tanév október 1-jei statisztikai adatait szemléltetik a grafikonok. 
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Elnézve a diagrammokat úgy tűnik, hogy Nagydorogon sikerült megállítani az évek óta tartó 

létszámcsökkenést és az elmúlt három évben megállt, sőt kismértékben emelkedett is a létszám. 

Kajdacs esetében változatosabb a kép, nem lehet egyértelmű tendenciát felállítani, azt viszont 

látjuk, hogy sajnos három éve 100 fő alá került a tanulók száma. Pusztahencse esetében csupán 

két adat áll rendelkezésünkre. A tavalyi 19 fős és az idei 12 fős létszám.  

Bejáró tanulókkal jellemzően Nagydorogon találkozunk. Az elmúlt években Pusztahencsén 

egyáltalán nem, Kajdacson pedig egy tanuló volt bejáró, ő sem a teljes tanévben. Az alábbi 

grafikon a nagydorogi bejáró tanulók összlétszámhoz viszonyított arányát mutatja az elmúlt öt 

tanévben: 

Látható, hogy a más településről érkezők aránya folyamatosan emelkedik, jelenleg minden 

negyedik nagydorogi diák valamelyik környező településről érkezik. Ezt tekinthetnénk akár 

pozitív jelenségnek is. Nagydorognak kezd erősödni iskolaközpont jellege, szívesen választják 

a környező településeken lakó szülők és ez jó. A fenti grafikon viszont magában hordozza azt 

az információt is, hogy bizony Nagydorog nagyközségben erőteljesen csökken a tanulói 

létszám. Ha összevetjük a tanulólétszám változás grafikonjával, láthatjuk, hogy a 220-230 

közötti létszámot, és a csökkenési tendencia megállását elsősorban a bejáró tanulók arányának 

emelkedése okozza.  

Pedagógus kollegáim bejárásával kapcsolatban már említettem a tömegközlekedés problémáit. 

A bejáró gyerekek elsősorban tömegközlekedéssel érkeznek hozzánk, a viszonylag jól 
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megközelíthető környező településekről Sárszentlőrinc, Úzd, Vajta, Bikács, Kistápé, de kis 

számban voltak és vannak tanulóink Györkönyből, Kajdacsról és Pálfáról is. Kénytelenek 

vagyunk a teljes iskolai munkarendet a bejárós tanulók buszindulásaihoz igazítani, és még így 

is előfordul, hogy a sofőrök nem tartván a menetrendi időket, tanulóink lemaradnak egy-egy 

járatról. Sok bejáró tanuló esetében külön gond az iskolai- és osztályrendezvényeken való 

részvétel is. Kirándulásról, vagy színházlátogatásról későn érkezve, nincs mivel hazajussanak.  

A következő tanévben az ideihez hasonló összlétszámok várhatóak. Jelen pályázat 

elkészítésekor még nem ismert a leendő elsőosztályosok létszáma.  

  Nagydorog Kajdacs 

jelenlegi létszám 225 87 

jövőre prognosztizált létszám 228 85 

elsősök várható létszáma 23+? 7-8 

induló első osztályok száma 1 - ? összevont 

tanulócsoportok száma 12 - ? 6 

 

Ez Kajdacson az ideihez hasonló osztályszerkezetet jelent, alsóban összevont osztályokkal. 

Nagydorogon a pályázat elkészítésekor még nehéz megmondani, hány gyereket fognak vissza 

az óvodába, illetve hányan érkeznek a környező településekről, ezért az egy induló első osztályt 

tekinthetjük biztosnak, a második elindítását kérdésesnek. Pusztahencse esetében még 

bizonytalanabb a helyzet. A tanköteles korú óvodásokból talán öt megy iskolába, de itt több 

szülő is jelezte, hogy elsősorban paksi iskolákban gondolkodnak. Mindez a tanulócsoportok 

számát, ezen keresztül az intézményi óraszámot befolyásolja, ami a pedagógus álláshelyekre 

van hatással. 

2.) Oktató munkánkat segíti, annak hatékonyságát növeli a sajátos nevelési igényű (SNI) és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyerekek fejlesztő 

foglalkozása. Az elmúlt években csökkent az ilyen tartalmú szakértői véleménnyel rendelkező 

tanulók száma. Véleményem szerint, ezt elsősorban a szakemberhiány indokolja. 

Intézményünk rendelkezik saját szakemberekkel a gyógypedagógiai-, és fejlesztő 

foglalkozások megtartásához, de ahol nincs ilyen végzettségű dolgozó ott az EGYMI-nek kell, 

kéne biztosítania a szakembereket. Nagydorogon az elmúlt öt évben a sajátos ellátásra jogosult 

tanulók aránya 17-19 % között mozgott. Kajdacson ennél valamivel magasabb 21 %körüli. 

Pusztahencsén SNI-s és BTM-es tanuló is van, de itt nem közölnék arányszámot, mert az 

alacsony tanulóilétszám miatt az torz képet mutatna. Intézményi összesítésben közelítjük a 20 

%-ot vagyis majd minden ötödik gyerek jogosult ezekre a foglalkozásokra. Ez egyértelmű 
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csökkenés az előző pályázati adatokhoz képest, amikor még a tanulók negyede igényelt ilyen 

foglalkozásokat. Az alapító okiratunknak megfelelően ezeket a gyerekeket integráltan neveljük 

és oktatjuk. Külön foglalkozásokon, személyre szabott fejlesztési terv alapján kapnak 

segítséget. A gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus is folyamatos kapcsolatban áll a 

szaktanárokkal, osztálytanítókkal. 

Szeretném megemlíteni, hogy pedagógustársaim visszajelzései alapján, akár van szakértői 

vélemény, akár nincs, ők azt tapasztalják, hogy a beilleszkedési nehézséggel küszködő 

tanulóink száma emelkedik, beilleszkedési problémáik pedig egyre összetettebbek. Az ő tanórai 

oktatásuk folyamatos kihívást jelent. 

3.) Nyelvoktatásunk részben követi a helyi hagyományokat. Tolna megyében, a jelentős sváb 

kisebbség miatt, hagyományosan a német nyelv oktatására volt igény. Sok gyerek nemzetiségi 

iskolákban folytatta tanulmányait. Ez az elvárás jelentősen megváltozott az Internet 

térhódításával egyre nagyobb hangsúlyt kap az angol nyelv. Kezd olyanná válni, mint amilyen 

a latin nyelv volt évszázadokon keresztül, a közös kommunikáció nyelve. Jelenleg Európában 

még a német nyelvterületeken is nagyszerűen lehet boldogulni az angol nyelv ismeretével. Ezt 

a tapasztalatot erősítik a külföldön dolgozó és onnan hazatérő vendégmunkások is. Ennek 

megfelelő iskolai nyelvoktatásunk. Negyedik osztálytól tanulnak idegen nyelvet diákjaink, 

Nagydorogon németet és angolt, Kajdacson angolt, Pusztahencsén németet. 

Nagydorogon csoportbontások bevezetésével igyekszünk biztosítani a nyelvtanulás megfelelő 

feltételeit, mert így nagyobb lehetőség van differenciálásra. Kajdacson és Pusztahencsén sajnos 

nem kell „mesterségesen” kiscsoportos nyelvoktatást kialakítsunk, mert a tanulócsoportok 

eleve kislétszámúak.  

4.) Az informatikaoktatás a NAT helyi tantervének megfelelően felső tagozaton a teljes 

intézményben megvalósul. Pusztahencsén negyedik osztályban szakkör keretében biztosítanak 

alapszintű informatikai ismereteket. A NAT már nem írja elő kötelezően negyedik osztálytól 

az informatika tárgyat, csak a szabadon tervezhető órakeretből lehetne rá óraszámot adni. A 

kajdacsi tagintézményben a személyi feltételek változása miatt ez is kikerült a negyedikes 

tantervből, és itt is csak felső tagozattól tanulják a diákok. A tárgyi feltételeknél már említettem 

az informatikai eszközparkunk jelentős bővülését. Elértük azt a helyzetet, hogy az iskolai gépek 

és az iskolai Internet kapcsolat minősége ugyanolyan jó, vagy jobb, mint a tanulók otthoni 

lehetőségei. Ráadásul a Tankerület és az informatika szakos kolleganő jóvoltából olyan 

eszközöket is kipróbálhatnak a gyerekek, amelyekhez magas áruk miatt, nem tudnának 

hozzájutni (3D nyomtató, robotika, stb.).  
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5.) Intézményünkben a csoportbontások elsősorban a differenciálás érdekeit szolgálják, de 

olyankor is alkalmazzuk, ha a tantárgy tárgyi feltételei ezt indokolják (Nagydorogon az 

informatika és a technika tárgyakról van szó). A Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően 

kell kialakítsuk csoportjainkat, min. 8 fő, de inkább több alkothat csoportot. Az idegen nyelv 

oktatásnál alkalmazott csoportbontásokat már említettem. Ezen kívül Nagydorogon alsó 

tagozatban 24-26 fős osztályok esetében matematikából, magyarból bontunk, felső tagozaton 

pedig igyekszünk megtalálni az optimális eseteket. Az elmúlt időszak tapasztalatait 

felhasználva, meghallgatva kollegák és szaktanácsadók véleményét, a jövő tanévtől 

kidolgozunk egy, a mostani elvárásoknak jobban megfelelő csoportbontási elvet. 

Kajdacson és Pusztahencsén a csökkenő tanulólétszám miatt csoportösszevonásokra kerül sor, 

nem csoportbontásokra. Mindkét településen a készségtárgyakat, testnevelés, ének, rajz, 

technika összevont csoportokba oktatják. 

6.) A kiemelt figyelmet igénylő tanulók lemaradását csökkentjük felzárkóztató 

foglalkozásainkkal (korrepetálás). A három település családjainak gazdasági helyzetét jól 

szemlélteti, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a tanulók fele, illetve kicsit több 

mint fele részesül.  

 

Általában ezek a gyerekek szorulnak felzárkóztatásra, mert ők nagyon kevés, vagy semmilyen 

otthoni támogatásra nem számíthatnak ezen a téren. A szülők saját, sokszor kudarcos nevelési 

módszereik mellett szeretnék, ha gyermekük világos és következetes értékrenddel, életvitellel 

rendelkezne. Így sokszor csak szóban hangzik el az, amire mindennapi magatartásukkal kéne 

példát adjanak: a rendszeres és kitartó munkára szoktatás. 
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Sajnos a 2018-ban bevezetett és elvárt „korrekciós óratömeg” miatt jelentősen csökkent a 

kiosztható órák száma az intézményben. Olyan furcsa helyzetek adódtak, hogy egy-egy 

pedagógusnak heti 0,5 órát lehetett kiosztani korrepetálásra, vagy tehetségfejlesztő szakkörre. 

Ugyanakkor szeretnénk biztosítani mind a lemaradó tanulók felzárkóztatását, mind a 

kiemelkedő tanulók versenyekre való felkészítését. A jövőben, ha marad ez a rendszer, 

mindenképpen újra kell gondolni a tantárgyfelosztás elkészítésének elveit.  

7.)A továbbtanulási mutatóink javítására a központi írásbeli vizsgát választó 8. 

osztályosainknak felvételi előkészítőt tartunk. A tanév első félévében (az írásbeli vizsgáig) az 

érintett pedagógusok fokozottan figyelnek az írásbelit választók felkészítésére.  

Évek óta egyre aggasztóbb a szülők tanácstalansága pályaválasztási kérdésekben. Nem 

elsősorban gyermekük képességei miatt vannak gondban, hanem azért, mert egyre többen 

semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a választási lehetőségekről, legyen szó iskolatípusról 

vagy szakmáról. Az elmúlt időszakban ráadásul az iskolák elnevezése is megváltozott tovább 

növelve a szülők tájékozatlanságát. 

 

 

A fenti diagramok tanúsága szerint Nagydorogon és a Kajdacson is hasonló arányban választják 

a diákok a „szakvégzettséget” nem adó gimnáziumi képzést. Eltérés csak a szakgimnázium, 
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szakközépiskola arányszámai között van. A nagyobb létszám miatt, valószínűleg Nagydorogon 

erőteljesebb a „középréteg”, illetve itt sok nazarénus (hívő) család él. Az ő esetükben elsődleges 

szempont, hogy még a jól tanuló gyermek is valamilyen szakképzetséget adó iskolába menjen. 

A gyerekek jellemzően Pakson és Szekszárdon keresnek iskolákat, évente kerülnek be 

tanulóink az Arany János Tehetséggondozó Programba is. Néhányan egy-egy szakma, vagy a 

családi hagyományok, kötődések (rokonság) kedvéért szoktak megyén kívüli iskolát választani.  

Összességében megállapítható, hogy mindkét településen a végzős diákok legnagyobb része 

megállja helyét választott iskolájában. 

8.) Az egésznapos oktatást egyik intézményegységben sem vezettük be. Délutáni 

foglalkozások keretében Nagydorogon és Kajdacson szakkörök, sportkörök (DSK), énekkar, 

könyvtár, felzárkóztatás szerepel a kínálatban. Pusztahencsén a tavalyi tanévben szintén 

lehetőség volt két szakkört választani, ez az idei tanévtől megszűnt. Itt a napközi keretében 

biztosítják a gyerekek felzárkóztatását, nem tartanak külön korrepetálást. Nagydorogon sikerült 

elérni alsó tagozaton, hogy évfolyami szintű napközis csoportok vannak, és lehetőség szerint a 

felsős tanulószobán is hasonló osztálybéliek alkotnak csoportot. Kajdacson és Pusztahencsén a 

régebbi, hagyományos napközis rendszerre nagy volt a szülői igény, itt nemcsak alsó tagozaton, 

hanem a felsősöknél is telítettek a napközis csoportok. 

A jövőt illetően mindenképpen újra kell gondolnunk a délutáni foglalkozások kialakításának 

elvét és a tartalmát. 

9.) A szülők és a társadalom nagy része az iskolákat a tehetséggondozás színvonala, a 

versenyeredmények alapján minősíti. A tanulók megtartása érdekében fontos, hogy a 

tehetséges, jó képességű gyerekek is úgy érezzék, kapnak valami pluszt az iskolától. 

Megállapítható, hogy Nagydorogon, Kajdacson és Pusztahencsén is olyan a pedagógusok 

morális hozzáállása, hogy ha látják egy gyerekben az átlagon felüli képességeket, akkor 

késztetést éreznek ennek kiaknázására. Mindhárom intézményegységben többször előfordult az 

évek során, hogy a tehetséges tanulók felkészítését, versenyeztetését akkor is elvégezték a 

kollegák, ha ezért nem kaptak külön díjazást, vagy nem volt rá foglalkozási órakeret. 

A teljesség igénye nélkül az elmúlt években a tantárgyi megmérettetések közül matematikából 

a Zrínyi Ilona, Medve, Kecske Kenguru, Pangea versenyeken vettünk részt. Magyarból 

Bendegúz, Lotz és Simonyi helyesírási versenyeken, mese- és versmondásból pálfai -Illyés 

Gyula, cecei, sárszentlőrinci - Petőfi, várdombi - Weöres Sándor és Paksi Regélő versenyeken 

indultak tanítványaink.  TITOK levelezős versenyeken, Szakály Ferenc történelmi, Megyei 
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természetvédelmi, az Oxford Kiadó angol nyelvi, kölesdi komplex tanulmányi versenyeken 

vettek részt a diákok. Sok esetben nagyszerű megyei eredményeket értek el és ez néhány 

országos döntős részvételt is eredményezett. 

A nagydorogi létesítmények ideális körülményeket biztosítanak számos járási sportverseny 

lebonyolításához. A diákolimpiák atlétika, teremlabdarúgó, kézilabda versenyeinek egy részét 

itt rendezik. Nagydorog és Kajdacs külön-külön csapattal és versenyzőkkel indulhat a Magyar 

Diáksport Szövetség versenyein. Atlétikából hosszú évek óta mindig van résztvevő a megyei 

döntőben, és itt az elmúlt négy tanév mindegyikében volt nagydorogi diák az országos döntőben 

is.  Kajdacs kezdetektől fogva, Nagydorog az utóbbi években résztvevője a nemzetközivé vált 

Baron von Twickel szekszárdi utcai futóversenyeknek is. Többször győztesek, helyezettek 

lettek tanulóink. 

10.) Az utóbbi nyolc év kompetenciamérés eredményeit gyűjtöttem össze az alábbi táblázatba. 

Azért nem látható a legutóbbi tanév eredménye, mert az Oktatási Hivatal közleménye szerint a 

pályázat elkészítésekor még nem állnak rendelkezésre a tavalyi adatok. 

Tájékoztatás a 2018. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek közzétételéről 2019.03.04 

A 2018. évi Országos kompetenciamérés (OKM) adatainak teljeskörű feldolgozására a tervezettnél 

később kerül sor. A fenntartói, intézményi és telephelyi (FIT) jelentések, valamint a tanulói eredmények 

közzététele májusban várható. 

Viszonyítási alapként szerepeltetem az országos eredményeket és mivel mindkét 

kompetenciamérésben érintett iskola községben található, ezért a községi általános iskolák 

eredményeit. 

6. osztály 

Matematika Országos 
Községi ált. 

isk. 
Nagydorog eltérés Kajdacs eltérés 

2010. 1498 1446 1431 -15 1408 -38 

2011. 1486 1437 1440 3 1688 251 

2012. 1489 1435 1406 -29 1373 -62 

2013. 1489 1436 1329 -107 1443 7 

2014.  1491 1456 1437 -19 1467 11 

2015. 1497 1448 1308 -140 1432 -16 

2016. 1486 1432 1399 -33 1468 36 

2017. 1497 1442 1439 -3 1427 -15 

Szövegértés Országos 
Községi ált. 

isk. 
Nagydorog eltérés Kajdacs eltérés 

2010. 1483 1422 1432 10 1465 43 

2011. 1465 1408 1382 -26 1468 60 

2012. 1472 1412 1410 -2 1355 -57 

2013. 1497 1428 1378 -50 1482 54 

2014.  1481 1430 1432 2 1460 30 
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2015. 1488 1423 1318 -105 1422 -1 

2016. 1494 1425 1414 -11 1380 -45 

2017. 1503 1434 1439 5 1371 -63 

 

A táblázatban zölddel emeltem ki, ha egy pontszám a községek átlagánál jobb és pirossal, ha 

több mint 50 ponttal elmarad ezek átlageredményétől. Nagydorog az elmúlt nyolc évben 

négyszer teljesített jobban a községek átlagánál, igaz mindannyiszor csak pár ponttal, 

háromszor viszont jelentősen elmaradt az eredménye ettől. Az országos átlagot egyszer sem 

értük el. Kajdacs esetében nyolc alkalommal is jobb, és három alkalommal itt is gyengébb 

eredmény született, mint a községek átlaga. Ők viszont kétszer is az országos átlag feletti 

eredményt értek el. 

8. osztály 
Matematika Országos Községi ált. isk. Nagydorog eltérés Kajdacs eltérés 

2010. 1622 1572 1520 -52 1588 16 

2011. 1601 1550 1469 -81 1634 84 

2012. 1612 1549 1522 -27 1554 5 

2013. 1620 1558 1434 -124 1676 118 

2014. 1617  1570 1514 -56 1492 -78 

2015. 1618 1553 1471 -82 1593 40 

2016. 1597 1537 1538 1 1579 42 

2017. 1612 1543 1421 -122 1561 18 

Szövegértés Országos Községi ált. isk. Nagydorog eltérés Kajdacs eltérés 

2010. 1583 1524 1522 -2 1474 -50 

2011. 1577 1513 1503 -10 1497 -16 

2012. 1567 1494 1476 -18 1514 20 

2013. 1555 1493 1426 -67 1567 74 

2014.  1557 1497 1514 17 1458 -39 

2015. 1567 1495 1469 -26 1534 39 

2016. 1568 1499 1534 35 1479 -20 

2017. 1571 1503 1381 -122 1496 -7 

A nyolcadik osztály esetében már sokkal markánsabb az eltérés a két feladatellátási hely között. 

Nagydorogon nyolc olyan mérési eredmény is van, amely jelentősen elmarad a községek 

átlagától és csupán háromszor fordult elő, hogy jobb eredményt értek el. Kajdacs egyetlen 

esetben teljesített rosszabbul, ezzel szemben tíz mérési eredménye is jobb, mint a községek 

átlaga. Három olyan mérési eredményt is produkáltak, amelyek az országos átlagnál jobbak. 

Az eredmények okát keresve adódik a kérdés vajon van-e különbség a két feladatellátási helyen 

tanulók képességei között? Mivel mindkét helyen taníthattam, tudom, hogy nincs. Személy 

szerint, az eltérő eredmények hátterében elsősorban a tanulók motiválása közötti különbségeket 
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látom. Kajdacson a tanév vége felé is még sikerül megfelelő motivációval leültetni a gyerekeket 

a mérések napján. Ugyanez Nagydorogon nem sikerült, illetve nem mindig sikerült. Mindenki 

tudta már hova nyert felvételt és az általános iskolából hátralévő néhány hetet, az egyes napok 

„túlélésével” töltötte el. Egy másik okot a bejáró tanulók magas arányában látok. Amennyire jó 

a létszámra és „merítési környezetre” gyakorolt hatásuk, ugyanolyan gond, hogy őket általában 

nehezebben lehet mozgósítani bármilyen feladatra, sokan közülük „vendégnek” érzik magukat 

és nem azonosulnak az iskola céljaival. Ennek alátámasztására visszakerestem a kajdacsi 

adatokat abból az évből, amikor sok tengelici bejáró tanuló volt. Közülük többen jó 

képességűek voltak, ezért inkább emelték az akkori nyolcadikos átlageredményt, viszont 

megjelentek addig nem tapasztalt, nagyon gyenge teljesítmények. Mivel az osztálylétszámhoz 

képest kevesen voltak, ezért hozzáállásuk nem rontotta le a kajdacsi eredményt, 

Ezen kívül természetes módon adódnak iskolán belül is (Nagydorogon is Kajdacson is) 

eltérések az egyes évek között, mivel a viszonylag kis tanulólétszámhoz kötött teljesítmény 

nem mindig igazodik a statisztikai átlaghoz. 

11.) Új elemként jelent meg az idegen nyelvi mérés. Négy éve rendeznek meg a méréseket az 

általános iskola a 6. és 8. osztályos diákjai számára. A legutóbbi 2018. évi eredmények a 

következőképpen alakultak: 

Nagydorogon 6. osztályban angolból a diákok 43 %-a, németből 47 %-a érte el a minimum 

szintet jelentő 60 %-os eredményt. 

8. osztályban pedig angolból a tanulók 27,3 %-a, míg németből 15,3 %-a  érte el a minimum 

szintet. 

Kajdacson a 6. osztályban angolból a tanulók 91 %-a érte el a 60 %-os teljesítményt és volt 

maximális pontszámot elérő tanuló is. 

8. osztályban  angolból a tanulók 66, 7%-a érte el a minimum szintet. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy komoly gondokkal küszködik a Nagydorogi 

idegennyelv-oktatás és a következő időszak egyik kiemelt feladata, ennek színvonalemelése. 

Itt ráadásul a tanulók osztályzatai sem tükrözik a mérési eredményeket (jobb jegyeik vannak). 

12.) A másik új elem a felső tagozatos tanulók lemorzsolódási mutatója. Erről a területről 

szintén az elmúlt években kell adatot szolgáltassunk félévi rendszerességgel. Az első két 

adatszolgáltatás alkalmával azokat a tanulókat tekintették lemorzsolódással veszélyeztetettnek, 

akik esetében a felsorolt indikátorok közül kettő is teljesült. Nagydorogon ez a 115 felső 

tagozatos közül 4 tanuló esetén teljesült, Kajdacson pedig a 47 felső tagozatos közül 1 



Szilágyi Péter intézményvezetői pályázat 

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 36. 

tanulónál. Az adatszolgáltatást követően helyszíni ellenőrzést is kaptunk, ahol az OH 

munkatársa megállapította minden rendben van. Megnyugodtunk, mert ez igazán egy vállalható 

arány volt. Az EU általában a szakma nélküli iskolaelhagyókat tekinti veszélyeztetettnek és 

irányelveinek megfelelően ezek arányát szeretné 10 % alá csökkenteni. Sajnos az Oktatási 

Hivatal megváltoztatta a lemorzsolódás kritériumait, és lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulónak azokat tekintik, akinek iskolai átlaga nem éri el a közepes szintet. Ebben Kajdacs 8-

10 % körüli arányt ér el, viszont Nagydorogon ennél jóval magasabb az érték. A 2018. év végi 

36 %-os értékünk miatt intézkedéseket kellett alkalmaznunk. A kaposvári POK, a fenntartó 

munkatársaival és egy szakértővel helyszíni látogatást végzett. Ezt követően tantestületi képzést 

szerveztünk a „Mérés értékelés témakörében” és áttekintettük az érintett tanulók helyzetét az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. Ennek hatására a 2019. évi féléves arányunkat sikerült tíz 

százalékkal csökkenteni, így a legutóbbi adatközlésünkben 26 % szerepel. 

II. 7.  Kapcsolatok 

Fontos, hogy egy iskola milyen képet alakít ki magáról a vele kapcsolatban álló partnerekben. 

A megfelelő intézményi „imázs” jelentősen növeli az együttműködések hatékonyságát. 

Iskolánk jelenleg az alábbi partnerekkel tart szorosabb kapcsolatot: 

Szekszárdi Tankerületi Központ: iskolánk fenntartója és működtetője. Szükség esetén naponta 

akár többször is kapcsolatban vagyunk egymással, legyen szó a Szekszárdi Központról, vagy a 

Paksi Irodáról. Bár néha az az érzésünk, hogy folyton ellenőriznek és „adatot” kérnek, ez 

korántsem igaz. Sok-sok segítséget kapunk az ott dolgozóktól akár szakmai-, jogi-, műszaki-, 

gazdasági- vagy pályázati kérdésekben fordulunk hozzájuk.  

Havonta tankerületi vezetőségi értekezleteket tartunk. Ezen az intézményvezetők vesznek részt, 

így közvetlenül jutunk hozzá az információkhoz, és ami sokszor ennél is fontosabb, az 

értekezletet megelőző és azt követő folyosói beszélgetéseken mindenki tapasztalatot cserélhet, 

megoszthatja problémáit vagy „jó gyakorlatokról” szerez tudomást. Az elmúlt két évtizedben 

talán ez a szakmai segítség hiányzott leginkább az iskolavezetők életéből.  

Nagydorog, Kajdacs és Pusztahencse Községek Önkormányzata – erejéhez mérten – 

mindhárom testület támogatja iskolája színvonalas munkáját. Szerencsére úgy az iskolát, mint 

a benne dolgozókat és a gyerekeket is sajátjuknak érzik mind a mai napig.  

A Szülői Szervezet, Szülői Munkaközösség aktivitása változó. Szerencsére osztályszinten vagy 

egyénileg még mindig számíthatunk sokuk segítségére és támogató hozzáállásra, legyen szó 
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osztályközösségi vagy iskolai programról. Évente legalább kétszer tartunk szülői értekezletet, 

és ezenkívül évi két alkalommal fogadóórát is tartanak a pedagógusok. Kajdacson és 

Pusztahencsén ismét tartanak nyílt napokat. A visszajelzések és a részvétel alapján a szülők 

kedvelik ezeket. 

Mindhárom településen magától értetődően szoros a kapcsolat az óvodával. A leendő elsősök 

iskolához szoktatása miatt ennek kiemelt figyelmet szentelünk. Közös célunk az iskolakezdés 

zökkenőmentes feltételeinek megteremtése. 

Helyi fórumként tartjuk a kapcsolatot Nagydorogon a Nagydorog TV munkatársaival, 

Kajdacson és Pusztahencsén pedig a Teleház dolgozóival. Mindkét együttműködés fontos 

információforrás iskolánk életéről. 

Gyógypedagógusunk révén továbbra is szoros munkakapcsolatban maradtunk a Tolna Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. Utazó logopédus, szurdológus és 

konduktor segíti munkánkat. A több tanulónkat is érintő szakértői vizsgálatok elvégzése is az 

EGYMI feladata, pontosabban mi ennek Paksi Irodájához tartozunk. A vizsgálatokhoz az 

iskolák készítik el a tanulók jellemzését. 

A Nagydorogi Gyermekévek Alapítvány és a Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány 

kuratóriumainak tagja Nagydorogon az intézményvezető, Kajdacson a tagintézmény-vezető. 

Szűkös anyagi lehetőségeik ellenére mindkét településen hozzájárulnak az iskolai kirándulások 

költségeihez. Pusztahencse pedig a Paksi Csengey Dénes Kulturális Központtal és az Együtt 

a parlagfű ellen Alapítvánnyal épített ki kiváló együttműködési kapcsolatot. 

Nagydoron és Kajdacson is szoros a kapcsolat a helyi labdarúgó egyesület és az iskola között. 

Mindkét helyen támogatják az iskolai Boszik programot, ha kell szakemberrel, felszereléssel 

vagy akár az egyesületi kisbusz kölcsönadásával.  

Az egyházak képviselőivel még rendszeresebb kapcsolatot tartunk az iskolai hit- és 

erkölcstanoktatással kapcsolatban. 

Egészségügyi szervezetek: a tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola és a 

tagintézmény vezetése rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel. 

Segítségükkel szervezzük meg a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő- és 

gyermekjóléti szolgálattal.  
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Jó kapcsolataink vannak a Paksi Rendőrkapitánysággal. Munkatársaik tartják a DADA 

program foglalkozásait. A Nagydorogi Rendőrőrs munkatársai iskolai kerékpár biztonsági 

napot szerveztek mindkét településen, illetve az őrsparancsnok úr is szívesen tart előadásokat 

a nyár veszélyeiről.  
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III.  Vezetői program 

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. 

Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. 

Wass Albert 

III. 1.  Az iskolai környezet 

Mindhárom településen az iskola ingatlanjai az önkormányzat tulajdonában maradtak, 

ezért ezek állagmegóvásában, felújításában továbbra is számítani lehet partneri 

együttműködésükre. A helyzetelemzésből kiderült, hogy az intézmény feladatellátásihelyei 

között nagy különbségek vannak.  

Pusztahencsén az iskola épülete és udvara is megfelelő állapotú, itt elsősorban ennek az 

állapotnak a megtartására kell törekednünk. Gond a helyi karbantartó hiánya és erre a helyzetre 

valamilyen megoldást találnunk kell a Tankerülettel. Addig is számítani lehet nagydorogi 

karbantartó közreműködésére és a Polgármester Úr, mindenben segítőkész hozzáállására.  

Előző vezetői pályázatomban az ezen a területen megfogalmazott elképzeléseimet, 

vállalásaimat sikerült teljesíteni vagy a külső körülmények miatt, más formában átalakítani. 

Kajdacs esetében az épület pályázati pénzből történő szakaszos felújítását, melegítő 

konyha kialakítását, az udvari játékok felújítását, a szaktantermi rendszer felülvizsgálatát és 

tanuló létszám függvényében a testnevelés tárgy feltételeinek javítását írtam.  

Az épület külső felújítására még szakaszosan sem került sor, pedig a pályázati 

lehetőségekről többször egyeztettem a polgármester úrral. A képviselő testület érthető módon 

úgy ítélte meg, hogy első körben a saját fenntartásában maradt intézmények rendbetételére 

pályázik. Az óvoda, konyha, gondozási központ, orvosi rendelő, hivatal, stb-t követően majd 

szeretnék megakadályozni a kastély további állapotromlását. Ennek kapcsán a Tankerület és az 

Önkormányzat szintjén lesz szükség egyeztetésre. A Kajdacsi Önkormányzattal szoros 

együttműködésben, pályázati lehetőségeket kihasználva, folytatni kell a megkezdett, 

munkálatokat. Fontossági sorrendben a tetőjavítás után a nyílászárók cseréjét kell minél előbb 

megoldani. A munka nagysága miatt, vagy műemlékvédelmi, vagy Európai Uniós pályázati 

lehetőségekben lehet bízni, vagy kisebb pénzforrások esetén szakaszosan, a legégetőbb 

állagmegóvó munkák kivitelezésre lesz csak lehetőség. Jelenleg ennél a fázisnál tartunk és a 

műemléki besorolás megváltoztatása remélhetően új forrásokat is jelent a cél eléréséhez. 
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A melegítő konyha kialakítása még várat magára, viszont számtalan „remélni sem mertük” 

kategóriába tartozó felújítást végzett el a Tankerület az épület belsejében (lásd Tárgyi 

feltételek). Bízom benne, hogy e ciklus végére megoldódik a tanárival szemben levő helyiség 

problémája is, és talán a folyosók állapotán is javítani lehet. Kevesebb előrelépés történt az 

udvari játékok felújítása, lecserélése terén. Szeretném elérni, hogy a belső megújulást követően 

az udvaron hasonló színvonalas környezetet biztosíthassunk tanulóinknak. A szaktantermi 

rendszer átalakult. Az osztályok rendelkeznek saját teremmel és az újonnan kialakított IKT 

terem is betölti funkcióját. A tagintézmény-vezető asszony helyi lehetőségeket mozgósítva 

felújíttatta az alagsori volt pingpongozó termet, így testnevelés órák tartására is alkalmassá vált. 

Sajnos a tanulólétszám változása nem indokolta a probléma napirenden tartását. A lenti terem 

is átalakult, játékokkal felszerelt napközis szabadiős terem lett belőle. 

Nagydorog esetében a jónak mondható épületi állagok megőrzése, az udvari játékok 

felújítása, az iskolai és tornatermi szertári kapacitás bővítése, a szaktantermi rendszer bővítése 

és a szelektív hulladékgyűjtés megoldása szerepelt a vállalások között.  

Jelenleg a kivitelezési eljárás elkezdésére várunk az EFOP 4.1.2 az intézmény 

infrastrukturális felújítását célzó pályázatban. Az alábbi kivonat az elnyert pályázat 

megvalósítandó céljait tartalmazza: 

Ezen célok elérése érdekében építési, felújítási, eszközbeszerzési feladatok valósulnak meg a projekt keretében: 

- Az alapfokú oktatást biztosító tantermek, szaktantermek és a hozzájuk kapcsolódó kötelező helyiségek 

felújítása. 

- Az új építések között szerepel új igazgatói, igazgatóhelyettesi, tanári szoba kialakítása, technika- és 

háztartástantermek építése mintegy 380 m2-en. 

- A már meglévő és felújításra kerülő sportcsarnok mellett 2 db új öltöző, raktár, testnevelő tanári szoba 

kerül építésre mintegy 180 m2-en. 

- A Kossuth Lajos utca 70. szám alatti épületben 3 db 75 m2-es emeleti tanteremből 25 m2 kerül 

leválasztásra, itt csoportfoglalkoztató terem kialakítása, földszinti vizesblokk felújítása, akadálymentes 

WC kialakítása valósul meg, valamint 1 db földszinti tanterem felújítása, a főbejárat akadálymentesítése 

és infokommunikációs akadálymentesítés történik meg, közösségi helyiségek kerülnek kialakításra. 

- A Kossuth Lajos utca 67. szám alatti épületben a régi irodák helyén 5 db csoportfoglalkoztató terem 

kialakítása, 10 db tanterem felújítása, földszinti folyosó feltörése, betonozása, burkolása, 1 db földszinti 

tanterem felújítása valósul meg, valamint infokommunikációs akadálymentesítés történik. Ezen kívül 

megújul az iskola udvara, felújításra kerül a sportudvar, ahol a régi bitumenes pálya felújítása 

(pályaborítás 21mx52m) és többféle sportra alkalmassá tétele valósul meg, kézilabda-pálya (kapukkal), 

röplabda-pálya (hálóval), kosárlabda (palánkokkal), futópálya, mellette távolugró gödör, a salakos 

pálya felújítása, valamint a dobókör felújítása történik.  

- A felújítási munkálatok keretében sor kerül a régi sportcsarnok és 2 db régi öltöző felújítására, a lapostető 

felújítására és a sportcsarnok padlójának felújítására.  

- A fejlesztésekhez kapcsolódik a tantermek teljes bútorzat cseréje, valamint mindkét helyen udvari játékok 

kerülnek beszerzésre. 

 

Megvizsgálva a projekt fejlesztési tartalmát láthatjuk, hogy az épületek állagmegóvása, az 

udvari játékok és a tornatermi szertár bővítése mind-mind bőven részét képezi a pályázat 
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megvalósítandó céljainak. A nagyiskolában az új építésű részbe költöznek az irodák és a 

tanárik, ezek jelenlegi helyén kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas helyiségeket alakítunk ki, 

és lesz lehetőség a tárolási kapacitás bővítésére. Addig is megvalósítottuk a folyosói beülők egy 

részének szekrénnyé alakításával a pedagógusok és osztályok eszközeinek biztonságos 

tárolását. A kisiskolában az emeleti termekből leválasztással szintén kiscsoportos foglalkozásra 

alkalmas helyiségeket alakítunk ki, ahol a pedagógusoknak szintén lehetőség lesz iskolai 

eszközeik tárolására. 

Az elmúlt öt évben média szaktanteremmel, német nyelvi teremmel, fejlesztő teremmel és 

művészeti szaktanteremmel bővült szaktantermi rendszerünk. Ez utóbbi teremben a teljes 

felújítását követően elektromos zongorát helyeztünk el és már megérkeztek a rajz tanításához 

szükséges speciális asztalok. A pályázat keretében szeretném folytatni az elkezdett munkát és 

további szaktantermeket kialakítani a jelenlegi irodai szinten. Angol nyelvi szaktantermet a 

csoportbontások miatt, és egy mozgásterápiás fejlesztőpedagógia foglalkozások megtartására 

alkalmas termet a Sindelar-Zsoldos programjának iskolai alkalmazásához. Szintén tervezem a 

könyvtár visszacsatolását az iskolai oktatási folyamatba. Megfelelő felújítás és 

leltározás/selejtezés után biztos találunk funkciót az itt felhalmozott értékeknek.  

A szelektív hulladékgyűjtés keretében egyelőre csak használt elemeket gyűjtünk (de ezek 

elszállítása nehezen megy). Az alagsorban szétválogatva gyűjtjük a papír és a nagyobb 

mennyiségű műanyag hulladékot, ezeket évente leadjuk, illetve elszállíttatjuk. Az udvari 

szelektív kukák kihelyezése problémássá vált, mert a szolgáltató minimálisra csökkentette 

ezirányú kötelezettségeit, sőt az elmúlt hónapokban országos probléma lett a 

hulladékgazdálkodás.  

Az EFOP 4.1.2 pályázat eredeti kiírása szerint 2019. november végéig kéne (kellett volna) 

befejezni a munkálatokat. Számos adminisztrációs akadály miatt a Tankerület halasztást és 

támogatás kiegészítést is kért a projekt megvalósításához. Egy pályázat keretében nem 

szeretnék jóslásokba bocsátkozni a ránk (rám) váró feladatok tekintetében, mivel a kivitelezés 

ütemezése befolyásolja ezeket. Éppen ezért vállalásokat is nehezen tudok megfogalmazni. 

Annyit ígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy az iskolai munka minél 

kevésbé sérüljön és az elvégzett munka minősége megfelelő legyen. Az látszik jelenleg a 

legvalószínűbbnek, hogy nagyon gyorsan és rövid idő alatt kell megoldani a kivitelezési 

munkákat, és ha ezek a szorgalmi időre esnek, akkor nem kis feladat lesz eleget tenni mindkét 

oldal (tanár, diák és kivitelező) elvárásainak. 
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III. 2.  Gazdálkodás 

A fenntartó átalakulása óta már két költségvetési évet is magunk mögött tudhatunk és 

körvonalazódni látszik az új rendszer intézményvezetőkkel szemben támasztott elvárása. Eddig 

elsősorban a gazdálkodás adminisztrációs részének átalakítása folyt (CityOps, vonalkódos 

leltár, beszerzési források használatának szabályozása, stb). Az mindenesetre látszik, hogy az 

intézményvezető továbbra is egyszemélyi felelőse az iskola racionális, takarékos 

gazdálkodásának, ugyanakkor munkáját közvetve és közvetlenül számos Tankerületi 

szakember felügyeli. Ebben a helyzetben megítélésem szerint, a tankerülettel való szoros 

együttműködés elemi érdeke minden intézményvezetőnek. Ha adódik költségvetési lehetőség, 

akkor lehet érvelni és pénzeket átcsoportosíttatni, de ha valami nem élvez prioritást, akkor 

csökkentek érdekérvényesítési lehetőségeink. 

Terveim szerint maximális odafigyeléssel el kell érnünk, hogy a rendelkezésünkre 

bocsájtott keretösszegeket teljes egészében és a lehető leghatékonyabban felhasználjuk. 

Rengeteg, több tízmillió forint összegű berendezést kaptunk. Ezek élettartama sajnos véges és 

valószínűleg, mivel egyszerre érkeztek, közel egyidőben fognak elromlani. Gondoljunk csak a 

már elromlott számítástechnikai eszközeinkre vagy fénymásolónkra, és az okostáblák 

projektoraiban is kiégnek majd az égők. Véleményem szerint szükség lesz egy középtávú 

fejlesztési tervre, amely a fenntartó egyetértésével biztosítja a menet közben elhasználódott 

gépek, berendezések és az épület folyamatos karbantartását, jó állapotban tartását.  

III. 3.  Szervezeti kultúra, struktúra 

A felnövekvő ifjúság nevelésére hagyományosan a család, az iskola és a szűkebb szociális 

környezet volt jelentős hatással. Már a szociális környezetet teljesen háttérbe szorítja a média 

és az internet világa. A kereskedelmi tévék viszont, gazdasági érdekeiket követve nincsenek, 

nem is lehetne tekintettel a műsoraikat nézők nevelésére. Az internet közösségi oldalai pedig 

még a felnőttekben is, a társas kapcsolattartás hamis illúzióját keltik. A gyerekek nevelésére 

leginkább hatással levő családok ma nehéz helyzetben vannak. Sok szülő, akiknek van 

munkája, otthonától messze (külföldön) dolgozik, vagy naponta több órát tölt ingázással és 

nagyon keveset találkozik gyerekével. Az iskola marad az egyetlen, önös érdekektől mentes 

nevelési hely, ami minden gyerek számára azonos feltételekkel elérhető. 

A változások miatt a tanulók életük nagy részét az iskolában töltik. Nekünk, pedagógusoknak 

kell alapvető szociális és illem-szabályokat kialakítani a gyerekeknél. 
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Ehhez következetes munkára lesz szükség osztályfőnöktől, szaktanártól egyaránt. Fontos, 

hogy a sajátosságok megtartása mellett, mindhárom településen egységes, számon kérhető 

szabályokat alakítsunk ki. melyeket következetesen kérjünk is számon. Ne forduljon elő az, 

hogy a nevelő „ha nem látom, nem is kell intézkednem” elv mentén, inkább hátat fordít kisebb 

szabályszegések esetén. Szeretném elérni, hogy pedagógusaink ne az intézményvezetés 

ellenőrzéstől tartva várják el a tanulóktól a szabályok betartását. Olyan közös szabályrendszert 

fogalmazzunk meg melyet minden nevelő elfogad, és ennek megfelelően cselekszik is. 

Természetesen a szülők bevonása elengedhetetlen, mivel hiába való fáradozás lenne minden 

nevelési próbálkozásunk, ha a szülő sem ért egyet nevelési elveinkkel. 

Intézményünk szervezeti struktúrájában nem terveznék jelentős változásokat (az idén nem 

éltem átszervezési javaslattal a Tankerület irányában sem).  

Mi lehet a következő időszak reális elvárása az egyes felad ellátási helyeken? 

Kajdacs és Pusztahencse vonatkozásában minél tovább szeretnénk megőrizni az iskolák 

működést. A tagintézmény esetében erre igen komoly esélyt látok, a pusztahencsei telephelyen 

azonban a szülők elkezdtek a „lábukkal” szavazni és más iskolát választanak gyermekeiknek. 

Itt egyeztettem a polgármester úrral és az Önkormányzat saját kerete terhére pénzzel támogatja 

a pusztahencsén iskolába járó tanulók családjait. 

Nagydorog esetében egyértelmű cél, hogy az infrastrukturális fejlesztés következtében vonzó 

alternatívát jelentsen az iskola a környező településeken élő családok számára, Ehhez persze 

szükség lesz a tárgyi feltételek javulása mellett egy komoly tartalmi megújulásra is. 

Reményeink szerint ebben tud segíteni a Komplex Alapprogram bevezetése, de így is hosszú 

és nehéz út áll előttünk.  

III. 4.  Intézményi kultúra fejlesztése 

Ismerve mindhárom feladatellátási hely nevelőit, meggyőződésem, hogy értékes, 

szakmájukat magas szinten művelő pedagógusok dolgoznak nálunk. A helyzetelemzésem 

elején elmondott „történelmi okok” miatt a környező települések nevelői egészséges 

versenytársak helyett, legyőzendő ellenfeleket láttak a nagydorogi pedagógusokban. Az elmúlt 

öt évben, ha nem is sikerült ezt alapjaiban megváltoztatni, de sokat tompultak az indulatok. 

Jelenleg, legalább is a felszínen normalizálódni látszik a helyzet. Nem látványosan ugyan, de 

mindkét tantestület tagjai érdeklődve szemlélik a másik helyen folyó munkát és az ellesett, 

meghallott jó módszereket saját magunknál is alkalmazzák. Sajnos a KLIK majd a Tankerület 
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költségvetése nem tette lehetővé az általam eredetileg elgondolt fokozatos közös programok 

megszervezését (nem volt pénz a pedagógusok utaztatására), így is sikerült néhány 

továbbképzési alkalommal összegyűlni. A következő időszakban azt tervezem, hogy ha 

lehetőségünk nyílik rá, tanulóinkkal részt veszünk egymás programjain. Ilyenkor a nevelők is 

találkozva kicserélhetik tapasztalataikat. Közelebb kerülve a másikhoz belátjuk, hogy 

érdekeink közösek és pazarlás lenne egyedül menni azon az úton, amin társakkal is 

haladhatunk. 

Rá kellett jönnöm, hogy az általam elképzelt demokratikus vezetési stílus alkalmazásához 

jobban ismernem kell munkatársaimat. Ez öt évvel ezelőtt nem teljesen állt fent. Nagyon sokan 

egy „kívülről jött” legyűrendő vezetőnek, ellenfélnek láttak és nem munkatársnak, aki az ő 

érdekükben is dolgozik. Úgy érzem ez a helyzet mára megváltozott, és ha nem kell állandóan 

igazodnunk a külső körülmények nem várt változásához, akkor sokkal pontosabb 

feladatleosztással, a felelősségi körök pontos tisztázásával jelentősen javítható a dolgozóknak 

az az érzése, hogy rajtuk is múlnak az iskolai döntések. Ezzel remélem lényegesen javulni fog 

az intézményen belüli információáramlás is. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésnél a 

nevelőtestületnek ez volt az egyik legkifogásoltabb pontja.  

Az a tervem sem változott, hogy olyan légkört alakítsunk ki, amelyben a dolgozók számára a 

napi munkába járás nem stresszhelyzetet, hanem alkotó munkát jelent. Ez a folyamat szerintem 

elkezdődött, legalább is számos pozitív jelét látom, főleg ha az egyre szaporodó 

versenyeredményekre gondolok. Ilyeneket csak alkotó környezetben lehet elérni. Továbbra is 

szeretném, hogy naponta úgy jöjjünk dolgozni, hogy nem túlélni akarunk, hanem „csinálni 

valamit”. Ez tanárra, diákra, technikai személyzetre egyaránt igaz legyen.  

A törvény meghatározza a vezető egyszemélyi felelősségét az egyes intézményi kérdésekben, 

ugyanakkor stratégiai kérdésekben biztosítja a nevelőtestület döntési jogát. Ez néha 

ellentmondáshoz vezet és ennek feloldása a jó vezető feladata. A döntéselőkészítő folyamatok 

során sokkal jobban szeretem megelőzni, mint kezelni a kialakult konfliktushelyzeteket, és ha 

az intézmény érdeke úgy kívánja, meghozom a szükséges egyszemélyi döntéseket is. 

Az eddig kialakult a konfliktus helyzeteken véleményem szerint sikerült úrrá lenni. Ez nem azt 

jelenti, hogy mindenki óriási barátságba került a másikkal, de egy munkahelyen elvárható 

kulturált, a másik személyiségét tiszteletben tartó magatartásformát ezután is elvárok minden 

dolgozótól, függetlenül attól, hol végzi munkáját. Mindezt hitelesen, csak jó szakmai 

felkészültség birtokában tudom megvalósítani.  
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A lemorzsolódási arány csökkentése továbbra is feladatunk. Ennek érdekében a frontális módszert 

az egyéni vizsgálat követi majd. Vezetőként az óralátogatások során figyelni fogom a tanulóktól 

elvárt ismeretek számonkérésének módját is. tapasztalataimat megosztva a munkaközösség 

vezetőkkel egyénre szabott javaslatokat fogunk készíteni, ha szükséges tantárgygondozó 

szaktanácsadás formájában. Sajnos nem tudtam a saját magamtól elvárt szinten és mélységben 

megismerni minden dolgozó munkáját. Remélem az elkövetkező időszakra eső pedagógus 

önértékelések jelentősen javítanak a helyzeten. Továbbra is szeretném észrevenni és megfelelően 

értékelni azt a munkát, amit a magukat jól menedzselő, látványosan dolgozó kollegák végeznek és 

azt is, amit a csendben, háttérbe húzódók csinálnak. Ennek érdekében, ha csak tehetem, részt veszek 

minden iskolai rendezvényen, mert minden kollega számára fontos, hogy rendszeres visszajelzést 

kapjon munkájáról.  

A vezetői munkámnak elengedhetetlen része az ellenőrzés. Soha nem azért ellenőrzünk, hogy 

felesleges feszültséget keltsünk a dolgozóban, hanem a „több szem, többet lát” elve alapján időben 

tudjuk jelezni, ha valami nem megfelelő, és azt is tudatosítani kell pozitív visszajelzés formájában, 

ha minden rendben van. 

Kollegáim továbbképzéseken való részvételét sikerült elég hatékonyan támogassam. Nem 

jutottak el minden megálmodott képzésre, de ami csak megoldható volt azt úgy érzem 

megoldottuk. Nagydorogon a Komplex Alapprogram bevezetésével minden nevelőre 120 órás 

képzés vár a következő időszakban.  

III. 5.  Hagyományok ápolása 

Mindhárom településen fontos, hogy a gyerekekben kialakuljon a hagyománytisztelet és a 

lokálpatriotizmus. Ennek érdekében szeretném megőrizni az iskola hagyományos rendezvényeit, 

programjait: 

 állami ünnepek, megemlékezések  

 Széchényi napok – Nagydorog 

 október 23. – Pusztahencse 

 ÖKO-programok (Föld-napja, víz világnapja, madarak és fák napja) – Nagydorog 

 színházlátogatások 

 bolhapiac – Kajdacs 

 Mikulás ünnepség, karácsonyi műsor 

 Farsangi bál és mulatság  

 Versünnep (költészet napja) - Nagydorog 
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 József Attila szavalóverseny – Kajdacs 

 Iskola-Kóstolgató (óvodásoknak) - Nagydorog 

 iskolai kirándulás– Nagydorog, Pusztahencse 

 Sóstói tábor (nyáron) – Kajdacs 

 osztálykirándulások  

 iskolai kiállítások  

 gyereknap  

III. 6.  Az iskolai arculat javítására vonatkozó elképzeléseim 

Intézményünk egyéni arculatának kialakítását elkezdtem. Az iskolai honlapot ugyan 

létrehoztuk, de a közösségi oldal tagadhatatlanul nagyobb népszerűsége miatt ez utóbbi 

gondozására fordítottunk nagyobb hangsúlyt. A feladattal megbízott kolleganő munkájának 

köszönhetően a kezdeti 30-40 tetszésnyilvánítás helyett most már van olyan feltöltött hírünk, 

eseményünk, amelyet száz-százötvennél is többen kedvelnek és még jóval többen követik 

iskolánk életét ezen a felületen. Többször is visszahallottam a: „De jó nektek, nálatok annyi 

minden történik az iskolában!” megjegyzést. 

Az elmúlt időszak elvárásai miatt szembesültem azzal, hogy mindennek ellenére az iskolai 

honlap gondozására a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektessünk. A Köznevelési Törvény és 

végrehajtási rendeletei több olyan kitételt is tartalmaznak, mely információk elhelyezését írja 

elő az iskola honlapon. Az a közeljövő feladatai közé tartozik.  

A honlappal párhuzamosan adós vagyok még az intézmény logójával. Jelenleg fejléces 

papírjainkon, dokumentumainkon a Széchényi címert, használjuk. Ezt mindenképpen le kell 

cserélni egy, a teljes intézményt jelképező logóra. 

Véleményem szerint az iskola épületében jelentősebb bemutatást igényelne mindkét 

településen a kastélyokat építtető Széchényi és Sztankovánszky család. Szintén nincs 

megfelelően megoldva az elnyert kupák, érmek elhelyezése egyik helyen sem. Kajdacson a 

jelenlegi kopott szekrényt kell egy erre alkalmasabb vitrinnel lecserélni. Nagydorogon viszont 

az újépítésű részben, a főbejáratnál kell majd kialakítani a megfelelő tárolót. 

Pusztahencse esetében sem az építtetők sem a sportserlegek elhelyezése nem releváns. Nem 

kastélyiskola az ottani, és több mint tíz éve nem tudnak sportversenyeken részt venni. 

Célom, hogy a kolleganőim által bevezetett, a hagyományos versenyformáktól eltérő 

szervezésű Sárkány Matek versenyünket felfejlesszük. Matematika feladatokon kívül más, 
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elsősorban természettudományi tárgyak kérdéseivel kiegészítve egy nagyszabású, több iskolát 

is megmozgató verseny legyen belőle. Ezt a célt, akár az oktató-nevelő munkához is írhattam 

volna. Véleményem szerint, egy ilyen, iskola által kitalált és bevezetett sikeres versenynek nem 

csak nevelő-oktató hatása van, hanem nagymértékben emelné iskolánk presztízsét is. 

III. 7.  Eszközfejlesztés 

A tárgyi feltételeknél részletesen felsoroltam az elmúlt időszak fejlesztéseit. Gyakorlatilag 

minden megvalósult, amit előző pályázatomban említettem, sőt még annál is több. A jövőben 

a kapott eszközök használhatóságának megőrzésé, az elromlók pótlása lesz elsősorban a 

feladatunk. Arra is szükségünk lesz, hogy folyamatosan figyeljük szaktárgyunk újításait, és ha 

megjelenik olyan eszköz, amely hatékonyabbá tenné munkánkat, azt megpróbáljuk beszerezni.  

A kollegáim által jelzett még hiányzó taneszközöket fokozatosan beszerezzük. 

III. 8.  Oktató-nevelő munka 

Nevelési munkánk során arra törekszem, hogy a tanulók az iskolai együttélés normáit ne 

szabályként éljék meg, hanem szükséges szabályozóként, ami adott esetben az ő érdekeiket is 

ugyanúgy védi, mint mások érdekeit velük szemben. Az általános iskolás korosztálynak életkori 

sajátossága, hogy a szabályok szabta korlátokat megpróbálják átlépni, a határokat kintebb tolni. 

Az alkalmazott nevelési módszereknél arra kérem kollegáimat, hogy úgy járjanak el, hogy 

elsődlegesen a szabályszegés jövőbeni megismétlődését akadályozzuk meg és ne egyből 

büntetni, „beírni” akarjunk. Nem lehet mindig így eljárni, de sokszor hatékonyabb, mint a 

sokadik bejegyzés az ellenőrzőbe. 

Továbbra is kiemelt figyelemmel folytatnám a tehetséggondozás támogatását. Teszem ezt 

annál inkább, mivel az iskola külső megítélésében fontos szerepet játszanak az elért jó 

versenyeredmények. Nem emelek ki támogatandó tehetségterületeket, mert minden 

eredményre szükségünk van, legyen az szaktárgyi, sport vagy művészeti.  

Sajnos a kompetenciamérés eredményeinek elemzése (főleg Nagydorogon) azt mutatja, hogy 

mindenképpen nagyobb figyelmet kell fordítsunk a gyengébb képességű tanulókra. Az idei 

tanéveben alkalmazott sok-sok kompetenciafejlesztő foglalkozásnak érdeklődve várom a 

hozadékát (ezekkel kívántam megvalósítani az előző pályázatban említett tervszerű 

felzárkóztató foglalkozások bevezetését Nagydorogon). 
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A rosszabb teljesítmény hátterében állhat a már említett motiváció hiánya. Általános társadalmi 

probléma lévén, ennek megoldása nem megy egyik napról a másikra. Mi elsősorban az iskolai 

teljesítményükön, hozzáállásukon szeretnénk javítani, és ehhez az osztályfőnökök, szaktanárok 

közreműködésére egyaránt számítok. A tanulók motivációs szintjének emelése érdekében 

fogalmaztam meg Mesterprogramomat is. Ennek keretében meghatározott évfolyamokon 

elkészítjük a tanulók egyéni tehetségtérképét és ennek felhasználásával igyekszünk őket 

komolyabb együttműködésre bírni. Az érintett osztályok szüleinek már megtartottam az első 

tájékoztatót.  

Fontos szerepet töltenek be nevelési céljaink megvalósításában a tanulmányi kirándulások, 

táborok. Intézményi szinten ezeket a már említett EFOP 3.3.5 (Nagydorog), az Erzsébet 

táborok, a kollegáim által felvállalt Vándortáborok biztosítják. Fontos szerep jut itt mindhárom 

iskolában a helyi Alapítványtól pályázható támogatásoknak. Ennek köszönhetően tudjuk 

megoldani Nagydorogon, Kajdacson és Pusztahencsén is a teljes tanuló közösség iskolai 

kirándulását. 

Az értékeink között számba vett környezeti nevelés. érdekében szeretném, ha Nagydorogon 

újra próbálkoznánk Ökoiskolai címmel. Fontos szerep jut a projektnapoknak a gyerekek 

szemléletének formálásában, a környezettel való bánásmódban, az energiatakarékosság, a 

fenntartható fejlődés területén. (Föld-napja, víz világnapja, madarak és fák napja, szelektív 

hulladékgyűjtés) 

Az elmúlt öt év egyik legnagyobb iskolai rendezvényévé nőtte ki magát a Farsangi bál. Közös 

célunk egy ilyen típusú rendezvény magas színvonalú nagy közönséget vonzó megtartása. A 

nevelőtestülettel együtt megvizsgálnánk, hogy ez továbbra is maradjon-e a farsang időszakában 

(sorozatos megbetegedések, félévzárás, továbbtanulás), vagy találhatunk egy másik 

megfelelőbb időpontot, és akkor értelemszerűen az elnevezése is változik majd. 

A testnevelés oktatás Nagydorogon kimondottan jó, Kajdacson és Pusztahencsén pedig a 

tornaszoba mérete miatt elfogadható feltételekkel rendelkezik. Kajdacson szükség lenne a 

futópálya felső salakrétegét feltölteni. Nagydorogon pedig az EFOP 4.1.2 tartalmazza a 

sportpályák felújítását is és egy multifunkciós pálya kialakítását. Remélem a tornatermi szertár 

bővítésével lesz hely a Magyar Aszetiltenisz szövetségtől kapott asztalok elhelyezésére, 

megteremtve az asztalitenisz bevezetésének feltételeit. Kajdacson javításra szorulnak a kinti 

sporteszközök, kosárpalánk, focikapu.  

Mivel a művészeti tevékenység rendkívül sokat segítheti munkánkat, ezért célom a művészeti 

oktatás színvonalának emelése. A személyiség harmonikus fejlődéséhez feltétlenül szükséges 
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a művészetek ismerete, szeretete, értékelése (meggyőződésem, hogy kevesebb rongálás lenne 

a köztereken, ha a művészeti oktatás hatékonyabb lenne). A fenti cél megvalósítása azonban 

szakember függő (lásd lennebb). 

Az idén újraindult énekkar létszámát és fellépési lehetőségeit is szeretném emelni. Iskolai 

rendezvényeken nagyobb szerepet kell vállalniuk. 

Mindenképpen újra terítékre venném a 2017 tanév végén abbamaradt, nyelvoktatás helyzetét 

javító intézkedéseket, intézményi megoldásokat. Az akkoriban kezdeményezett alsó tagozatos 

idegennyelv-oktatási javaslatomat leszavazta a nevelőtestület. Tanulóink jelenlegi mérési 

eredményeit elnézve ezen a téren mindenképpen tantárgygondozó segítségre lesz szükségünk 

Nagydorogon. Az előző programomban említett nyelvvizsga lehetőségét, csak megfelelő 

idegen nyelvi mérési eredmények után venném újra fontolóra. 

Az idei tanévben ugyan kijutott diákjainknak a méréseken való részvételből (kompetencia, 

idegen nyelvi, TIMSS, 5. osztályos tehetségazonosítás), de minden évben nem lesz ennyi. Ezért 

véleményem szerint egy iskolai szintű tantárgyi vizsgáztatásnak helye lenne a gyerekekre váró 

sok-sok mérésre való felkészítés jegyében. A rendszer kidolgozásához feltétlenül kikérem a 

tantestület, a szaktanárok véleményét. 

III. 9.  Személyi feltételek 

Az Európai Uniós pályázatok mellett – melyek csak Nagydorogot érintik – a következő öt 

év legnagyobb intézményvezetői kihívása a személyi feltételek biztosítása lesz. A 

helyzetelemzés személyi feltételeinél kimutattam, hogy az elkövetkező két és fél évben 

nyugdíjba vonul a teljes nevelőtestület egy harmada. Ki öregségi, ki nők kedvezményes 40 éves 

nyugdíját választva, így vagy úgy de kicserélődik a nevelőtestület jelentős része. Kajdacson ez 

elsősorban tanítónőket, Nagydorogon pedig szaktanárokat jelent. A távozó pedagógusok 

pótlása nem lesz egyszerű feladat. Egyrész még mindig kevés az olyan főiskolát végzett 

hallgató, aki tanítóként, tanárként szeretne elhelyezkedni. Másrészt az iskolában munkát 

vállalók nagy hányada még a gyakornoki vizsga letétele előtt pályaelhagyó lesz. Az a 

véleményem, hogy a következő időszak pedagógus alkalmazásainál nem lesz elegendő az 

eddigi gyakorlatot követni, t.i. feladja a Tankerület a hirdetést és mi várjuk a jelentkezőket. 

Elképzelésem szerint „utána kell menni” a munkaerőnek, ha tetszik, vadászni kell rá. Ezt 

megtehetjük részben az ismerősi kör időben történő széleskörű bevonásával, és itt nem csak az 

intézményvezető ismeretségi körére gondolok. Másrészt kapcsolatot kell találni a tanárképzést 
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folytató felsőoktatási intézményekkel. Iskolánkkal már bejelentkeztem egy ilyen adatbázisba, 

de egy végzős hallgató végigolvasva az iskolák sorát valószínűleg városi intézményeket fog 

előnyben részesíteni. Utat kell találni hozzájuk, hogy elmondhassuk, kik vagyunk, és mit 

tudunk kínálni. Mert mit tudunk kínálni? Mindkét felső tagozatos településünkön tudunk 

szolgálati lakást felajánlani. Elnézve a városi albérleti árakat ez vonzó alternatíva lehet. 

Továbbá vállaljuk a gyakornoki vizsgára való felkészítésüket. Tapasztalataim szerint ezt sok 

iskola szeretné elkerülni, jobban szeretne „kész” Pedagógus I-eket alkalmazni. 

Kiemelt fejlesztési területnek kell tekintsük a külső-belső megújulásunk mellett, a hiányzó 

szakos kollegák alkalmazását. Jelenleg főleg készségtárgyakból rajz, ének technika kell 

javítsunk a helyzeten. A technika esetében úgy néz ki, találtam megfelelő embert, aki hajlandó 

még kiköltözni Nagydorogra is. Ő vállalná a kajdacsi technika órák ellátását is. A nyugdíjba 

vonulók esetében nagy odafigyelést igényel majd az új kollegák szakpárosításával szemben 

támasztott pályázati követelmény.  

A személyi feltételek alakulását a tanulólétszám is befolyásolja. A köznevelési törvény heti 

időkeretének korrekciós óratömege jelentősen lecsökkentette az intézményben kiosztható 

foglalkozások óraszámát. Az elemzés tényleges elkészítése, a következtetések levonása és a 

Tankerület felé intézkedési javaslatot tenni a kinevezett intézményvezető feladata, ezért nem 

része ennek a pályázatnak.  

Minden kollega, így vagy úgy de részese lesz egyfajta eljárásnak, ha más nem, az önértékelés 

miatt. Intézményvezetőként minden segítséget szeretnék megadni ehhez. Ha szükséges, 

megszervezek azonos területen dolgozóknak tapasztalatcsere lehetőségeket, szaktanácsadói 

tantárgygondozást. Belső továbbképzéseken megosztjuk egymással információinkat, és akinek 

szüksége van rá személyre szabott segítséget kaphat. 

Közös munkánk során, saját magamtól elvárom és kollegáimtól is azt szeretném kérni, hogy: 

1. Az intézmény, az iskola érdekeit szem előtt tartva végezzük munkánkat.  

2. Legyünk szakmailag felkészültek és innovatívak, mert csak így lehetünk hitelesek 

gyerek és szülő szemében. 

3. Használjuk ki a rendelkezésre álló oktatási eszközöket és a tanult differenciálási 

technikákat. 

4. Tartsuk tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát, jogait. 

5. Rendszeresen tartsuk a kapcsolatot a szülőkkel. 

6. Versenyeztessük tehetséges gyerekeinket, és ha továbbjutnak ne vegyük el tőlük az 

újabb sikeres szereplés lehetőségét. 
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7. Rendszeresen értékeljük a tanulók teljesítményét objektív mérések alapján. 

8. Vegyünk részt a tanulók szabadidős tevékenységében. 

9. A vezetéssel, a kollégákkal, a szülőkkel bizalomra épülő korrekt munkakapcsolatot 

alakítsunk ki. 

III. 10.  Kapcsolatok 

A helyzetelemzés során megállapítottam, hogy az intézmény kiterjedt, sokoldalú 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Nincs is olyan, az iskolai élet számára fontos terület, amerre 

ne építettünk volna ki kapcsolatokat lehetőségeinkhez mérten. Természetesen vezetőként 

feladatomnak tekintem új kapcsolatok kialakítását és fontos, hogy megtartsuk a jelenlegieket. 

Felhívnám kollegáim figyelmét a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságára. Egy jó szülői 

kapcsolat sokat tud segíteni, lendíteni az osztályközösség, az iskola életén. A nem megfelelő 

viszony pedig nemcsak hátráltat, hanem rontja az iskola megítélését is. 
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IV.  Összegzés 

Természetesen tudom, hogy a felvázolt program megvalósítása csak tantestületi 

támogatással lehetséges. A pályázatban az intézmény jelenét és jövőjét meghatározó tényezőket 

vizsgáltam meg, és elemeztem. Igyekeztem a fejlődés reális, megvalósítható lehetőségét 

felvázolni. A változó körülmények azonban, egyes részterületeken akár egy tanéven belül is 

gyors alkalmazkodást és a szükség szerinti változásokat követelhetnek.  

Vezetőként, nem az a feladatod, hogy dolgozzál, hanem az,  

hogy megszervezd a többiek munkáját. 

(Herczig Zoltán) 

 

Ez a szervezés türelmet, odafigyelést, empátiát, határozottságot és minden estben sokkal több 

munkát jelent, mintha „csak dolgoznék”. 

A tervezett célok megvalósítása egy olyan közösség kialakítását eredményezheti, ahol nagy 

tudású, erkölcsileg szilárd, hiteles értékrenddel bíró, jó pedagógiai érzékkel rendelkező tanítók, 

tanárok dolgoznak. Egy olyan iskolai tanulóközösséget, ahol a tanítványok önálló 

gondolkodásra és véleményalkotásra kész, nyitott, emberséget hordozó fiatalokká válnak. Akik 

úgy érzik kaptak „valamit” az iskolától és akik, ha sok idő múlva visszajönnek hozzánk, 

felsóhajtanak, és azt gondolják: 

de jó újra itt lenni! 

és ha arra jár egy tanár, akkor hangosan ki is mondják. 

 Szilágyi Péter 

 


