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I. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSOM
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül
nem szabad gyermekekkel bánni!”
Lev Tolsztoj
Hiszem, hogy a munkánkban a legfontosabb a szeretet. A gyermek érdeke, egészséges testilelki fejlődésének háttere, hogy biztonságos, szeretetteljes légkörben nevelkedjen. A szülő mellett a pedagógus felelőssége is óriási, mivel a gondosan végzett pedagógiai munka jó alapot
adhat minden gyermek sikeres életpályájához, ugyanakkor ennek hiánya visszafordíthatatlan,
nehezen kompenzálható kárt okozhat. A szeretetteljes környezet nem a megengedő nevelési
formát jelenti, hanem azt az érzelmi biztonságot nyújtó légkört, amelyben stabil hátteret biztosítva, ésszerű korlátok között, a szükséges irányítást megadva neveljük tanítványainkat.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendbe
csiszoljam kristályba!”
Németh László
Hiszem, hogy minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt - ahogy Németh László is mondja -,
amit keresni kell és meg kell találni. Ehhez azonban szükség van a szeretet mellett empátiára,
a tanuló iránti elkötelezettségre, és nem utolsó sorban a gyermek tiszteletére. A gyermekeknek
is meg kell tanulniuk, hogy a célhoz hosszú út vezet, melynek során hibázni is lehet, nekünk,
pedagógusoknak pedig lehetőséget kell biztosítanunk ennek kijavítására. Folyamatos pozitív
megerősítéssel nagyban hozzájárulunk a cél eléréséhez.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit
szeretni fog.”
Szent-Györgyi Albert
Hiszem, hogy korszerű ismereteket kell átadnom tanítványaimnak, ehhez megfelelő szaktárgyi
tudásra, tantervi, módszertani ismeretekre, folyamatos megújulásra, és nem utolsó sorban az
újdonságokra való nyitottságra van szükség.
Hiszem, hogy a pedagógus maga is példa.
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II. VEZETŐI MOTIVÁCIÓM
2001. augusztus 15-én földrajz-történelem szakos középiskolai tanárként kezdtem pályámat az
akkor még 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskolában. Voltam osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnöki- és humán munkaközösség-vezető, levelező-intenzív tagozatvezető. Az itt eltöltött évek alatt széleskörű tapasztalatot szereztem egy közel 1500 fős intézmény
működéséről. Osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként feladatom volt az iskola rendezvényeinek (tanévnyitó, szalagavató, ballagás) szervezése, a félévi és év végi osztályozóértekezletek
lebonyolítása, a bizonyítványok és törzslapok szabályszerű kitöltésének koordinálása. Az egyre
több vezetői feladat miatt szükségesnek éreztem, hogy képezzem magam, ezért szereztem meg
a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát, tagozatvezetőként részt vettem az órarendkészítésben, negyedéves vizsgák beosztásában, szervezésében, lebonyolításában. Az érettségi
vizsgák alkalmával vezetőként képviseltem az iskolát. Második gyermekem születése után fogalmazódott meg bennem a váltás gondolata. A szakképzés folyamatos változása, a közismereti
óraszámok csökkenése ezt az elhatározást tovább erősítette bennem. Mindig is fontos volt számomra a szakmai megerősítés és megújulás, ezért írtam meg a portfóliómat és 2016 februárjában a sikeres minősítés után pedagógus II. fokozatot szereztem.
Harmadik gyermekem születése után gondoltam át jövőbeli terveimet. 2018 augusztusában a
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola intézményvezetője Kárpáti Piroska, történelem szakos óraadói lehetőséget kínált fel számomra, amit örömmel elfogadtam. Már akkor azt tapasztaltam,
hogy az iskola tantestülete rendkívül befogadó, összetartó és segítőkész közösséget alkot.
A felsős osztályok tanulói, ahol tanítottam, nagyon jól motiválhatók, az első pillanattól kezdve
jól tudtam velük dolgozni.
Félév elteltével az igazgatónő nagy meglepetésemre intézményvezető-helyettesi pozíciót ajánlott a következő tanévtől, amit elfogadtam. Annak ellenére sem voltak vezetői ambícióim, hogy
középiskolai kollégáim már korábban megfogalmazták, hogy ez a feladat úgyis megtalál, mert
képes és alkalmas vagyok rá. 2019. augusztus 16-tól mindössze 2020. november 30-ig töltöttem
be ezt a munkakört. Váratlanul egy újabb fordulat következett be munkám során, mivel december 1-jétől intézményvezetőnk a Pécsi Tankerületi Központban osztályvezetői kinevezést kapott, így megbízással 2021. augusztus 16-ig én vettem át a helyét. Nem volt egyszerű ez a váltás,
novemberben intézményvezető-helyettes párom lemondott, mert úgy döntött, hogy a jövőben
tanítóként szeretne dolgozni. Így decemberben egy, majd január végétől két új intézményvezető-helyettes kolléganővel, egy teljesen új iskolavezetés állt fel.
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Azért döntöttem az intézményvezetői pályázat benyújtása mellett, mert érzek magamban annyi
erőt, elhivatottságot, hogy kollégáim segítségével, támogatásával meg tudom valósítani vezetői
elképzeléseimet, és közös munkával elérjük kitűzött célokat elérni. Képesnek érzem magam
kollégáimat vezetni, helyesen dönteni, az iskola hagyományait megtartani, innovatív változtatásokat véghezvinni.

III.

SZAKMAI HELYZETELEMZÉS

A szakmai helyzetelemzéshez az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Pedagógiai
Programot, a Házirendet és az elmúlt öt tanév októberi és tanév végi statisztikáit használtam
fel.
III.1

Az intézmény adatai

Intézmény neve: Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
Intézmény címe: 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
OM azonosítója: 203298
Az intézmény a Pécsi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett, beiskolázási körzettel rendelkező nyolc évfolyamos iskola.
III.2

Az iskola rövid története

Iskolánk Pécs nyugati városrészének családi házas környezetében helyezkedik el. 2012 óta viseli a patacsi születésű Kovács Béla nevét. Ennek ellenére sokan még mindig úgy ismerik, mint
Rácvárosi iskola, vagy Pázmány Péter Utcai Általános Iskola. Ez annak is köszönhető, hogy
intézményünk gyökerei 1782-re nyúlnak vissza. A mai épületben az 1959/60-as tanévben kezdődött meg az oktatás, amely nyolc osztály befogadására volt alkalmas. 2004-ben az épületet
az Önkormányzat felújította és bővítette. Az akkor 16 osztályos iskola falai mára ismét szűkössé
váltak. Az elmúlt 10-15 év során folyamatosan nőtt a környék beépítettsége a családi házakkal
és lakóparkokkal való bővítések miatt, valamint attól, hogy többgyermekes családok az állami
támogatások igénybevételét követően szívesen költöztek ebbe a városrészbe. A nevelőtestület
színvonalas szakmai munkájának is köszönhetően, és a kedvezően alakuló demográfiai változások

mellett

iskolánknak

jó

híre

van,

így

tanulói

létszámunk

igen

magas,

113 %-os a kihasználtságunk. Jelenleg 19 osztályban 473 gyermek tanul.
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III.3

Tárgyi feltételek

Az iskola a város csendes, nyugodt részén fekszik. Nagy udvarral, szabadtéri tanteremmel,
sportpályával, játszótérrel, elkülönített, árnyékot adó, hangulatos fenyvessel rendelkezik. A 17
éve felújított iskola folyamatos karbantartás mellett több területen is újabb felújításokat igényel.
Az előző tanévben a szülők, a Rácváros Diákalapítvány és a Pécsi Tankerületi Központ összefogásával sikerült megoldani az udvar csapadékvizének elvezetését, mellyel lezárult egy több
éve tartó konfliktus az intézmény és a környék lakói között.
Az udvar folyamatos rendezésébe, szépítésébe a lelkes szülőket évről-évre bevonjuk.
Jelenleg 19 tantermünkből 11 osztályteremben, 5 szaktanteremben, 1 foglalkozásra kialakított
kisteremben és 2 egyéb teremben folyik az oktatás osztályaink számára.
A tornaterem méreténél fogva egy osztály befogadására lenne alkalmas, de rossz idő esetén
kettő, sőt néha három osztály is arra kényszerül, hogy osztozzanak rajta. Tantervi követelmény
a mindennapos testnevelés, de sajnos intézményünk nem rendelkezik megfelelő infrastrukturális háttérrel. Ennek következtében sportkörökkel/tánccal váltunk ki alsó tagozaton 1, felső tagozaton 2 testnevelés órát, hogy a délelőtti sáv leterheltségét csökkentsük. A tornaterem beázása az őszi csatornajavítással megoldódni látszik, ugyanakkor a terem belső felszereltsége
bővítésre és felújításra szorul. Az öltözők nagysága és száma, valamint zárhatóságuk hiánya
komoly gondot jelent mind biztonsági, mind egészségügyi szempontból.
A tantermek bútorzatát több erőforrásból igyekszünk modernizálni. Többnyire szülői felajánlásból, alapítványi hozzájárulásból valósul meg egy-egy beruházás.
Az iskola felszereltsége átlagos, minden tanterem rendelkezik informatikai eszközökkel és internet-hozzáféréssel. Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani napjaink digitális kihívásaival, gépparkunk folyamatos cserére, fejlesztésre szorul.
III.4

Gazdálkodás

Az intézmény gazdálkodása a fenntartó által biztosított és ellenőrzött költségvetés alapján történik. A beruházási keret csak a legszükségesebb fejlesztéseket teszi lehetővé.
Normál esetben plusz bevételt jelent az iskola számára a tornaterem és a tantermek bérbeadása.
Sajnos a járványügyi helyzetben ezektől a bevételektől elesünk.
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III.5

Szervezeti felépítés

Az iskola szervezeti struktúráját meghatározza az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Pedagógiai Program. A szervezeti egységek meghatározásának legfőbb alapelve,
hogy biztosítsa a törvényes, zavartalan, gazdaságos feladatellátást.
A tanulólétszám lehetővé teszi, hogy az intézményvezető munkáját 2 intézményvezető-helyettes (alsós-felsős) segítse. A nevelő-oktató munkát 4 munkaközösség-vezető és 1 diákönkormányzatot támogató tanár segíti. A pedagógusok mellett a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők az iskolatitkár, a rendszergazda és a pedagógiai asszisztens. Munkánkat segíti a gazdasági ügyintéző, és a technikai dolgozók.
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III.6

Személyi feltételek

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Intézményvezető

1

1

1

1

1

Intézményvezetőhelyettes

1

2

2

2

2

Pedagógus teljes
munkaidő

36

37

40

40

41

Pedagógus részmunkaidő

1

0

0

0

0

Pedagógus óraadó

1

1

1

2

1

Pedagógiai munkát
közvetlenül segítő

3

3

3

3

3

Gazdasági ügyintéző

1/0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Technikai dolgozó

4,25/3,75

4

4

4

5

Közfoglalkoztatott

3

2

2

2

1

III.6.1 Nevelőtestület
Iskolánkban a nevelő-oktató munkát 41 pedagógus végzi, 13 fő egyetemi és 28 főiskolai végzettséggel rendelkezik.
Egy iskola arculatát jelentősen befolyásolja és meghatározza a pedagógusok közössége, intézményünk hagyományainak ápolása. A tanítónak, tanárnak fontos szerepe van egy gyermek életében, ő az, aki szélesíti látókörét a világra, fejleszti képességeit, felismeri és kibontakoztatja
tehetségét, megalapozza a tanulás szeretetét.
A nevelőtestületnek fontos jellemzője a külső környezethez és az új kihívásokhoz való alkalmazkodóképessége, a megújulás iránti vágya. Iskolánk pedagógusai szakmailag jól felkészült,
kreatív, elkötelezett közösséget alkotnak. Kreativitásuk megmutatkozik az iskolai szintű
8

programjainkban, szakköri kínálatunk sokszínűségében. Az intézmény 60 éves évfordulója
kapcsán több olyan ötletet fogalmaztak és valósítottak meg kollégáim, amely erősíti az iskolához való tartozás érzését. Jó példák erre az egyedileg festett sulipólóink, és a közösen íródott
iskoladalunk is.
Nevelőtestületünk összetartó, egymást segítő közösség. A más iskolából érkező kollégák nagyon gyorsan és könnyen be tudnak illeszkedni, új tapasztalatokkal szélesítik iskolánk lehetőségeit.
A járványhelyzet új kihívások elé állította és állítja a pedagógust, tanulót, szülőt egyaránt.
A digitális oktatás során nagyon jól működtek, és jelenleg is jól működik a pedagógusok között
az új módszerek, szemléltetések, programok megismerése és elsajátítása. Az informatikában
jártasabb kollégák, szívesen segítenek ötletekkel, alkalmazások megosztásával az ebben kevésbé jártas pedagógusainknak. Az előző digitális időszak tapasztalatait, jó gyakorlatait beépítették a mindennapokba.
Az iskola szakos ellátottsága jelenleg 100 %-os, de van olyan tantárgyunk, amit a pedagógus
távolléte esetén nem tudunk szakszerű helyettesítéssel ellátni. Az előző évek kiemelt problémája a tartós-, illetve járványhelyzetből adódó helyettesítések számának emelkedése, ami a kollégák túlterheltségét okozza a már amúgy is magas óraszámuk mellett.

ÉLETKOROK ELOSZLÁSA
5

6

<34
3

7

35-39
40-44
45-49
7

50-54
55-59

7
6

60<

A tantestület életkori eloszlása
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A pedagógusok életkori eloszlásában az átlagéletkor viszonylag magas, 46,7 év. Az idén és
jövőre nyugdíjba vonuló kollégák miatt a tantestület várhatóan megfiatalodik, ám mellette előirányozza az elkövetkezendő évek emberi erőforrás hiányait is. Komoly gondot jelent majd a
szakos ellátottság. Különös tekintettel az olyan hiányterületeken, mint a technika tantárgy, mert
jelenleg ilyen szakos képzés nem zajlik az egyetemen. A természettudományi szakokon évrőlévre csökken a friss diplomásként tanári pályára ténylegesen belépők száma.

NEMEK ARÁNYA

Férfi
5

12%

88%

Nő
36
Nemek aránya a tantestületben
A fenti diagramból kitűnik, milyen nagy szükség lenne további férfi kollégák alkalmazására,
akik más szemléletet képviselnek, eltérő a helyzetmegoldó képességük, és nem utolsó sorban
férfi mintát jelentenek a gyermekek számára.
Ha figyelembe vesszük a tantestület (jelenleg aktív dolgozók és távollévők) életkori eloszlását,
akkor a kollégák több mint kétharmadának a minősítése vissza van. 2023-ig a tantestület közel
egyharmadának minősülnie kell.

Gyakornok

2 fő

Pedagógus I.

29 fő

Pedagógus II.

9 fő

Mesterpedagógus

1 fő
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A minősítés egy megerősítés lehetne a pedagógus pálya során, mégis a több évtizede tanító
kollégák nehezen szánják rá magukat a portfólió megírására.
III.6.2 A nevelő és oktató munkát segítők
Munkánkat közvetlenül 3 fő segíti. Az egyre gyarapodó adminisztrációs feladatok, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettség megnövekedésével az iskolatitkár feladatköre
egyre bővül. Pontossága, precizitása nagyban hozzájárul az iskola sikeres működéséhez.
A rendszergazda oktatástechnikusi feladatokat is ellát, rendszeresen karbantartja az iskolai információs eszközöket, működteti az iskola honlapját. A digitális oktatás során kiemelt szerepe
van, segíti a tanulók, pedagógusok zavartalan bekapcsolódását, részvételét a munkarendben.
A határozatlan időre szóló alkalmazásban lévő pedagógiai asszisztensünk az előző tanévben
megkapta tanítói diplomáját, ezért 2020 augusztusában a megüresedett határozott idejű tanítói
státusznak köszönhetően, tanítói munkakörbe került áthelyezésre. A megüresedett pedagógiai
asszisztensi munkakört csak októbertől sikerült betölteni, ami az idei tanév indításánál sok plusz
terhet jelentett elsősorban az alsós kollégák számára.
III.6.3 Technikai dolgozók
A technikai dolgozókra normál működés esetén is jelentős feladat hárul, amit a járványhelyzet
megsokszoroz. A karbantartó, a portás, a közfoglakoztatott nagymértékben kiveszi részét az
iskola állagmegőrzésében. Az állandó takarítónk munkáját segíti a jelenleg megbízási szerződéssel, hat órában foglakoztatott kisegítő takarító.
Gazdasági ügyintézőnk foglakoztatása továbbra is két iskola között oszlik meg, azonban az
intézményben felmerülő feladatok jóval több jelenléti időt igényelnek.
Iskolatitkárunk számára nagy segítség az előző tanévben még közfoglakoztatottként alkalmazott irodai dolgozó, aki átszervezéssel adminisztrátori kinevezést kapott.
III.6.4 Intézményvezetés, munkaközösség-vezetés
Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki ellátja az iskola operatív vezetését és gyakorolja
az átadott munkáltatói jogokat. A felelősségteljes vezetői döntésekhez nélkülözhetetlen a vélemények meghallgatása. Az intézményvezető és helyettesei folyamatosan tervezik, szervezik,
ellenőrzik az iskolában folyó pedagógiai munkát. Az intézményvezető-helyettesek közötti feladatmegosztás egy része adott (alsó-felső tagozat), a többi feladat megosztása az aktuális feladathoz igazodik.
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A december óta eltelt rövid idő ellenére is úgy érzem, helyetteseimmel jól tudunk együttműködni, különböző egyéniségünkkel jól kiegészítjük egymást, hogy csapatként működjünk. Úgy
gondolom, hogy hármunk szakmai múltjával új lehetőségek nyílhatnak meg az iskola életében.
Jelenleg négy munkaközösség működik iskolánkban:
● alsós: vezetője tanító munkakört tölt be, jelentős részt vállal az alsós programok, kiemelten az iskolanyitogatók szervezésében, egyeztetésében, lebonyolításában, látogatja
az alsós tanítók óráit, ellenőrzi az alsós tanmeneteket
● felsős: vezetője tanár munkakört tölt be, ellenőrzi a tanmeneteket, összefogja a felsős
osztályfőnöki munkát
● napközis: napközis tanító, ellenőrzi a napközis foglalkozási terveket, koordinálja a napközis programokat
Mindhárom munkaközösség-vezető részt vállal az önértékelésekből.
● öko: az iskola egyik kiemelt tevékenységéhez kapcsolódik, vezetője felsős biológia szakos tanár, feladatai az ökoprogramok szervezése, jeles és egészségnapok koordinálása,
szemétszedés szervezése, öko-témájú pályázatokban való részvétel, és egyéb az Örökös
ökoiskola és Madárbarát kert címhez kapcsolódó tevékenységekben való részvétel, a
6. évfolyamon szervezi a 3 napos erdei iskolát, irányítja a tanulókból álló Öko-tanács
munkáját
Minden munkaközösség tanév elején összeállítja éves munkatervét, félévkor és év végén beszámolót készít, negyedévente értekezletet tart.
A szakmai alapon szerveződő munkaközösségeknek hatékonyan kell támogatni az intézményben folyó oktató-nevelő munkát.

III.7

A nevelő-oktató munkát közvetlenül támogatók köre

A szülő
Az iskola egyik legfontosabb partnere a szülő, ezért a velük való kapcsolattartás kiemelt feladatunk. Szervezett formában szülői értekezleten, fogadóórán, iskolai rendezvényeken találkozhatnak a pedagógusokkal. A szülői közösség aktív támogatója az iskolavezetésnek, a
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pedagógusoknak. Mindenkinek közös érdeke a tanulók eredményessége és sikeressége. A szülői háttér tanulásra motiváló ereje meghatározó. Iskolánk családias légköre együttműködési
lehetőséget teremt a mindennapokban, a szülői és családi programokban.
A szülői szervezettel és annak elnökével az intézményvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot.
A szülői munkaközösség részére az intézményvezető félévente tájékoztatást ad az iskola feladatairól, működéséről és a tanulókkal összefüggő kérdésekről. Az intézményvezető rendkívüli
értekezletet hív össze minden olyan kérdésben, melyben az SZM jogosult a véleményezésre.
A szülői munkaközösség által kezdeményezett értekezletekre, rendezvényekre előzetes egyeztetés alapján az iskola helyet biztosít.
A szülői szervezet véleményének kikérésével és egyetértésével zajló iskolai rendezvényeink,
melyek szervezésében a szülői közösség aktív részt vállal:
•

Farsangi bál

•

Alapítványi bál

•

Családi nap

•

Ökoiskolai programok

•

Kirándulások, táborozások szervezése

Utazó gyógypedagógusok
Pécsi Éltes EGYMI nyolc gyógypedagógusa fejleszti sajátos nevelési igényű tanulóinkat.
A szülőkkel, pedagógusokkal, az iskola vezetőivel, egyéb szakemberekkel folyamatosan
együttműködve segítik a fejlesztésre szoruló diákjainkat, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.
Szociális segítő
Intézményünkben egyre több a szociális probléma. A hetente két napon nálunk dolgozó kolléga
segíti a gyerekeket, a szülőket és a pedagógusok munkáját. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében nyújt támogatást. Az osztályfőnökök kérésére érzékenyítő foglalkozásokat szervez tanulóinknak.
Védőnő
Hetente két napot tölt iskolánkban. Szervezi az iskolai szűrővizsgálatokat, az iskolaorvossal
egyeztetve koordinálja az oltásokat. Részt vesz iskolánk egészségnevelési programjának
megvalósításában.
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Az iskolapszichológus
Nagy segítség a lelki-, magatartási-, beilleszkedési problémákkal küzdő tanulóink számára iskolapszichológusunk, aki sajnos mindössze heti egyetlen napot tud foglalkozni velük és szüleikkel.
Iskolarendőr
Szerepe a tanácsadás és a prevenció. A diákokat, olyan ismeretekhez juttatja, amivel elkerülhetik a jogsértő cselekményeket vagy éppen azt, hogy az ő sérelmükre kövessenek el bűncselekményt. Dr. Böröcz Károly iskolarendőrünk az előző tanévben végzett munkájáért megkapta
„Az év iskolarendőre” címet Baranya megyében. Évek óta lát el iskolarendőri teendőket. Munkáját felelősségteljesen, lelkiismeretesen, nagy odaadással végzi. Felmerülő problémák esetén
pedagógusaink, diákjaink és szüleik bizalommal fordulnak hozzá.
III.8

Oktató-nevelő munka

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
Goethe
Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka céljait a Pedagógiai Programban határoztuk
meg. E szerint pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
értékeket a gyermekek elsajátítsák, s viselkedésüket, magatartásukat ez határozza meg. Az értékek elsajátítása mellett alapvető cél a kulcskompetenciák fejlesztése.
Nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció és a matematika kompetenciák fejlesztésére. A jó eredmények elérése céljából ezek fejlesztését a többi
tantárgy esetében is fontosnak tarjuk. Kiemelt feladatunk, hogy alsóban a matematika és magyar tantárgyakból a gyermekek biztos alapokat szerezzenek, majd ezt a stabil tudást felsőben
már célzottan a továbbtanulásra összpontosítva mélyítsék el.
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Iskolaátlag magyar nyelv és irodalom tantárgyakból
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Iskolaátlag matematika tantárgyból

A 6. és 8. évfolyamon tanuló diákok a tanévenkénti kompetenciamérések során számot adnak
tudásukról. A mérések eredményeit minden évben feldolgozzuk feladattípusonként, tanulónként kiemelve a problémákat. A tanmenetekbe beépítjük a szükséges képességek, készségek
fejlesztését. Több éves összehangolt munka eredményeként elmondhatjuk, hogy a mérések
eredményei megfelelnek az elvárásoknak. Az elmúlt években több alkalommal részt vettünk a
kompetenciamérést előkészítő próbamérésekben, ami elősegítette a hiányosságok felismerését
és lehetőséget adott azok fejlesztésére.
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Kiemelt pedagógiai céljaink között szerepel az angol nyelv oktatása. Nyelvtanításunknak célja,
hogy mindenkinek képességei szerint lehetősége legyen minél jobban elsajátítani az élő idegen
nyelvet, és tanulóink kommunikációs készsége fejlődjön.
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Iskolaátlag angol nyelv tantárgyból
Az angol nyelvet első három évfolyamon választható keretek között tanulják diákjaink. Fő
szempont a játékos nyelvtanulás, mivel a diákok kisgyermekkorban a legfogékonyabbak, ezért
ezt rajzórák keretében is megtámogatjuk. Negyedik évfolyam végén a tanulók szintfelmérőn
adnak számot tudásukról, és felsőben a nyelv elsajátítása már nívócsoportos oktatással, magasabb óraszámban folytatódik. Nyolcadik évfolyamosainknak próbanyelvvizsgát szervezünk,
ami lehetőséget biztosít tanulóinknak arra, hogy felmérjék tudásszintjüket mind az általános,
mind a középiskolai követelményekhez képest. Évről évre szép eredmények születnek, egyre
több diák éri el a komplex középfokú vizsga (B2) szintjét. Ennek is köszönhetően tanítványaink
szívesen választják az idegennyelvi középiskolai tagozatokat.
Másik kiemelt célunk az ökoiskolai tevékenységünkkel függ össze. 2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Ebből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való nevelés.
Az iskola minden dolgozója ennek tükrében végzi mindennapi tevékenységét.
Kiemelt céljaink között szerepel még hagyományaink ápolása, melyet különféle programjainkon keresztül igyekszünk megvalósítani. Feladatunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a gyökerek
iránti kötődéseket, a hagyományokkal való együttélést és azok tiszteletét. Mindezt elősegíti,
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hogy iskolánkban több generáción keresztül tanulnak itt a környék lakói. Az óvodából hozzánk
kerülő gyerekek magukkal hozzák a népi hagyományok ápolását. Iskolánkban erre építünk alsó
tagozaton, a napközis foglalkozásokon és a jeles napokra emlékezve. Ugyanakkor a nemzeti
hagyományainkról sem feledkezhetünk meg. Célunk, hogy tanulóink ismerjék a nemzeti és
egyéb ünnepeink történelmi vonatkozásait, kialakítsuk bennük az ünnepekhez kapcsolódó magatartásformákat, megemlékezéseket az ő bevonásukkal, iskolai keretek között szervezzük
meg.
III.9

Tanulóink

Az elmúlt öt évben egyenletesen alakult a tanulói létszám, folyamatosan 470 fő körül mozgott.
Az alábbi táblázat a 2020. október 1-jei létszámadatokat tartalmazza:
Tanulólétszám:

473 fő

Alsó tagozat:

221 fő (131 fiú, 90 lány)

Felső tagozat:

252 fő (145 fiú, 107 lány)

Osztályszám:
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Napközis csoport:

9

Tanulószobai csoport:

4

Tanulmányi átlagok:
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Az elmúlt öt éves időszak tanév végi iskolai átlaga nagyon szép eredményekre mutat.
A 2020. évi adat magában foglalja a fenntartásokkal kezelendő digitális oktatás időszakát is.
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. Iskolánkban a DÖK működése éves munkaterv alapján zajlik, munkáját
egy DÖK-segítő pedagógus segíti. A DÖK a diákokat érintő kérdésekben minden esetben
véleményt nyilváníthatnak.

III.10

Beiskolázás és továbbtanulás

Egy gyermek általános iskolai jogviszonya a beiskolázás során a beiratkozással kezdődik, és a
továbbtanulás által, a középiskolai jelentkezéssel és felvétellel szűnik meg. A kettő közötti időszakot mi töltjük meg értékekkel.

III.10.1

Beiskolázás

Fontos feladatunk a beiskolázás. A városrész folyamatos fejlődésével, a kisgyermekes családok
számának növekedésével és nevelőtestületünk kreatív munkájának és színes programkínálatunknak köszönhetően egyre keresettebb iskola vagyunk.
Az első osztályos tanulók különböző alapokról indulnak. Fontos, hogy egyrészt a szülő jelezze
felénk gyermeke esetleges részképesség zavarait, másészt tanítóink időben ismerjék fel a diákok hiányosságait, mert lemaradásuk pótlására mielőbb szükség van. Tanítóinknak nagy segítség, hogy iskolánk rendelkezik olyan gyógypedagógusokkal (logopédus, mozgásfejlesztő pedagógus), akik minden tanév szeptemberében a beérkező diákok beszédét és mozgását felmérik,
és javaslatot tesznek a fejlesztésre vagy további vizsgálatok elvégzésére, külső szakemberek
bevonásával. Az alsó tagozat négy éve alatt minden évfolyamon szükséges ezeknek a gyermekeknek az egyéni fejlesztése, így csökkentjük a tanulási problémák kialakulásának esélyét.

III.10.2

Továbbtanulás

Fontos számunkra, hogy iskolánk elballagó diákjaiban, milyen élmények és értékek maradnak
meg általános iskolájukról.
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A legtöbb szülőnek rengeteg fejtörést okoz gyermeke pályaválasztása. A közös döntés meghozatalához maximális segítséget igyekszünk nyújtani, hiszen diák-szülő-pedagógus közös feladata és célja a továbbtanulásra való felkészítés.
Minden tanév elején, a tanév rendjében előírt pályaorientációs napon nagy hangsúlyt fektetünk
a 7. és legfőképp a 8. évfolyamon tanuló diákjaink továbbtanulási lehetőségekkel való megismertetésére.
Több mint öt éve állunk kapcsolatban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, akik
önismereti tréningek, szakmai bemutatók keretében segítik iskolánk tanulóinak pályaválasztását.
Az elmúlt évek jól bevált gyakorlata volt, hogy meghívtuk iskolánkba a középiskolák képviselőit, ahol a szülők, diákok egyaránt tájékoztatást kaphattak a továbbtanulás lehetőségeiről. Így
közvetlenül értesülhettek, kérdezhettek az adott középiskola igazgatójától, helyettesétől, diák
képviselőitől. Nagy öröm számunkra, hogy egy-egy középiskolát egykori diákjaink mutatnak
be végzőseinknek.
Folyamatos kihívást jelent számunkra a szakképzési rendszer átalakítása. 17 éves szakközépiskolai tapasztalatom nagy segítséget jelentett az elmúlt két évben a továbbtanulásban érintett
szülőknek, diákoknak és a nyolcadikos osztályfőnököknek.
A szülők számára nagyon fontos, hogy gyermekük tanulmányi eredményét és képességeit is
figyelembe vegyék a továbbtanulásnál. Az idei tanévtől bevezetésre került 8. évfolyamon az
Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés), amely a tanulók sikeres pályaválasztását megalapozó kompetenciákat vizsgálja. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára, azokról a középfokú továbbtanulási lehetőségekről, amelyek a meglévő képességeik alapján
számára javasolhatók.
A nyomonkövetés segítséget nyújt számunkra, hogy diákjaink középiskolai teljesítményét öszszevessük általános iskolai eredményével, ezáltal visszajelzést kapjunk arról, hogy melyek azok
a területek, ahol diákjainkat támogatni szükséges.
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Továbbtanulás
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Az elmúlt évek tapasztalata alapján láthatjuk, hogy diákjaink körében a gimnáziumok vezetik
a népszerűségi listát. A 9. és a 10. évfolyamos tanév végi eredmények alapján tudjuk, hogy
tanulóink megállják a helyüket. Ez pozitívan erősíti meg pedagógusainkat szakmai munkájukban.

6 osztályos gimnázium

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

4 fő

13 fő

7 fő

15 fő

5 fő

Évről-évre változó tendenciát mutat a 6. évfolyamosok 6 osztályos gimnáziumba való továbbtanulása. Általában a jobb képességű diákok próbálják meg a felvételit és jelentkeznek 6 osztályos középiskolába.
Örömmel tapasztaljuk, hogy szép számmal maradnak 8. év végéig olyan tanulók is, akik biztosan megállnák helyüket bármelyik 6 osztályos gimnáziumban.
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III.11

Különleges bánásmód

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell!”
Thomas Gordon
Amikor a különleges bánásmód kifejezést halljuk, általában az átlagtól negatív irányba eltérő
gyerekek jutnak eszünkbe. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a tehetséges
gyermekek is kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igényelnek.

III.11.1 Tehetséggondozás
„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már eddig is tudott.”
Paulo Coelho
A pedagógus feladata, hogy megtalálja a gyerekekben az erősséget, a megbúvó tehetséget, ha
felfedezte és akkor segítse azt kibontakoztatni. Iskolánkban négy igazoltan tehetséges tanuló
van, ebből kettő matematika és kettő általános tehetséggondozásra jár különböző tehetségpontokra. Ezek a gyermekek több területen is kiemelkedően teljesítenek.
Természetesen vannak rajtuk kívül is jól teljesítő tanulóink, akiket versenyekre készítünk fel.
Iskolánkban a szaktantárgyi tehetséggondozó foglalkozások és a szakkörök a tehetséggondozás
színterei.

III.11.2 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek
SNI, BTMN tanulók száma sajnos egyre nagyobb ütemben növekszik. Jelenleg minden ötödik
diákunk valamilyen tanulási vagy magatartási problémával küzd.
Évek óta a beiskolázáskor kiderül, hogy több körzetes gyermekünk valamilyen szakvéleménynyel rendelkezik, így első osztálytól fejlesztést igényelnek. A köznevelési törvény módosítása
következtében egyre nagyobb számban jelennek meg az iskolaéretlen (6. életévüket alig betöltött), beilleszkedési, szociális és logopédiai problémával rendelkező tanulók.
Az elmúlt öt évben megduplázódott a különböző szervi fogyatékossággal (látássérült, hallássérült, mozgásszervi- és beszédfogyatékos) rendelkező gyermekek száma. Ez mutatja, hogy
mennyire befogadó, nyitott szellemiségű iskola vagyunk, amely fontosnak tartja a gyermekek
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érzékenyítését. Úgy véljük, ez egy társadalmilag rendkívül fontos kérdés, hiszen most van lehetőségünk az elkövetkező évtizedek társadalmi szemléletét formálni, értéket teremteni.
Ugyanakkor ez rendkívül nagy kihívás és szép feladat a nevelőtestület számára.
Jelenleg is több tanulónk vár vizsgálatra. Az alábbi táblázatból és diagramból is jól látható,
hogy a BTMN-es tanulók száma csökken, az SNI-s diákoké egyre nagyobb ütemben növekszik,
mivel tantárgyi mentességet 2018 szeptemberétől már csak a Megyei Szakértői Bizottság javasolhat.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Tanuló létszám

472

475
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473

Súlyos tanulási zavar
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20

16

33

38

Magatartás zavar
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Figyelem zavar
Érzék- és mozgásszervi fogyatékos
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BTMN összesen

SNI-s és BTMN-es tanulók számának változása

Osztálylétszámaink igen magasak. A különleges bánásmódú tanulók szakvéleményében leírtak
szerint korrigált osztálylétszámaink 31-34 fősek, mely nagyon megnehezíti pedagógusaink
munkáját. Kollégáim kiemelt figyelmet fordítanak a differenciálásra, a szakvéleményben
foglalt egyéni javaslatok betartására.
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III.12

Közösségfejlesztés és hagyományápolás

A tanórán kívüli tevékenységek, az iskolai szocializáció legfontosabb színterei, jó lehetőséget
biztosítanak a közösségfejlesztéshez. Alsó tagozatos diákjaink szinte teljes létszámmal részt
vesznek a napköziben. Napközis és délutáni szabadidős programjaink nem csak a közösség
építését, hanem iskolánk arculatának megjelenítését is szolgálják.
Iskolánk 60 éves múltra tekint vissza, ennek köszönhetően régi és új hagyományai is vannak.
Ezeket féltve őrizzük és ápoljuk, olyan pillérek, amelyekre bátran építhetjük a jövőt. A hagyományok erősítik a közösséghez való tartozást.
III.13

Külső kapcsolatok

Ahhoz, hogy egy intézmény jól működjön, szükség van partneri kapcsolatokra. Az intézmény
szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolattartó az intézményvezető vagy az általa megbízott dolgozó.
Partnereink:
•

Pécsi Tankerületi Központ

•

PMJV Önkormányzata

•

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

•

Szakszolgálatok

•

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola

•

Rátgéber Akadémia

•

Oktatási Intézmények

•

Gyermekjóléti Szolgálat

•

Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság

•

Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Ökoiskolai létünkből fakadóan rendszeresen kapcsolatban állunk az alábbi partnereinkkel:
•

BIOKOM

•

Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási Intézményvezetősége

•

Ökováros-Ökorégió Alapítvány

•

Mecseki Erdészeti Zrt.

•

Tettye Forrásház

•

Zöld óvodák
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III.14

Rácváros Diákalapítvány

1991-ben hozta létre az akkori igazgató és nevelőtestület az iskola környezetének rendezésére,
programjainak, a tehetséges tanulóink versenyeztetésének, a hátrányos helyzetű diákok iskolán
kívüli tevékenységének (osztálykirándulás, színházlátogatás, erdei iskola, balatoni tábor, egyesületi tagdíj) támogatására.
Az alapítvány anyagi hátterét elsősorban a szülők által felajánlott SZJA 1%-ok, valamint a pedagógusaink által évente egy alkalommal szervezett Alapítványi bál bevétele biztosítja.
Tisztában vagyunk vele, hogy iskolánk jó híre, eredményessége érdekében a tanítványaink, és
a szülők igényeire különös figyelmet kell fordítanunk. Ennek érdekében folyamatos interakciót
és szoros együttműködést folytatunk környezetünkkel. A közös gondolkodás, tervezés, alkotás
és kivitelezés lehetőséget nyújt, hogy diákjaink testközelből megtapasztalják az összefogás
szükségességét, pozitív élményekkel gazdagodjanak.
Csak alapítványi hozzájárulásból nagyobb projektek megvalósítása nem lehetséges, így figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat.
III.15

Pályázatok

Az elmúlt három évben sikeresen pályáztunk különböző tárgyi és anyagi támogatásokra.
Alapítványi:
● LÉPJ - Légy Pécs Jövője pályázatok,
○ 2018 szeptember: 5 fát és 29 cserjét nyert az iskola udvarrendezés és szépítés
céljából
○ 2019 szeptember: az iskola 500 ezer forint támogatást nyert készen vásárolt és
önállóan megvalósított magaságyások létesítésére, folyosói szelektív kukák vásárlására, új ökofaliújság létrehozására
● 2020 november: “Pattogtass velünk” a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség által kiírt
pályázaton két mobil palánkot nyertünk, amelyek a napokban kerülnek kihelyezésre
Iskolai:
● 2018 szeptember: sikeres Erzsébet Tábor pályázat, melynek során 4 osztályunk a Zánkai
Gyermektáborban tölhetett 3 napot
● 2018 szeptember: EFOP-3.2.15- VEKOP-17 – 2017-00001
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések,
innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”
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Nemzetközi tapasztalatcsere-program keretében 3 pedagógus járt Angliában 3 napos
tanulmányi úton
● 2019 március: Lélekmozgató Program pályázaton 100 ezer forint értékű DECHATLON
ajándékkártyát nyertünk
● 2019 február: Kinder+SPORT program keretében sikeresen pályáztunk sporteszközök
beszerzésére
● 2019 szeptember: tanulóbarát környezet kialakítására benyújtott pályázatunkkal 400
ezer forintos támogatást nyertünk a Pécsi Tankerületi Központtól

IV.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIM

„… a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk,
nem lehetetlen.”
Dr. Héjjas István
A helyzetelemzésből látszik, hogy iskolánk nagy népszerűségnek örvend, ahová a szülők szívesen íratják be gyermeküket, és a diákok is szeretnek járni.
Olyan pozitív iskolai légkör kialakítására törekszem, ahol pedagógus, tanuló, szülő együttműködik a közös cél elérése érdekében. Ezt úgy gondolom, csak folyamatos kommunikáció mellett, nyugodt, befogadó környezetben lehet elérni. Lehetőséget kívánok biztosítani arra, hogy a
résztvevők és a partnerek bizalommal fordulhassanak hozzám, elmondhassák véleményüket,
megfogalmazhassák építő jellegű kritikáikat.
A tanár és diák munkavégzése legyen pontos és fegyelmezett, ugyanakkor mindez jó hangulatban történjen. Fontosnak tartom, hogy mindenki aktívan és szívesen dolgozzon, mely pozitív
hatással van a teljesítményükre.
Diákjaink és pedagógusaink kötődjenek iskolánkhoz, a közösség által megfogalmazott értékeket fogadják el, vállalják fel és közvetítsék környezetükben.
Tanulóink:
● Biztos tudással rendelkezzenek az alapkészségek szintjén.
● Tudják kibontakoztatni egyéni képességeiket!
● Törekedjenek önállóságra az ismeretszerzés területén!
● Olyan tudásra tegyenek szert, ami elegendő a biztos továbbtanuláshoz.
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● Gyorsan és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a külső környezet változásaihoz.
● Egymás iránt elfogadóak, megértőek legyenek.
● Kulturált körülmények között tudják érvényesíteni érdekeiket.
● Legyen reális az önismeretük!
Mindezek elengedhetetlen feltételei: kulcskompetenciák fejlesztése, nyelvi készségfejlesztés,
munkafegyelem javítása, konfliktuskezelés, esélyegyenlőség és tehetséggondozás.
Pedagógusaink:
● Alapos szakmai ismeretekkel rendelkezzenek.
● Nyitottak legyenek az új iránt, legyen igényük a fejlődésre.
● Széles módszertani kultúrával rendelkezzenek.
● Ismerjék és alkalmazzák a korszerű interaktív kommunikációs technikákat.
● A tanulók igényeihez mérten tudjanak differenciálni, egyénre szabottan fejleszteni.
● Értékeléseikben a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését vegyék figyelembe.
● Legyenek képesek csapatként együttműködni és dolgozni nemcsak egymással, hanem
az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítőkkel és a szülőkkel is.
Az itt eltöltött három év bebizonyította számomra, hogy iskolánk pedagógusai rendelkeznek
ezekkel a kompetenciákkal.
IV.1

Iskolai környezet, tárgyi feltételek

Az iskola tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a minőségi oktató-nevelő
munkához.
Az iskola épületének és berendezésének megóvása
Tanulóink vigyázzanak és óvják az iskola épületét és berendezéseit, ennek érdekében következetesen kívánok fellépni a szándékos rongálás ellen.
Rövid távon szeretném a diákok bevonásával színesebbé tenni iskolánk közösségi tereit. Ehhez
a továbbiakban is számítok a szülők támogatására. Szeretném feleleveníteni az „Egy napot az
iskoláért” hagyományt, amikor az iskola diákjai tanítás nélküli munkanap keretében, közösen
rendezték az iskola udvarát, környezetét. Folyamatosan szükséges a tantermi berendezések modernizálása, informatikai eszközeink ütemezett cseréje, fejlesztése, annak érdekében, hogy meg
tudjunk felelni napjaink digitális követelményeinek.
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Mindennapos testnevelés problémájának megoldása
Hosszú távon fontos lenne a tornaterem bővítése és felújítása, az öltözők számának növelése.
Vezetőként ennek fontosságát szem előtt tartom és bízom benne, hogy egyszer pályázati lehetőség is nyílik ennek megvalósítására.
Szertárak fejlesztése
A szemléltetés módszerének fontos szerepe van a diákok órai tevékenységében, így nélkülözhetetlennek tartom szertáraink felszereltségének modernizálását, gyarapítását, eszközcseréjét.
Jelenlegi rossz állapotukban nem használjuk a meglévő eszközeink nagy részét. A szaktanárokkal egyeztetni kívánom a szükséges anyag- és eszközszükségleteket, javaslattételt várok tőlük
a szertárak megújításával kapcsolatban. Lehetőséget szeretnék teremteni arra, hogy diákjaink
minél több tapasztalati úton szerezhető ismerettel bővítsék tudásukat. Gyakorlati foglalkozások
során kiscsoportokban több kísérletet végezhessenek.
Az alsó tagozatos kollégák is komoly nehézségekkel küzdenek, hiszen megszűnt az ingyenesen
rendelhető falitablók, applikációs eszközök beszerzésének lehetősége, az egykori készleteink
hiányosak vagy sérültek. Módot szeretnék teremteni, a manuális tevékenységek, a cselekedtetések alkalmazásához, melyek szintén nagyon eszközigényesek, pótlásukról folyamatosan gondoskodni kell.
Megoldást keresek a vizuális nevelés, valamint életvitel és tervezés tantárgyak helyzetére, melyek oktatása mindkét tagozaton mostoha körülmények között zajlik. Úgy gondolom, hogy nem
lehet minden esetben a szülőktől elvárni az anyagok és eszközök biztosítását, mely a legtöbb
intézményben kényszermegoldásként működik. Alternatívát látok a tankonyha kialakítására,
mely már tervezési szakaszba jutott, de a kivitelezés még várat magára.
A szertárak fejlesztését partnerek bevonásával, pályázati lehetőségek felkutatásával, szülői felajánlások elfogadásával, innovatív pedagógusi megoldásokkal és közös összefogással szeretném megvalósítani.
Örökös Ökoiskola
Napjaink egyik kihívása a környezeti problémák kezelése. Ehhez felelősségteljes generációra
van szükség, akik helyi szinten érzékenyek a környezettudatosság iránt. Célom, hogy Örökös
Öko-iskolaként minden diákunk és dolgozónk számára fontos legyen a környezettudatos viselkedés, a tiszta, rendezett, környezet iránti igény. Helyi szinten ne csak a tanításban, hanem az
iskola mindennapjaiban is érvényesüljön a környezeti nevelés. A diákok és az öko-szemlélet
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iránt elkötelezett kollégáim bevonásával olyan elveket fogalmazzunk meg, amely intézményi
szinten elősegíti az energiatakarékosságot, a szelektív hulladékgyűjtést, a hulladék mennyiségének csökkentését (ökológiai lábnyom) és törekvésünket a fenntartható fejlődésre.
IV.2

Szervezetfejlesztési célok, feladatok

Iskolavezetés és munkaközösségek
Az intézményvezetőre nagy felelősség hárul. Mindent el kell követnie, hogy döntéseit átgondoltan, a közösségek figyelembevételével, felelősségteljesen hozza meg, akár esetleges konfliktusok felvállalása árán is. Az iskola jövőjét tekintve számítok a tantestület minden tagjára, a
munkaközösség-vezetők és helyetteseim támogatására és összefogására.
Mindenképpen átgondolást kíván, hogy a munkánk során felmerülő feladatokat milyen módon
lehet egyenletesebben elosztani a tantestület egyes csoportjai és a munkaközösségek között.
Egyik kiemelt fejlesztési célom, a munkaközösségek átszervezése és bővítése. A jelenlegi négy
helyett öt munkaközösséget tervezek létrehozni. Az alsó tagozaton jól működik a két munkaközösség, a feladatok is megfelelően megoszthatók. A felsős munkaközösséget szeretném ketté
bontani, reál és humán tantárgyat tanítók csoportjára, így sokkal hatékonyabb lenne a munka
és a feladatmegosztás is. Az öko munkaközösség, mivel az iskola profilját képviseli, számos
feladat megoldásával és programszervezéssel jár, ezért külön embert kíván.
Másik célom, hogy a munkaközösség-vezetők törekedjenek kiemelkedő szakmai, pedagógiai
munkájuk mellett önálló, kreatív, kezdeményező feladatvégzésre. Legyenek elhivatott középvezetők! Kiemelten számítok segítő munkájukra az önértékeléseknél és a minősítéseknél. A
tervezhetőség érdekében fontosnak tartom legalább kéthavi rendszerességgel történő megbeszélések bevezetését.
Nevelőtestület
Az iskola akkor működik eredményesen, ha nevelőtestülete felelősségteljes, aktív, szakmailag
jól felkészült pedagógusokból áll. Ők a nevelő-oktató munka motorja. Célom, hogy a mindennapok kemény kihívásaival folyamatosan szembenéző kollégák számára olyan munkahelyi légkört alakítsak ki, ahol jó érzéssel végezhetik munkájukat, hiszen ez nélkülözhetetlen eleme a
hatékony munkának.
Fontosnak tartom a kollégákkal való folyamatos kommunikációt, a döntéshozatalba való bevonásukat. Vezetői munkámban számítok kollégáim véleményére. Munkánk alapja a bizalom,
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egymás véleményének tiszteletben tartása, elfogadása, csak így tudunk hatékonyan együttműködni.
Közös céljainkat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha a közösség minden tagja magáénak érzi az
iskolát és csapatként képes együttműködni.
Szakmai fejlődés támogatása
A pedagógusok számára fontos a szakmai fejlődés, megújulás. A tantestület nyitott az új dolgokra, ezért szeretném, ha a pedagógus életpálya adta lehetőségeket aktívabban kihasználnák.
Úgy gondolom, a minősülés a szakmai fejlődés egyik objektív mérési és visszajelzési módja,
mind az egyén, mind a nevelőtestület egésze szempontjából. Garantálja a folyamatos szakmai
megújulást és pontos visszacsatolást ad a jelenlegi erősségekről, valamint a fejlesztendő területekről.
Folyamatosan tájékoztatni fogom a kollégákat az életpályához kapcsolódó kötelezettségekről,
lehetőségekről. Gyakornokaink esetében a legmegfelelőbb pedagógust kérem fel a mentorálásra, és élek a szaktanácsadói megsegítés lehetőségével. A következő két tanévben a közel 15
Pedagógus I. fokozatban lévő kolléga minősítése komoly szakmai feladat elé állítja az iskolavezetést. Én és helyetteseim is már megszereztük a Pedagógus II. fokozatot, mely lehetőséget
nyújt arra, hogy megfelelően támogassuk az érintett kollégáink felkészülését a minősítésre.
Amennyiben lesz olyan kolléga, aki élni kíván a továbblépés lehetőségével (mesterpedagógus),
szakmailag akár külső segítség bevonásával is támogatni fogom.
Preferálom a szakmai megújulásra irányuló továbbképzéseket. Előnyben részesítem azokat,
melyek a nevelés és oktatás egyensúlyának megteremtését segítik elő.
IV.3

Az iskola jövőképe

A jövőképet a tantestület egészének közreműködésével, a munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek irányításával közösen kell kialakítanunk, iskolánk belső erősségeire támaszkodva, a külső környezet adta lehetőségek és igények figyelembe vételével.
Az iskola jelenlegi túlzsúfoltsága miatt a jövőben is két párhuzamos osztály indítását tervezem.
Hosszú távon az esélyegyenlőség szem előtt tartása és a felzárkóztatás mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tehetséggondozásra, hogy ezzel párhuzamosan egyre kevesebb legyen a
romló tanulmányi eredményű diák. Törekedni fogok, hogy az Alapító okiratunkban engedélyezett SNI-s tanulói létszámot lehetőleg ne lépjük túl, ha lehet, csökkentsük.
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ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Szül.hely, idő:
Családi állapot:

Rotterné Gál Zsuzsanna

MUNKAHELYEIM
Időtartam:
Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Foglalkozás, beosztás:

2020. december 1. Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
megbízott intézményvezető

Időtartam:
Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Foglalkozás, beosztás:

2019. augusztus 16. - 2020. november 30.
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
intézményvezető-helyettes

Időtartam:
Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Foglalkozás, beosztás:
Főbb tevékenységek és
feladatkörök:

2018. szeptember 1.-2019. június 15.
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.
óraadó tanár

Időtartam:
Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Foglalkozás, beosztás:
Főbb tevékenységek és
feladatkörök:

történelem szaktanár
2001. augusztus 15. - 2019. augusztus 15.
PSzC Simonyi Károly Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/b
tanár, munkaközösség-vezető
földrajz-történelem oktatása, osztályfőnök
2003-2004. osztályfőnöki munkaközösség vezető,
2004-2008. levelező tagozat vezető,
2014-2015. DÖK-öt segítő tanár,
2015-2016. humán munkaközösség vezető

TANULMÁNYOK
Időtartam:
Oktatást/képzést nyújtó szervezet:
Elnyert képesítés megnevezése:

2003-2005.
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Időtartam:
Oktatást/képzést nyújtó szervezet:
Elnyert képesítés megnevezése:
Országos besorolási szint:

1998-2000.
Pécsi Tudományegyetem TTK
Idegenforgalmi menedzser
OKJ

Időtartam:
Oktatást/képzést nyújtó szervezet:

1997-2003.
Pécsi Tudományegyetem BTK
Okleves történelem szakos bölcsész és középiskolai
tanár
egyetem

Elnyert képesítés megnevezése:
Országos besorolási szint:
Időtartam:
Oktatást/képzést nyújtó szervezet:
Elnyert képesítés megnevezése:
Országos besorolási szint:
Időtartam:
Középiskola

1995-2000.
Pécsi Tudományegyetem TTK
Okleves földrajz szakos tanár
egyetem
1991-1995.
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az interaktív panel alaklmazása a midennapi pedagógia
gyakorlatban
2020.04.20.
Korszerű földrajzi ismeretek és oktatási módszerek
2019.04.15.
Térképészet, távérzékelés, geoinformatika az általános- és
középiskolai oktatásban
2019.04.15.
"Mindennapi pénzügyeink"-a gazdasági, pénzügyi ismeretek
tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési
intézményekben"
2016.04.29.
"Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására".
2016. január 15.
"Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és
a pedagógus-minősítési eljárásban való részvételre"
2015.06.29.
"Önismert és társismeret a szakmai hatékonyság
fejlesztésében"
2014.11.04.

PEDAGÓGUS BESOROLÁSI
FOKOZAT

Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi
feldolgozása, hasznosítása
2014.10.13.
Közép- és emelt szintű érettségi viszgáztató középiskolai
pedagógusok képzése-történelem
2008.03.06.
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének,
adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítástanulásfolyamatában
2007.04.25.
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok
alkalmazása-szociális, életviteli és környezeti
programcsomag a 7-12. évfolyamon
2007.04.25.
Közép- és emelt szintű érettségi viszgáztató középiskolai
pedagógusok képzése-Földünk és környezetünk
2004.11.26.
Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének folyamata az
iskolában
2004.06.20.
Pedagógus II.
Budapest, 2016. március 01.

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)
Budapest, 2004.

NYELVISMERET

Angol C típusú középfokú nyelvvizsga
2006. november 29.

Pécs, 2021. március13.

