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I. Szakmai önéletrajz

Személyes adatok:
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Árvai Csilla

Leánykori név:

Árvai Csilla
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Állampolgárság:

Nyíregyháza, 1978. 02. 15.
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arvai.csilla02@gmail.com
magyar
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Budapesti

Műszaki

Egyetem

Gazdaság-

és

Társadalomtudományi
Kar
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Műszaki Pedagógia Tanszék
Közoktatási vezető Szakirányú Továbbképzési Szak
2014−

Nyíregyházi Egyetem
Tanító szak

2012−2013

Nyíregyházi Egyetem
Inkluzív nevelés okleveles tanára (mesterképzés)

1996−2000

Nyíregyházi Főiskola
orosz nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros

1992−1996

Móricz Zsigmond Gimnázium
gimnáziumi érettségi

Képzések:
2016

Felkészítés

a

köznevelési

regisztrációs

és

tanulmányi

alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz
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2013

Alapfokú angol nyelvi képzés

2010

IPR alapú szakmai műhelymunka

2010

Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai
kultúra

és

a

környezet

átalakítása

a

tanulók

egyenlő

lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására
2009

Hatékony együttnevelés az iskolában
Az integrációs felkészítéshez – illetve képesség-kibontakoztató
fejlesztéshez – szükséges pedagógiai és jogi ismeretek
elsajátítása

2007

A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű tanulók
integrált nevelésében

2007

Tevékenységközpontú

pedagógiák

alkalmazására

való

felkészítés
2004

ECDL Start

2002

Számítógép-kezelő (OKJ)

Szakmai tapasztalatok:

2017/2018. tanév

megbízott intézményvezetői feladatok ellátása, iskolai és
községi könyvtár vezetése

2016/2017. tanév- iskolai és községi könyvtár vezetése
orosz nyelv tanítása 5-8. évfolyamon
8. évfolyamos tanulószobai csoport vezetése
2015-

Belső Ellenőrzési Csoport koordinátori feladatainak ellátása

2013-

az orosz nyelv tanítása 5. évfolyamon, majd felmenő
rendszerben a felsőbb évfolyamokon

20112007-2012

iskolai könyvtár vezetői feladatainak ellátása
napközis munkaközösség-vezetői feladatok végzése

és 2003-2005
2001-2002

Napközis csoportvezetői feladatok ellátása

Egyéb: B kat. járművezetői engedély

3
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezetői pályázat

Készítette: Árvai Csilla

II. Motivációs levél
"Semmit a világon nem vinnénk véghez,
ha megvárnánk, míg képesek vagyunk olyan jól
csinálni,
hogy senki ne találhasson benne hibát."
(John Henry Newman)
A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához
személyesen sok szállal kötődöm. Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, itt
kaptam meg az élethosszig tartó tanulás alapjait. Pedagógus pályámat itt kezdtem immár
17 éve, s azóta is úgy érzem, ide tartozom.
A pedagógiai és vezetői munka – a köznevelési törvény értelmében is– közszolgálat.
A különféle elvárásoknak való megfelelés (társadalmi, fenntartói, szülői, tanulói és
szakmai elvárások) egyszerre hárul az iskola vezetőjére, pedagógusaira egyaránt. A vezetői
állás betöltése egyrészt lehetőség, másrészt pedig felelősségteljes feladat és kötelezettség.
A feladat elvégzéséhez a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és anyagi feltételekkel a
lehető leghatékonyabb módon kell gazdálkodni.
Az utóbbi éveket társadalmi-gazdasági szempontból leginkább a változások
jellemzik, melyek a köznevelési intézményeket komoly kihívások elé állítják. Ehhez
hozzájárul még a demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása, a tanulólétszám csökkenése
és a pedagógusok terheinek növekedése, ill. az a tény, hogy a tanulás, a tudás értékként
való kezelése a tanulók részéről egyre kevésbé jellemző.
A mai viszonyokhoz, a felgyorsult világhoz, a fiatalok értékrendbeli változásához
nekünk, pedagógusoknak is alkalmazkodnunk kell. Ehhez a szakmai, módszertani
megújulás elengedhetetlen. Mindezeket még kiegészítik a megnövekedett adminisztrációs
terhek és a jogszabályi háttér változásai, melyeket igyekeznünk kell követni és alkalmazni
is. E nehézségeket csak egy olyan nevelőtestület tudja leküzdeni, ahol a közösséget
meghatározó tényezők a demokratikus munkahelyi légkör, a megbízhatóság, a
kiszámíthatóság, ill. az igény az együttgondolkodásra, az együttműködésre.
Megválasztásom esetén elsősorban egy ilyen munkahelyi légkör kialakítására
törekszem majd, hisz csak egy azonos irányba tartó, közös értékeket képviselő, együtt
gondolkodó tantestülettel sikerülhet az intézményi célok megvalósulása.
Bízom abban, hogy képes leszek intézményvezetőként helytállni, megőrizni iskolánk
eddigi értékeit, ill. újakkal gazdagítani azt.
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Azért vállalkoztam e pályázat megírására, mert fontos számomra, hogy iskolánknak,
településünknek hosszú távon a hasznos tagja legyek, ill. hozzájárulhassak gyermekeink
jövőjének sikeres megalapozásához, ill. az iskolánk fejlődéséhez.
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III. Az intézményi helyzetelemzésre épülő vezetői program

III. 1. Helyzetelemzés
a. Helytörténet – iskolatörténet

Buj község egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2300 lelkes kistelepülés
Nyíregyházától 20 km-re. A település a XIV. századtól ismert. Várispánsági birtok lehetett
kezdetben.
Első ízben 1327-ben említették az oklevelek, ekkori birtokosa a Buji család volt.
Innen eredhet a neve, mely több névváltozatban is szerepelt az akkori oklevelekben (Bwl,
Buul, Buly).
A helyi általános iskola története az 1890-es évekig vezethető vissza, akkor még a
vallási felekezetek határozták meg az oktatás milyenségét. A jelenlegi nyolcosztályos
képzés - a nyolcosztályos általános iskola bevezetése után- 1948-tól kezdődött a
községben.

b. Tárgyi feltételek
Az iskolában folyó szakmai-pedagógiai munkát elsősorban nem a tárgyi feltételek
határozzák meg, hisz a személyi feltételek egy köznevelési intézmény élete szempontjából
sokkal fontosabbak, sőt, talán a legfontosabbak. Mégis úgy gondoltam, akkor válik
teljesebbé a kép az iskolánkról, ha először azt a környezetet ismertetem, melyben az
oktató-nevelő munka zajlik.
Kezdetben Bujon az oktatás több helyszínen zajlott. Az eredeti, régi Rákóczi utcai
iskolaépületen kívül az oktatás egyházi intézményekben is zajlott, szintén a Rákóczi és a
Béke utcán.
Majd 1990-ben épült meg a jelenlegi épületegyüttes, mely a teljes tanulói létszám
befogadására alkalmassá vált.
2002-ben bővült iskolánk, Európai Uniós támogatással egy modern, akadálymentes
épületrésszel, mely 3 tanteremnek, 1 korszerű informatika szaktanteremnek és egy tanári
szobának ad helyet.
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A tárgyi feltételeket tekintve mind az épület, mind pedig a környezete megfelel a
gyerekek igényeinek.
Az iskolában 13 tanterem, táncterem, könyvtár (mely DJP pontként is funkcionál a
jövőben), fejlesztő szaktanterem, tornaterem, konditerem áll a gyerekek és a pedagógusok
rendelkezésére.
Intézményünk öt tantermében interaktív tábla is segíti munkánkat, változatosabbá
téve a tanítási módszereket.
Az iskolaudvaron található szabadtéri lehetőségeket is aktívan kihasználják az
osztályok, gyermekcsoportok. Ezek: bitumenes kézilabda-, salakos futópálya, kosárlabda
pálya, távolugró gödör, szabadtéri szerállvány, mini játszótér, füves kispálya, 2 db kő pingpong asztal, pihenő padok, filagória.
Az elmúlt tanévben jelentős fejlesztési beruházás vette kezdetét Buj Község
Önkormányzata, mint az iskola ingatlanjainak tulajdonosa révén. A régebbi épületszárny
tető- és nyílászárócseréje és a teljes iskolaépület homlokzati szigetelése, színezése mellett a
főút menti kerítés is teljesen átalakult, megszépült, a főút menti parkoló kiépítése is
befejeződött. A kerítés építése ebben a tanévben is folytatódik a templom felől, e
fejlesztések mind hozzájárulnak majd ahhoz, hogy iskolánk a környező települések között
az egyik legszebb intézménnyé váljon.

c. Személyi feltételek

A helyzetelemzésben a személyi feltételek elemzése különösen fontos helyet foglal
el, mert véleményem szerint ez a legmeghatározóbb minden szervezet, különösen pedig
egy iskola életében.
Az iskola humánerőforrását a pedagógusok, a tantestület és a pedagógiai munkát
segítő alkalmazottak alkotják. A pedagóguslétszámunk 19 fő.
A pedagógiai munkánkat 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő takarító,
1 fő karbantartó segíti. Az ő munkájuk is elengedhetetlen a mi munkánk sikeréhez. Rajtuk
kívül közcélú foglalkoztatottak is látnak el feladatokat intézményünkben: 2 fő a könyvtári
munkában segédkezik.
A tantestületünk nemek szerinti megoszlása: 14 nő és 5 férfi. Átlagéletkorunk 47 év.
A korok eloszlása arányosnak mondható.
Jelenleg a tantestületben két szakmai munkaközösség végzi munkáját, az alsó- és
felső tagozatosok munkaközössége.
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Óraadó kollégákat is foglalkoztat intézményünk a művészeti tanszakokon: egy
kolléga a furulyaoktatást, egy pedig a képzőművészeti csoportok vezetését látja el. Szakos
ellátottságunk csaknem 100%-os. A kémia és a technika tantárgy tanításán kívül, melyek
tanítását ebben a tanévben áttanító kollégák látnak el, minden tantárgyat szakos pedagógus
tanít. A pedagógusok - az óraadó kollégák és egy tanítónő kolléganő kivételével mindannyian helybeliek.
Az iskolavezetés az elmúlt évtizedekben igen fontosnak tartotta a helyi munkaerő
megtartását, a helybeli pedagógusok segítését.
Csaknem mindannyian (egy kolléganő kivételével) legalább 4 éve dolgozunk
intézményünkben, a fluktuáció nem jellemző iskolánkra.
Én is fiatal pályakezdőként itt kezdtem pedagógiai munkámat s azóta is itt igyekszem
helyt állni immár 17 éve.
Az ezen időszak alatt tapasztaltak alapján úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy
egy, innovatív, kreatív és hatékonyan együttműködni képes tantestülete van iskolánknak.
Az eltelt évtizedek során a pedagógusok összecsiszolódtak, megtanultunk mindig az adott
szakmai kihívásoknak megfelelve konstruktív módon együtt gondolkodni. Ennek
számtalanszor bizonyítékát adta a sok-sok szakmai továbbképzés, konferencia, melyeken
közösen vettünk részt. Ezek között szerepeltek külső (pl. IPR, kooperatív technikák, IKTeszközök alkalmazása, stb.) és belső (pl. multikulturális nevelés, minőségirányítás)
képzések egyaránt. Ezen képzések – úgy gondolom – nemcsak a szakmai fejlődésünket
szolgálták és szolgálják ma is, de a közösségépítés fontos színterei is egyben.
A tanév során végzett feladatainkat az intézményi feladattervvel összhangban
végezzük, a tanév rendjéhez igazodva, az egyes feladatokat munkaközösségi szinten,
másokat a munkaközösségek együttműködésében, olykor az egyes részfeladatokra teameket alkotva oldjuk meg. Mindegyik együttműködési forma sikeres, a munkaközösségek és
az alkalmi team-ek között is jellemző a hatékony kooperáció.

d. Tanulóink

Az idei tanévben a nyolc évfolyamon kilenc osztály kezdte meg tanulmányait. A
hetedik évfolyamot lehetett két osztályra bontani létszámunk alapján, a többi évfolyamon
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egy-egy osztály van csupán. A tanulólétszám néhány éve egyre csökken, az óvodai
létszámadatok sem biztatóak arra nézve, hogy a jövőben több párhuzamos osztályt tudnánk
indítani.
A tanulólétszám jelenleg 165 fő intézményünkben (a 2017. októberi statisztikai
adatok alapján). Az elmúlt évtized elejétől a stagnálás jellemző a tanulólétszám
alakulására, ill. az utóbbi néhány évben lassú létszámcsökkenés figyelhető meg. Ezen
adatok némi aggodalomra adnak okot. (l. 1. ábra)

A tanulólétszám alakulása az elmúlt
négy tanévben
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1. ábra

Tanulóink összlétszámához viszonyítva a hátrányos helyzetű tanulók aránya 26 %
(43 fő), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya pedig 34,5 % (57 fő). A
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nagymértékben nem növekedett az elmúlt
néhány tanévet vizsgálva (2. sz. ábra), ebben a tanévben pedig számuk csökkent.

A HHH tatulók létszámának alakulása
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2. ábra
A roma tanulóink száma 79 fő (47,5%). Ezen arányok számadatainak növekedése
várható, ha az eddigi tendenciák folytatódnak, hisz az óvodai csoportokban is
megfigyelhető az ez irányú változás. Eddig nem volt jellemző, hogy a falubeli gyerekeket
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elvitték más településre óvodába, iskolába. Mára már gyakran előfordul, hogy a helybeli
szülők, akik tehetik, már óvodába is behordják gyermeküket a legtöbb esetben
Nyírszőlősbe, vagy Nyíregyházára, vagy pedig még a gyermek korára való tekintettel az
óvodába ide íratják be, azonban iskolai tanulmányaikat már a közeli megyeszékhelyen
kezdik. Ezek sajnos lehangoló tények, melyek ellen jelenleg igazán tenni nem tudunk. A
hátrányos helyzetű gyerekek között olyan tanulóink is vannak, akik annyira nehéz
körülmények között élnek, olyan szociális háttérrel rendelkeznek, ahol a családban a
megfelelő tisztálkodás, étkezés, iskolába járás feltételeit sem tudja a család biztosítani,
nincs a házukban áram, vagy vezetékes víz, esetleg a szolgáltató kapcsolta azt ki. Ezen
családokban nem az az elsődlegesen meghatározott cél, hogy a gyermek iskolába járjon,
ill. a tanulás sem tekintendő értéknek.
Községünkben jellemző a szülők nagyarányú munkanélkülisége, ami közvetlenül
meghatározza a gyermekeik anyagi helyzetét, ezáltal életkörülményeit, egészségi állapotát,
jólétét. A szülők ezekben a családokban alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek
(előfordul, hogy az általános iskolát sem fejezték be), így nehezebben jutnak munkához és
a munkanélküliségből nem látnak kiutat. A hátrányos helyzetben élő tanulóink korán
szembesülnek tanulási kudarcokkal, hiszen a szülő alacsony iskolázottsága folytán nem tud
neki segíteni. A tanulási kudarcok lemorzsolódást, rosszabb esetben végleges leszakadást
eredményezhetnek. Egyre nehezebb az iskolában e negatív hatásokat ellensúlyozni.
A magatartási problémák is egyre gyakoribbak, a hagyományos pedagógiai
módszerekkel ezek már nem kezelhetők, nem vezetnek eredményre. A viselkedési
problémák kezelése, elsősorban az agresszió jelenléte az iskolában, a tanulók közötti
verbális és tettleges bántás nálunk is problémát jelent, mint ahogy más iskolákban is. A
tanulók egyre kevésbé tisztelik egymást. A gyerekekben óriási a feszültség; türelmetlenek,
apróságokon képesek egymással összekapni.
A gyerekek esetében gyakran találkozunk beilleszkedési zavarokkal, tanulási
nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel. Ha az osztályfőnök nem tudja a
problémát megoldani, bevonja a családot, az ifjúságvédelmi felelőst. Az ifjúságvédelmi
felelős jelzésére az igazgató megteszi a szükséges lépéseket a szakhatóság felé. Sajnos
intézményünkben nincs iskolapszichológus, aki e problémák kezelését segíthetné, sem
intézményben foglalkoztatott formában, sem pedig utazó szakember személyében.
e. Szakmai-pedagógiai munkánk jellemzői
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Az intézmény alapfeladatait a szakmai alapdokumentum és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározottak alapján végzi. Fő alapfeladataink e dokumentumok
alapján:

1.

általános iskolai nevelés-oktatás (alsó és felső tagozaton)

Iskolánk e legfőbb feladatát a NAT szellemében és a hatályos köznevelési
törvényben meghatározottak szerint látja el. Ezekkel összhangban áll helyi pedagógiai
programunk, melyben meghatároztuk iskolánk működésének alappilléreit. Ez a NAT-ban
leírt és képviselt értékekre, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére és a tanulói
szükségletekre helyezi a legfőbb hangsúlyt.
Pedagógiai munkánkban az innováció, a megújulni tudás képessége, a nyitottság az
újra, a jobbra mindig is jellemző volt. Ennek lényeges eleme volt a kompetencia alapú
oktatás pedagógiai feltételrendszerének kialakítása intézményünkben: annak érdekben,
hogy pedagógiai kultúránkat fejlesszük, nevelőtestületünk részt vett a TÁMOP 3.1.4.08/2
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat
helyi megvalósításában. A projekt során elsajátítottuk a kooperatív tanulás-tanítási
technikákat, melyeket azóta is szívesen alkalmazunk a tanulócsoportok aktív részvételével.
Egyik legfontosabb pedagógiai célunk, hogy minden tanulónk képességeihez mérten
a lehető legjobb szinten sajátítsa el az adott ismeretanyagot és a szükséges kompetenciái is
ennek megfelelően fejlődjenek. E célnak megfelelően képesség szerint – általában két
csoportra – bontjuk az osztályokat, ahol a fenntartó azt engedélyezi. A közel azonos
képességet mutató tanulók huzamosabb ideig (félév, év, esetleg több év) egy csoportban
dolgoznak, így biztosítva a tanulócsoportok számára a megfelelő szintű tananyagtartalmat,
haladási ütemet, munkaformát, módszert, eszközt stb.
Azért tartjuk ezt szükségesnek, mert a tanulók olyan nagyfokú teljesítménybeli
különbséget mutatnak, amelyek leküzdése osztálykeretek között nem lenne hatékony és
fejlesztő jellegű. Ehhez hozzájárulnak az otthoni szociális háttérben mutatkozó
különbségek is. A tanulóknak nemcsak képességeikben, hanem akarati tényezőikben,
motiváltságukban, érdeklődési körükben is olyan nagy különbségeik vannak, melyek
szintén gátlói az osztályokban folyó tanításnak. A csoportbontások ily módon mind a
felzárkóztatást, mind pedig a tehetséggondozást is szolgálják/szolgálnák.
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alapfokú művészetoktatás

2003-tól az általános iskolai feladatokon túl alapfokú művészetoktatási feladatokat is
ellát az iskola, 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészeti oktatási
intézmény” címet.
Az alapfokú művészeti tanszakok indítása az előző tanév végi és az adott tanév eleji
igényfelmérés alapján történik. A csoportok száma és az óraszámok alakulása az aktuális
tanév tantárgyfelosztásában kerülnek meghatározásra.
Az alábbi tanszakokon folyik művészeti képzés intézményünkben:
- zeneművészeti ág: fafúvós tanszak (furulya)
- képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak
- szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak
Szakköri formában működtetjük az énekkart.
Sajnos az eddig olyan népszerű néptánc szakkört az idei tanévben nem tudtuk
beindítani személyi feltételek hiánya miatt.
Nagyon hasznosak és kedveltek ezen foglalkozások, tanulóink sokoldalú
személyiségfejlesztését szolgálják. A foglalkozások időrendjét igyekszünk úgy alakítani,
hogy a délutáni tanulmányi munkát ne zavarja nagy mértékben. Ha nem tudnak az érintett
tanulók délután a napköziben, vagy a tanulószobán felkészülni eredményesen másnapra,
tisztában kell lenniük azzal, hogy otthon szükséges pótolniuk a délutáni leckéiket, házi
feladataikat.

3.

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása: magyar nyelvű

roma/cigány kulturális nevelés
Mivel intézményünkben cigány tanulók is tanulnak és számuk évről évre növekszik,
ezért a pedagógiai munkánkba, ill. helyi pedagógiai programunkba a cigány felzárkóztató
oktatást építettük be a kisebbségi oktatás irányelveinek ajánlásai közül.
E program biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek,
történelmének, irodalmának, képzőművészetének, zenei és tánckultúrájának, valamint
hagyományainak megismerését.
A program céljai felzárkózató, differenciált képességfejlesztő foglalkozások
formájában, napközis foglalkozás keretében, továbbá az egyes tanórákba beépítetten
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(magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz, ének, technika) valósulnak meg. A jelenlegi
tanévben a 3-6. évfolyamon folytatódik e program a tanév feladattervében meghatározottak
szerint.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók

4.

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét –különös tekintettel a
kiemelt figyelmet igénylő tanulókra (tehetséges, SNI, HHH tanulók)– megfelelő,
változatos módszereket alkalmazva széleskörűen fejlessze.

a., a tehetséges tanulók fejlesztése

A képességek sokfélék így a minimum szint elérését, illetve a tehetséggondozást kisvagy homogén csoportos formákban valósítjuk meg, ahol lehetséges, hogy azonos
esélyekkel bírjanak tanítványaink más települések tanulóival szemben, így biztosítva
számukra a sikeres továbbtanulás lehetőségét is.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységformák:

-

tanórai

differenciálás,

tevékenység-központú

technikák,

projekt

módszer

alkalmazása
- interaktív tábla használata a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben
- csoportbontás a fenntartó engedélye alapján
- különféle tanulmányi- és sportversenyek
- kulturális rendezvények látogatása
- tehetséggondozó foglalkozások: pl. 6-8. évfolyamokban heti 1 óra angol nyelvi
tehetséggondozás (alapfokú nyelvvizsgára felkészítés)
- nem kötelező tanórák
- alapfokú művészeti képzés
- továbbtanulásra felkészítő foglalkozások - tantárgyi igény szerint
- iskolai könyvtár, Internet használat
- A pedagógusok által működtetett saját online felületek.

Felzárkóztatás
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Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozás mellett a lassabban érő, részképességzavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával.
A felzárkóztatást célzó programokkal támogatást adunk diákjaink számára a
szociokulturális hátrányok leküzdéséhez.
E

foglalkozásokkal

célunk

az

alapképességek

fejlesztése

és

a

tantervi

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott
pedagógusok tartják. Az alsó tagozatban a korrepetálás az órarendbe beillesztve az
osztályfőnök, ill. a szaktanár javaslatára, kötelező jelleggel működik. Az 5. évfolyamtól a
korrepetálás differenciált foglalkoztatással a szaktanárok javaslatára történik. A beosztás a
tantárgyfelosztás és az órarend alapján valósul meg.
A felzárkózást segítő programok:
- pedagógus-továbbképzések a problémák felismerése céljából
- DIFER mérés
- drámapedagógia
- projektek
- kiscsoportos foglalkozás (korrepetálás)
- kapcsolattartás szakintézményekkel (nevelési tanácsadó, óvoda, gyógypedagógiai
intézetek, egészségügyi szervezetek)

SNI tanulók
Fontos feladatunk a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása. Intézményünk vállalja e sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását, nevelését, fejlesztését a jogszabályoknak megfelelően és a pedagógiai
programunkban meghatározott irányelvek szerint.
Az SNI tanulók integrált oktatásához az egyéni szükségletek szerint nyújtunk
megfelelő feltételeket a tanulási esélyegyenlőségük megteremtése céljából.
Az SNI tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik, ezáltal a
számonkérés is egyéni ütemtervű, speciális szabályok szerint zajlik. A tanuló értékelése
érdemjeggyel történik a rehabilitációs foglalkozásokon, készségtárgyakból pedig integrált
formában, a tanórák keretén belül. A félévi, tanév végi bizonyítványok azonosak a normál
tagozatú tanulók dokumentumaival.
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Az egyéni és csoportos fejlesztő órák, a habilitációs és rehabilitációs célú
foglalkozások vezetését szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógus kolléganőnk
látja el intézményünkben. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert
(pl.: terapeuta, logopédus, utazó-gyógypedagógus, pszichológus, orvos, konduktor) is
bevonunk a fejlesztő munkába, amennyiben lehetőség adódik rá, ill. biztosítottak a
személyi feltételek.
Az SNI tanulóink száma jelenleg 10 fő. Az SNI tanulók fele enyhe értelmi
fogyatékos, egy tanuló látássérült, egy tanuló autista, a többiek pedig pszichés zavarral
küzdők. Hozzá tiflopedagógus szakember is jár meghatározott időközönként, biztosítva
számára a speciális fejlesztési lehetőségeket.
A sajátos nevelési igényű tanulók szakértői véleményének tartalmáról, a javasolt
fejlesztési feladatokról, tanulási technikákról a tájékoztatás a havi munkaértekezleteken
történik. A tanulók fejlődését az egyéni fejlesztési lapok, valamint az SNI napló
tartalmazza.

Nyelvi képzés
Az angol nyelv oktatása már harmadik osztályban elkezdődik iskolánkban játékos
módon, színes foglalkozások keretében, majd a további évfolyamokon már több tanóra
biztosítja a nyelvi képzést. A 6-7-8. évfolyamokban heti plusz 1 óra biztosítja a
tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Az angol szakos kolléganő szervezésében,
koordinálásával több ciklusban is részesei voltunk a COMENIUS nemzetközi
kapcsolatokat elősegítő pályázatnak. A pályázat révén tanítványaink, tanáraink díjtalanul
juthattak el Európa számos országába, műveltségüket növelve, látókörüket szélesítve,
angol nyelvi tudásukat mélyítve általa.
Az idei tanévet megelőző 4 tanévben volt lehetőség az orosz nyelv bevezetésére az
ötödik évfolyamon heti 1 órában, majd felmenő rendszerben, a felsőbb évfolyamokon heti
2 órában a jobban terhelhető A csoportokban. Sajnos ebben a tanévben nincs módunk
ennek folytatására, mivel az órakeret szűkös volta nem ad lehetőséget a csoportbontásra.
Már csak azért is hasznos lenne az orosz nyelvi képzés az angol mellett, mert egyre több
középiskolában választható nyelv az orosz.
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Sport
Intézményünk

tanulólétszámához

viszonyítottan

kiemelkedőek

az

iskolai

sportsikereink. Tanulóink rendszeresen vesznek részt különféle kézilabda-, futballbajnokságokon, atlétikai versenyeken. Szereplésük sikerességét bizonyítja a sok-sok
versenyeredmény mind a Rétközi Iskolaszövetség berkein belül, mind pedig még
magasabb szinten. A két lelkes, fiatal testnevelő kolléga motiváltsága a gyerekekre is
pozitívan hat: tanulóink szívesen járnak mind az edzésekre, mind pedig e versenyekre.
Bízom abban, hogy sem a lelkesedésük, sem a sportsikereik nem fogynak el a jövőben
sem.

Egészségnevelés és környezeti nevelés

Intézményünk az egészség- és környezettudatos magatartás kialakítását nagyon
fontosnak tartja tanulóink életében. A család mellett az iskola a második legfontosabb
közeg az egészségtudatos életvitel, és magatartás kialakítására, a tanulók általi
befogadására.
Folyamatosan fejlesztjük környezetünket ennek megfelelően azzal a céllal, hogy az
iskola valóban a tanulás, a munka, a közösségi élet egészséges színterévé váljon. E
folyamat megvalósításához iskolánk elsősorban a prevencióban lát megoldást.
Ennek érdekében igyekszünk arányos napi terhelést biztosítani, egészséges környezetet
kialakítani, a baleset-megelőzésre is hangsúlyt fektetni, szűrővizsgálatokat és a
mindennapos testmozgást biztosítani tanulóink számára.
A tanulók étkeztetésében is elsődleges szemponttá vált az egészséges táplálkozás
bevezetése. Ehhez hozzájárul még az iskolatej program, melynek keretén belül
gyermekeink minden nap kapnak tejet, vagy valamilyen tejterméket, ill. friss gyümölcsöt is
fogyasztanak minden nap az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően.
Az egészség fejlesztésére minden szaktárgyi órán van lehetőség. Ennek megfelelően
alakítjuk a helyi tantervünket is. A megvalósítandó programokat a munkaközösségek
feladattervükbe beépítve folyamatosan valósítják meg a tanév során.
A

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1252

projektazonosítóval

jelzett

„Tudatosabb

egészséges életmóddal Európába“ című Európai Uniós pályázatunk is segítette
gyermekeinkben az egészség értékrendjének kialakítását. A 2013/14-es tanév során
számtalan programot sikerült általa megvalósítani: sport- és játéktevékenységekre
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zumbaórákat,

környezetvédelmi

foglalkozásokat,

egészségnapokat, közlekedési ismereteket átadó foglalkozásokat, családi életre nevelést
célzó foglalkozásokat, nyelvi témaheteket. Ezekhez kapcsolódóan a szükséges eszközök
beszerzését is segítette a pályázat: spotreszközöket, felszereléseket, az egészségnapok
alapanyagait, ill. a hozzá szükséges kellékeket, a meghívott előadók díjait, környezetünk
szépítéséhez szükséges növényeket, fákat, eszközöket, a különféle kirándulások, táborok
költségeit sikerült többek között a pályázati forrásból fedezni. A pályázat fenntartási
kötelezettségének megfelelően minden olyan program folytatódik, melyet lehetőségünk
adódik megvalósítani. Sajnos azokat a programokat, melyek nagy anyagi terhet rónának az
iskolára, nem áll módunkban folytatni, ilyenek pl. a kirándulások, a táborok, melyek
megvalósításához az intézmény fedezettel nem rendelkezik és a szülők nagy része sem
tudná finanszírozni azok költségeit.
Az egészség- és környezettudatos magatartás kialakításához több külső partner
segítségét, együttműködését is igénybe vesszük. Folyamatos kapcsolatban állunk
iskolaorvossal,

védőnővel,

fogorvossal,

Gyermekjóléti

Szolgálattal,

az

Ibrányi

Rendőrőrssel.
Igyekszünk olyan programokba is bevonni tanulóinkat, melyek által ők maguk is
aktívan tehetnek a környezetükért. A tanév során folyamatos a kupakgyűjtés, a
tantermekben elhelyezett tárolókkal a pedagógusok a szelektív hulladékgyűjtésre
szoktatják a gyerekeket. Papírgyűjtést is szerveztünk az ősz folyamán, melyet a jövőben is
szeretnénk rendszeresen folytatni.

f. Az országos kompetenciamérés eredményei:

A 2017-ben végzett felmérés eredményeit megismerve és összehasonlítva az azt
megelőző évek eredményeivel, a tapasztalatok sajnos nem túl biztatóak. Ha az országos
eredményekkel vetjük össze tanulóink teljesítményét a felmérésen, láthatjuk, hogy mind
matematikából, mind pedig szövegértésből tanulóink átlageredményei jóval alulmaradnak
az országos átlaghoz, ill. a községi általános iskolákhoz viszonyítva mind a 6., mind pedig
a 8. évfolyamon ( lásd 3. ábra).
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3. ábra
Ez azonban nem mutat teljes képet a pedagógusok fejlesztő pedagógiai munkájáról.
Szükség van arra is, hogy a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családi
háttérindex figyelembevételével is megvizsgáljuk az eredményeinket. Ez alapján már
elmondható, hogy az országos átlaghoz képest egyik érintett évfolyam eredményei sem
maradnak el az elvárhatótól szignifikánsan. (lásd 4. ábra)

(4. ábra)

Ugyanezt már sajnos nem mondhatjuk el akkor, ha az eddigi kompetenciamérésekben elért eredményekkel hasonlítjuk össze a 2017. évi tanulói teljesítményt. Az
elmúlt évek eredményeihez viszonyítva is alulmaradt a buji 8. osztályos diákok eredménye
matematikából a 2015-ös és az azt megelőző évek eredményeihez képest. Szövegértésből
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pedig a 2016. év eredményeihez viszonyítva teljesítettek alul a 8. évfolyamos tanulók. A 6.
évfolyam eredményeiben nem volt tapasztalható nagymértékű eltérés az előző évek
eredményeivel összehasonlítva. (lásd 5. ábra)

(5. ábra)

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért
évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt az iskola székhelye
szerint illetékes kormányhivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően
intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.
Az előírt minimum:
a

6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele

matematikából érje el a 2. képességszintet,
a

8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele

matematikából érje el a 3. képességszintet!
Nálunk a 6. évfolyam eredményeit összesítve a 2017. évi felmérésben a minimum
szintet a tanulók 66,7%-a érte el matematikából, szövegértésből pedig 75%-a
teljesítette legalább a 2. szintet.
A 8. évfolyam eredményeit tekintve: tanulóink 42,1 %-a érte el a 3. képességszintet
matematikából, szövegértésből pedig 52,7 %-uk teljesített a 3. képességszinten, vagy
afölött. (lásd 6. ábra)
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A minimumszintet teljesítők aránya
2017.
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
6. évfolyam
matematika

8. évfolyam
szövegértés

6. ábra
Viszonyításképp az előző évek eredményeinek áttekintése:
A 2016. évi felmérésben a minimum szintet a 6. osztályos tanulók 57,7 %-a érte el
matematikából, szövegértésből pedig 92,3 %-a teljesítette legalább a 2. szintet.
A 8. évfolyam eredményeit tekintve: tanulóink 63,2 %-a érte el a 3. képességszintet
matematikából, szövegértésből pedig 84,2 %-uk teljesített a 3. képességszinten, vagy
afölött.

A 2015. évi felmérésben a minimum szintet a 6. évfolyamos tanulók 76,9 %-a érte el
matematikából, szövegértésből pedig 80, 7 %-a teljesítette legalább a 2. szintet.
A 8. évfolyam eredményeit tekintve: tanulóink 64 %-a érte el a 3. képességszintet
matematikából, szövegértésből pedig 76 %-uk teljesített a 3. képességszinten, vagy afölött.

A 2014-es eredményekre vonatkozóan a 6. évfolyamos tanulóink 60,8%-a érte el
matematikából legalább a 2. szintet, szövegértésből pedig 91, 2 %-uk.
A 8. évfolyamos tanulók 73,9 %-a érte el a 3. képességszintet matematikából,
szövegértésből pedig 82,5 %-uk teljesítette legalább a 3. képességszintet.
2013-ban a minimum szintet teljesítő tanulók százalékos aránya:
6. évf.: matematika: 55,1 %, szövegértés: 72,3 %
8. évf.: matematika: 73,7 %, szövegértés: 89,4 %.

A 2013-2017. év felméréseinek összesített adatait az alábbi ábra mutatja:
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A MINIMUMSZINTET TELJESÍTŐK ARÁNYA
2013-2017.
89.4

91.2
73.9
82.5

72.3
73.7

2015

55.1

2016

8. szövegértés

60.8

64

76

76.9
80.7

84.2

8. matematika

63.2

57.7

6. szövegértés

42.1

52.6

66.7
75

92.3

6. matematika

2017

2014

2013

7. ábra

Ha ezen eredményeket figyelembe vesszük, nem lehetünk nyugodtak. Bár a családi
háttérindex tükrében az eredmények már nem maradnak el nagymértékben az országos
átlagtól, nem biztatóak ezen mutatók sem. Mindenképpen van tennivalónk e téren, hogy az
eredményeken pedagógiai munkánk révén javítani tudjunk. Az idei tanévtől e munka
koordinálását a Nyíregyházi Tankerületi Központ iskoláinak pedagógusaiból szerveződött
mérési-értékelési

munkacsoport

segíti,

melynek

kolléganőnk

(Soltész

Jánosné,

igazgatóhelyettes asszony) is aktív tagja. Március a hónapban belső továbbképzés keretein
belül vitattuk meg a mérési eredményeket, közösen elemezve az eredmények hátterében
meghúzódó okokat, ill. a jövőbeli teendőket felvázolva.

g. Kapcsolataink
Ahhoz, hogy egy iskola a szűkebb és tágabb környezetében hatékonyan
működhessen,

elengedhetetlenek

a

partneri

kapcsolatok.

Többféle

partnerrel,

intézménnyel, szervezettel állunk rendszeres kapcsolatban.
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1. Szülők
Az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenységet három egyenrangú partner határozza
meg: a gyermek, a pedagógus és a szülő. Kölcsönös egymásrautaltság jellemzi
kapcsolatukat, mindhármójukat ugyanaz a cél vezérli: a gyermek harmonikus
személyiségfejlődése és sikeres tanulmányi előmenetele.
Pedagógiai programunk alapján alsó tagozatban alapfeladat a szülőkkel való
kapcsolattartás, felső tagozatban pedig kiemelt feladat a tanulók, a szülők, a pedagógusok
számára közösen elfogadott nevelési elvek kialakítása.
Minden

osztályfőnök

nagy

hangsúlyt

fektet

arra,

hogy

a

tanulók

személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család nevelőmunkáját,
együttműködjön a szülőkkel. Az egyes osztályokban a szülők érdekeit a szülői
munkaközösség tagjai képviselik, akiket az első szülői értekezleten választanak meg az
osztály szülői. Nagyobb intézményi eseményeken pedig a szülői munkaközösség elnöke
képviseli a szülőket.
A kapcsolattartás hagyományos, jelenleg működő formái a szülőkkel: szülői
értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási napok, szülői kérdőívek, családlátogatások,
esetmegbeszélések, rendezvények (kulturális- és sportrendezvények, művészeti gála, ill.
tanév végi művészeti vizsga, farsang), ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás). Ezen
programokba a lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk bevonni a szülőket.
A különböző fórumok szülői részvételi aránya az elmúlt tanévek során arra enged
következtetni, hogy a szülői érdeklődés és érdekeltség egyre inkább csökken a gyermek
tanulmányi előmenetelével és magatartásával kapcsolatban. A szülői értekezleteken és
egyéb fórumokon általában azon szülők jelennek meg, akik egyébként is rendszeres
kapcsolatot ápolnak gyermekük pedagógusaival, és akiknek gyermekével nincs probléma
sem a tanulmányi eredményüket, sem a magatartásukat illetően. Ők azok, akikre az iskola,
a pedagógusok mindig számíthatnak, akiktől segítséget kapnak. Ők felelős szülőként
gyermekük iskolai életének is részesei. Sajnos egy-egy osztályközösségen belül nincs sok
ilyen szülő. Ha többen lennének, a terhek is többfelé oszlanának adott osztálykereteken
belül.
Azon gyerekek szülei, akik magatartásával, vagy tanulmányaival kapcsolatban
problémák jelennek meg, legtöbbször nem érdeklődnek e fórumok iránt.
Az elmúlt tanév fogadóóráinak szülői részvételi aránya is azt mutatja, hogy sok szülő
nem érdeklődik gyermeke iránt, nem fontos számára gyermeke iskolai élete, így ezen
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gyerekek esetében tulajdonképpen az iskolai nevelés egyedül a pedagógusokra, az iskolára
hárul.
Ez a részvételi arány a 2017. szeptember 25-én megtartott szülői értekezleten 60,1%
volt, 2017. december 14-én pedig 59,8%.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk fontos részei voltak a családi napok, melyeken
szívesen és sokan vettek részt aktívan a szülők. Elsősorban anyagi okai vannak annak,
hogy már az elmúlt tanévben sem tudta iskolánk megvalósítani e népszerű programot. A
korábban intézményünkben is működő IPR program által biztosíthattuk többek között a
családi napokat. Sajnos az idei tanév feladattervében sem szerepeltek ilyen jellegű
programok forráshiány miatt. A szülők bevonására azonban egyre szélesebb körben
törekszünk. Az idei tanévben az iskolai jótékonysági bálunkon több közös produkcióban is
szerepeltek a szülők a pedagógusokkal. A nyílt napok tanóráiban is aktív szerepet vállaltak
a szülők több esetben. A könyvtári foglalkozásokban, ill. az óvoda-iskola átmenetet segítő
programokba is a szülőket bevonjuk a szülőket.

2. A Nyíregyházi Tankerületi Központ

Állami fenntartású iskola lévén a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, ill.
munkatársaival folyamatos, szinte napi kapcsolatban állunk.
Az idei tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy a fenntartó minden téren
nagymértékben

megkönnyíti

az

intézményvezetők

munkáját.

A

napi

feladatok

koordinálásában éppúgy kiveszik a részüket, mint akár a nagy horderejű projektekben. Az
esetlegesen felmerülő problémák megoldásában mindig készségesen segítenek. Az
intézmények fenntartásán, működtetésén túl a szakmai munka színvonalának megtartása,
emelése is célja a fenntartónak. Jelen tanévben is több pályázat részesei vagyunk a
Nyíregyházi Tankerületi Központ jóvoltából. Ezek egyrészt a nevelő-oktató munka
színvonalát

kívánják

emelni

(pl.

az

EFOP

3.1.5-16-2016-00001

„A

tanulói

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című pályázat, az EFOP-3.2.416-2016-00001 „Digitális Kompetencia fejlesztése” c. kiemelt projekt, vagy az EFOP3.3.5-17-2017-00033 azonosító számú „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását
segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi
Központ intézményeiben” c. pályázat), másrészt pedig a tárgyi feltételek javítását
szolgálják (pl. felújítási beruházások).
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3. Buj község Önkormányzata

A helyi önkormányzattal igyekszünk jó partneri kapcsolatot ápolni. A 2017/2018-as
tanévben a kapcsolat a község és az iskola vezetése között szorosabb lett. Jelenleg nem
érzékelhető konfliktus, mindkét fél törekszik a rendszeres együttműködésre.
Az önkormányzat, mint az iskola épületeinek tulajdonosa rendszeresen segíti a
különböző felújítási munkákat, az épületek és az iskola környezetének szépítését mindig
szem előtt tartva.
A versenyekre való utaztatásban is mindig kapunk segítséget az önkormányzattól.
Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, segítjük a különböző programok
szervezését, lebonyolítását.
4. Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Intézményünk alsó tagozatos munkaközösségének alapfeladata az óvoda-iskola
átmenet segítése a helyi pedagógiai programunk értelmében. Ez azért is hangsúlyos
feladat, mert egy első osztályos számára az iskolába érkezéssel egy merőben új élet veszi
kezdetét. Nagyon lényeges, hogy az új közegben hogyan érzi magát, milyen kapcsolata
alakul ki az őt tanító pedagógusokkal.
Az

óvoda-iskola

átmenet

zökkenőmentes

biztosítására

a

nagycsoportos

óvodapedagógusok és a leendő tanítók munkatervet dolgoznak ki, mely szabályozza a
tanévre tervezett feladatokat. E feladatok tartalmazzák az óvodai szülői értekezletek és
egyéb foglalkozások, óvodai programok látogatását a tanítók részéről, majd az 1. osztály
megkezdése után az iskolai és óvodapedagógusok különféle együttműködési formáit.
A könyvtár is hozzájárul e folyamat megkönnyítéséhez, hisz évek óta zajlanak a
nagycsoportos óvodások közreműködésével különféle könyvtári foglalkozások, melyeket
könyvtáros-tanárként én szervezek és bonyolítok le.
Az óvodával való együttműködésünk azonban már nem csupán az óvoda-iskola
átmenetre korlátozódik. A könyvtár által szervezett kulturális programokra, művészeti
előadásokra rendszeresen meghívjuk az óvoda gyermekeit és pedagógusait, nevelőit.
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5. Általános iskolák

A Rétközi Iskolaszövetségnek megalakulása óta tagja intézményünk. Folyamatos a
kapcsolat a szövetség általános iskoláival az igazgatói értekezletek, a versenyek és szakmai
továbbképzések révén. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartása által a
megyeszékhelyen lévő iskolákkal való kapcsolataink is megerősödhetnek.
Már eddig is voltak kapcsolataink a versenyeken kívül is a megyeszékhelyhez kötődő
általános iskolákkal, pl. a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménnyel rendszeres a találkozó
kézilabda-mérkőzések, ill. közös könyvtári rendezvények is megvalósultak. Feladatunk
lesz a jövőben is e kapcsolatok ápolása és kiszélesítése, bővítése a lehetőségek szerint.

6. Középiskolák

A középfokú köznevelési intézményekkel rendszeres a kapcsolata intézményünknek.
A továbbtanulást érintően iskolánk készségesen fogadja a középiskolák hozzánk látogató
képviselőit, akik iskolájukat ebben a formában is igyekeznek közelebb hozni a
továbbtanulni szándékozó végzős tanulóinkhoz. A 8. osztályosok minden év októberében
részt vesznek a megyeszékhelyen megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállításon, ahol a
megye minden középiskolája képviselteti magát, ill. bemutatják intézményüket, a
szakmaudvarban pedig az egyes szakmákat a gyakorlatban is megismerhetik. Nagyon
hasznos e program, melyen a jövőben is részt kell vennünk. A megye középiskolái pedig
szívesen fogadják végzős diákjainkat nyílt napjaikra, melyek segítségével a tanulóink a
leendő középiskolájuk belső világába is betekintést nyerhetnek.
Ebben a tanévben az Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégiummal szakmai együttműködés is megvalósult a laborfoglalkozások szervezése
révén. A 7-8. évfolyamjaink diákjait szívesen fogadta az intézmény e foglalkozásokon,
ahol a természettudományok területén mélyítették el tudásukat tanulóink.

7. Egyházak
A történelmi egyházak képviselői az iskolás tanulóink életében aktív módon vesznek
részt. Az idei tanévben már minden évfolyamon tartanak hittan órát.
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Ezen kívül egy rendkívül dicséretes esemény vette kezdetét 2016 nyarán. A
református tiszteletes asszony kezdeményezésére a három felekezet együttműködésében
háromnapos ökumenikus hittan tábort szerveztek, melybe a pedagógusok közül is bevontak
néhányunkat a feladatokba, a programok szervezésébe, lebonyolításába. Sok gyermek
számára – főként a hátrányos helyzetű, szegény körülmények között élőknek – ez jelentette
az egyetlen közösségi programot a nyári szünet folyamán.
E program 2017 nyarán immár ötnaposra bővült a gyerekek nagy örömére. Bízom
abban, hogy e hagyomány tovább folytatódik községünkben.

III. 2. Vezetői program:

Az

elképzelések

tervezésekor,

a

vezetői

program

megalkotása

során

a

helyzetelemzésre építve, az ott leírt logikai sorrendet követve igyekszem terveimet
megalkotni.
E tervek megalkotása folyamán a jelen eredményeiben rejlő lehetőségeket igyekszem
számba venni, ill. az ezekre épülő fejlesztési terveket felvázolni.
Fontos megőrizni mindazon elemeket, melyek értéket képviselnek, jól működnek
jelenleg is. Ezek fejlesztésére is folyamatosan szükség van, hiszen minden, mindenki
változik körülöttünk, e változásokhoz pedig egy iskolának igazodnia kell.
Ami pedig nem működik olyan jól, annak helyébe más megoldási utakat kell keresni.
Nem biztos, hogy ezek minden esetben sikerrel járnak. A lehetőségek keresése, az
útkeresés azonban mégis nagyon lényeges, hiszen az esetleges kudarcokból is tanulhatunk,
épülésünkre szolgálhatnak, a sikerek pedig adott esetben szárnyakat adhatnak, komoly
fejlődési folyamatokat alapozhatnak meg, indíthatnak el.
Minden vezetői pályázat központi eleme, hogy milyen iskolát is képzel el a pályázó
megválasztása esetén. A legtöbb pályázatban olyan iskola szerepel, ahová szívesen járnak
be mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind pedig a pedagógiai munkát segítő egyéb
munkatársak. Csakhogy egy ilyen iskola megvalósítása nem egyszerű feladat.
Pályázatomban én is erre törekszem, de a megvalósulás, a tervek valóra válása sokszor
nem csak rajtunk múlik. Ezzel természetesen nem a felelősséget akarom elhárítani a
vezetőről, hisz mindenképp a vezető személyisége a legmeghatározóbb, azonban egy
intézmény céljainak, működésének meghatározásában sok más tényező is lényeges
szerepet játszik.
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Tervezés a tárgyi feltételek terén
A tárgyi feltételek fejlesztését tekintve széles a lehetőségek skálája, azonban
sokszor hiába adottak a tervek, az elképzelések, a célok, a vezetésen kívüli okok,
legtöbbször a forráshiány az, ami gátat szab a terveknek.
Egy vezetőnek mégis szükséges e téren is tervezni, meglátni a fejlesztésekben rejlő
lehetőségeket és minden igyekezetével azon lenni, hogy e tervek realizálódjanak.
Ha az épületbelsőt tekintjük, a legújabb épületszárny kivételével a többi épületrész
belső padlózata igen elavult. Sok helyen feltört a csempe, melyet a karbantartónk igyekszik
mindig rendbe hozni, de az igazi megoldást a padlózat teljes cseréje jelentené. A mosdókra
ezen épületrészeken ez különösen igaz.
Mindez kiegészül azzal a gonddal, hogy a tanulók által használt mosdók nem
csukhatóak. A gyerekek egy része éppen ezért nem szívesen, vagy egyáltalán nem megy az
iskolában mosdóba (reggel 7:30-tól legalább 16:00 óráig!). Ez úgy érzem, igen lényeges
probléma, melyet sürgősen meg kellene oldani. Szemetesek sincsenek a mosdófülkékben,
melyből szintén adódnak problémák a kulturált mosdóhasználatot illetően. A mosdóban
eldobált szemét igen gyakori probléma, mely bizonyos szinten orvosolható lenne, ha
lennének megfelelő szeméttárolók. Hajlamosak vagyunk sokszor a probléma okaként a
családi hátteret, az otthoni nevelés hiányos voltát említeni, de ha a dolgok hátterét is
nézzük, kiderülhet, hogy lehet, hogy esetleg nem szándékosan szemetelnek benn a
mosdóban, csak éppen nem tudják hová tenni a szemetet.
Az alsó és felső tagozatos tanulók eltérő napirend szerint élik iskolai életüket. Az
alsó tagozat iskolaotthonos képzési rendje és a felső tagozat egész napos oktatási rendszere
nincs összhangban. A legújabb épületszárny három alsós évfolyamnak ad otthont. A
negyedik évfolyam (a jelenlegi 2. osztály) számára nincs abban a szárnyban szabad terem,
ezért ők a központi épületrészben tanulnak, a felsős szaktantermek között. Mivel más a
napirendjük, a szüneteik eloszlása, súrlódásokhoz vezet, ha pl. épp nekik tanóra van
délután, a felső tagozatosoknak pedig adott esetben szünet a délutáni tanulmányi
munkában, vagy épp ők tanulnak és a kicsiknek van szünet. Ezen problémára megoldást
jelenthetne, ha az új szárnyban helyet foglaló korszerű informatika szaktanterem a régi
szárny egyik tantermébe „költözhetne át” (a 19-es terembe). Ennek kiépítése nem lenne
egyszerű és költségektől mentes, de megoldhatónak tűnik, és megérné a befektetést. Azért
is lenne szükséges ez a beruházás, mert az új szárnyban az informatika tanterem nagysága
nem felel meg az előírásoknak, a 19-es terem ebből a szempontból is megfelelő lenne. A
27
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezetői pályázat

Készítette: Árvai Csilla

tagozatonkénti zavartalanabb oktató-nevelő munka és együttműködés is jobban biztosított
lenne, mint a jelenlegi állapotban.
Informatikai felszereltségünk igen jó, rendelkezünk sok modern számítógéppel és
laptoppal, tablettel. Az interaktív táblás tantermek száma viszont kevés, többre lenne
szükség.
Ha egyszerre többen is szeretnék használni, mint ahány ilyen tanterem van, akkor
valamelyik osztálynak, csoportnak másképp kell megoldania az adott óra feladatait.
Ha lenne ilyen jellegű beruházásra pályázati lehetőség, mindenképpen élnünk kellene
vele, hogy bővítsük az interaktív táblával rendelkező tantermek számát, gondolok itt
különösen az új szárny tantermeire, hisz ott az alsó tagozatos tanulók számára egy
interaktív táblás tanterem sem áll rendelkezésre.
Az udvari sportlétesítményeket áttekintve olyan változtatásokra lenne szükség,
melyek talán nem is járnának nagy beruházási költséggel, viszont sürgősen szükség lenne
rájuk.
A távolugró gödör mögötti szabadtéri szerállvány évek óta kihasználatlan, sőt
balesetveszélyes korlátai és magas létrája miatt, ahová a gyerekek felmehetnek és nagyot
eshetnek onnan egy óvatlan pillanatban. Úgy gondolom, az ilyen baleseti veszélyforrásokat
ki kell küszöbölnünk, ahogyan csak lehet, hiszen sok bajt hozhat egy esés vagy sérülés. A
karbantartónk azt le tudná bontani, melynek helyére egy „lábtenisz pályát” lehetne építeni,
melyre tanulóink már régóta vágynak.
Ehhez elegendő lenne egy megfelelő nagyságú betonterület, ahol e szívesen játszott
játékot gondtalanul gyakorolhatnák tanulóink. Évek óta problémát jelent ugyanis, hogy a
főépület melletti kis betontéren játsszák, mert máshol nincs arra alkalmas terület. Ott
viszont, különösen mióta a homlokzati felújítás elkészült, nem szívesen engedjük őket
játszani, ill. csak nagyon vigyázva játszhatnak a gyerekek. Ez időnként konfliktusokhoz
vezet a pedagógusok és a gyerekek között, ugyanis ha nem engedjük őket ott játszani,
nincs elég hely mindenki számára a pályákon és az udvaron, ha engedjük, akkor fennáll a
veszélye, hogy a falat beszennyezik, vagy megrongálják, vagy esetleg az ablakot is betörik.
Erre a problémára megoldást jelenthetne egy betonterület kiépítése a távolugró gödör
mögött. Ott elegendő hely áll rendelkezésre a pálya kiépítéséhez, ill. az iskolaépület
megóvása is könnyebben biztosítható lenne.
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Személyi feltételek tervezése
Egyedül a vezető kevés egy iskola sikeres működéséhez. A tantestület, mely az
iskola legfőbb döntéshozó testülete, meghatározó szerepvállalója az iskolának. Sikerek
eléréséhez mindenképp szükséges a hatékonyan együttműködő közösség.
Mint minden tantestületet, a miénket is jellemzik erősségek, gyengeségek egyaránt.
A 2000-es években az akkori intézményi minőségirányítási programunknak megfelelően
többször is végeztünk SWOT-analízist, melynek eredményei híven tükrözték az iskola
erősségeit, gyengeségeit, az esetleges veszélyeket és az iskolában rejlő lehetőségeket. Bár
már a minőségirányítási program nem él, az eredményei mégis a maga valójában vázolták
fel a helyzetet. E felmérések eredményei megerősítik a helyzetelemzésben leírtakat,
miszerint egyik erőssége az intézménynek a tantestület, ill. a tantestületi együttműködés.
Gyengeségként jelentkezett viszont a nem mindig jól áramló kommunikáció.
Előfordult, hogy nem jutottak el mindenkihez a fontos információk, vagy csak részben
jutottak el. Ez időnként félreértésekhez, esetleg feszültséghez vezetett a tantestületen belül.
A tantestület tagjai között a legtöbb esetben csak munkakapcsolat van. A közösen
végzett munka a szakmai-pedagógiai tevékenységeinkben számtalanszor bizonyította, hogy
hatékony együttműködésre vagyunk képesek. A lehetőségekhez mérten igyekszünk
alkalmat keríteni a közös programokra. Ezek azonban legtöbbször a kötelező feladatokhoz
kapcsolódnak.
Többször is részt vettünk közösen csapatépítő tréningeken, melyek után pozitív
élményekkel feltöltődve, egymásra talán jobban is figyelve térhettünk vissza a
hétköznapokba. Az utóbbi egy-két évben sajnos nem volt alkalmunk ilyen jellegű
tréningen részt venni. Nagyon hasznosak lennének azonban, legalább tanévente egy-egy
tréning biztosan segítené a megnövekedett terhek könnyebb viselését. A pályázati
lehetőségek kihasználása hozzájárulhatna ezek megvalósulásához.
Mindezek ellenére a legtöbb kolléga között szinte csak munkakapcsolat van. Vannak
bizonyos kisebb csoportok, melyek tagjai között személyesebb a kapcsolat, de úgy érzem,
e területen akad tennivalónk közösen. Természetesen nem az a célom, hogy a ledolgozott
munkahetek után a hétvégéket is együtt töltsük, de időnként egy-egy közös program
közelebb hozza egymáshoz a tantestület tagjait, pl. egy-egy kirándulás, túra, mozilátogatás,
szalonnasütés, stb.
Néhányan már évek óta rendszeresen járnak színházba, remélem, a jövőben még
többen csatlakoznak majd hozzájuk.
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Az iskola belső és külső környezete

Intézményünk egyediségét és egyéniségét, mely az évtizedek alatt kialakult, meg kell
őriznünk. Azt érzem azonban, hogy a gyerekek, a tanulók nem érzik igazán, teljesen
magukénak, sajátjuknak az iskolát. Ezért azon mindenképp érdemes elgondolkodni,
hogyan is lehetne közelebb hozni őket az iskolához.
Egy iskola arculatát híven tükrözik azok a szimbólumok, melyeket az intézmény
alkalmaz mindennapi életében. Sok iskola rendelkezik pl. saját logóval, mely a kívülállók
felé is pozitív képet mutat róla. Tervezhetnénk saját logót iskolánk számára, mely tervezési
folyamatnak aktív részeseivé válhatnának a tanulók: pályázat útján ők tervezhetnének az
intézményhez illő logókat, a pedagógusokból álló zsűri pedig kiválasztaná a legjobbat
közülük. Ez az arculati elem az iskola dokumentumain, honlapján is megjelenne, tükrözve
az intézmény egyéniségét.
Egy olyan tablót is elhelyezhetnénk az aulában, ahol azok a végzett tanulók
szerepelnének, akik az iskolában töltött nyolc év alatt elért tanulmányi eredményük
és/vagy sportsikereik alapján példát mutathatnak tanulóink számára.
A külső környezetet kisebb anyagi ráfordítással és a partneri kapcsolatokban rejlő
lehetőségeket pozitívan kihasználva szépíthetnék az osztályközösségek. Ezt olyan módok
képzelem el, hogy a templom felőli kerítés mentén húzódó lejtős területet az osztályok
számára felosztanánk, és mindegyik közösség beültetné a maga kis területét virágokkal,
növényekkel, ill. gondozná is azt a tanévek során. Eszközökkel rendelkezünk a szükséges
munkálatokhoz, növényeket a gyerekek otthonról is tudnának hozni (egy-egy kis palántát,
vagy otthon fölöslegessé vált növényt), vagy az önkormányzattal együttműködve, ha a
község parkjainak, utcáinak beültetésekor vásárolt növényekből kapnánk, azokat is
szívesen felhasználnánk e célra. Ha gyermekeinket bevonnánk ilyen módon környezetük
szépítésébe, akkor szerintem sokkal jobban odafigyelnének rá és óvnák azt, ill. az iskolát is
sokkal jobban magukénak éreznék.

Pedagógiai munkánk fejlesztése:

Mint ahogyan a tanulókról szóló helyzetelemzési részben írtam, egyre inkább értékét
veszni látszik a tanulás, a tudás, tanulóink magatartása terén is szükséges lépéseket tenni,
hisz egyre súlyosabban érezzük azt a tantestületben, hogy a hagyományos pedagógiai
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eljárások, módszerek sikertelenebbek a mindennapokban. A kompetenciamérés intézményi
eredményei sem túl biztatóak. A 2013 és 2017. közötti időszakot vizsgálva egyre
kevesebben teljesítik arányaiban a minimum szintet, bár az egyes éveket összehasonlítva
ingadozások is tapasztalhatók. E folyamatot valamilyen módon meg kell állítani, míg nem
késő. A mérés-értékelés munkacsoport segíti ennek megvalósulását. Szerencsés lenne, ha a
tantestületből lenne olyan személy, aki e területen venne részt pedagógus-továbbképzésen,
segítve majd a hatékonyabb munkát e fejlesztő tevékenységben.
A különféle fejlesztő tanítási módszereket (kooperatív, IKT) rendszeresen
alkalmazzák a kollégák, mégis úgy érzem, komplex átalakulásra, fejlesztésre lenne
szükség.
Ha az intézmény jövőjét tekintjük, minden lehetőséget ki kell használnunk annak
érdekében, hogy a tanulólétszám ne csökkenjen, a gyerekek szívesebben járjanak iskolába,
ne szükséges rosszként éljék meg az iskolában töltött időt, ill. hogy az országos mérési
eredményeink is javuljanak.
Szükséges, hogy nyitottak legyünk az új módszerek iránt, hogy keressünk olyan
alternatív megoldásokat, melyek segítségével az iskolánkban végzett oktató-nevelő munka
színvonala emelkedhet, s melyben a tanulói személyiségfejlődés is tetten érhető.
Ennek a fejlődési folyamatnak az egyik lehetséges alternatívája lehet a Pressley
Ridge Program.
Alapja az úgynevezett re-education (magatartási- és viselkedésminták újratanítása)
nevelési alapfilozófia. A re-ed a gyerekek és fiatalok ökológiáját szem előtt tartó és az
erősségekre koncentráló komplex intervenciós rendszer.
Célja:




a magatartási és érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok
életminőségének javítása,
a társadalomba és a munkaerőpiacra való produktív beilleszkedésük
esélyének növelése,
a számukra, illetve a családjaik számára nyújtott szolgáltatások és programok
minőségének javítása.

Módszerei, eljárásai:


Magatartásmenedzsment rendszer
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Egyéni és csoportcélok



Egyéni és csoportos értékelés



Napindító és napzáró beszélgető kör



Egyéni szerződések



Problémamegoldó, kerekasztal, beszélgető kör (esetmegbeszélés)



Élménypedagógia

Természetesen nem egyedüli lehetőségként kínálkozik e program az intézményi
fejlődésre, több olyan komplex program, pedagógiai megújulási lehetőség is létezik,
működik hazánkban, melyek a sikeresebb oktató-nevelő munkát teszik lehetővé. A
tantestület közös céljai, az együttes döntéshozatal alapján kell, hogy meghatározzuk
iskolánk jövőbeli útját, a kitűzött feladatokat, az elérni kívánt célokat.
Azonban azt mindenképp be kell látnunk, hogy olyan utat kell keresnie a
tantestületnek, mellyel a gyermekeink sikeresebben vehetik az akadályokat, ill.
növekedhetnek az esélyeik a sikeresebb élet eléréséhez.
A Pressley Ridge módszernek is egyik eleme a motivációs pontrendszer, a
„pontbolt”. Nagyon jó lehetőséget kínál a gyerekek önértékelésére, önfejlesztésére, ill. egy
olyan motivációs rendszer kidolgozására, melynek segítségével a diákok maguk tűzhetnek
ki elérhető célokat maguk elé és azért tesznek is. Ennek eredményeként pontokat
gyűjthetnek, melyeket az iskola pontboltjában beválthatnak ajándékokra. Ez lehet az
írószerektől a színházjegyig szinte bármi, ami hasznos az iskolai életükben és a
személyiségfejlődésüket tekintve.
Egy idei nyertes pályázatunk (United Way LifeChanger program) által idén
áprilisban egy pénzügyi tudatosságot célzó élménynapban lesz részük a 2-6. évfolyamos
diákoknak, a következő tanév elején pedig lehetőségünk lesz bevezetni ezt a motivációs
pontrendszert és a pontboltot működtetni. Bízom abban, hogy pozitív eredményeket
érhetünk el általa, akár a tanulmányi eredmények javulását, vagy éppen a hiányzások
csökkenését.
Komplex és szabályozott folyamatok ezek, melyek megvalósítása áldozatos munkát,
sok erőfeszítést igényel, de úgy gondolom, ha valamilyen komoly fejlesztő változást nem
indítunk el iskolánkban, akkor akár annak fennmaradása, léte kerülhet veszélybe. Úgy
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érzem, ez a tantestület képes rálépni a megújulás útjára, és hiszem, hogy együtt komoly
sikereket érhetünk el.
A művészeti foglalkozások sikerét bizonyítja, hogy évről évre sok tanulónk kezdi
meg valamilyen tanszakon tanulmányait. A művészeti képzés adta alapok több diákunk ez
irányú továbbtanulását is megalapozza. Az időbeosztást azonban a délutáni tanulmányi
foglalkozásokkal igen nehéz összehangolni, hogy sikeresebb legyen a tanórákra való
felkészülésük. A színjáték tanszakon a foglalkozások időbeosztását sikerült ebben a
tanévben a tanulmányi munka idejével úgy összeegyeztetni, hogy legyen elegendő idejük a
tanulóknak a leckéikre. A képzőművészeti foglalkozások esetében ezt nem tudtuk így
megvalósítani, mivel az óraadó kolléganő időbeosztása nem tette ezt lehetővé. Bízom
abban, hogy a jövőben sikerülhet olyan megoldást találnunk erre, ami mind a művészeti
tanszakok pedagógusai, mind pedig a délutáni tanulmányi foglalkozásokat tartó
pedagógusok számára elfogadható.
Az informatika oktatás magas színvonalon működik intézményünkben. Különösen
sikeres, komoly versenyeredményeket hozó volt az elmúlt tanév végéig a Logo informatika
verseny.
Iskolánk informatika szakos pedagógusa fiatal és kreatív. Új irányokat, lehetőségeket
keres az informatika terén. A tervek szerint a lego robotika területét szeretnénk felfedezni
majd a jövőben. Erre a tanév végén pályázati lehetőség is nyílik majd, amivel szeretnénk
élni.
Ez az új lehetőség és irányvonal az érdeklődő tanulók számára is bizonyára érdekes
és izgalmas lesz. Remélem, újabb sikerek felé vezető út veheti kezdetét általa.

Iskolai hagyományaink, hagyományos rendezvényeink:
Az iskolai hagyományaink ápolása, ezek fejlesztése és bővítése hozzájárul az iskola
jó hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez. A hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatokat, ill. az ünnepélyekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a
szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. Számos
olyan intézményi hagyomány kiépült már iskolánkban, melyeket mindenképp meg kell
őriznünk, tovább kell vinnünk. Ilyenek az iskolai élethez kapcsolódó hagyományos
rendezvényeken (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró, nemzeti ünnepeink) túl többek között az
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iskolai jótékonysági bál, a művészeti gála, a Rákóczi-hét, a különböző projekthetek és
témahetek. E rendezvények, programok azon túl, hogy az iskolai élet színesítői, a
közösségeket is formáló, alakító szereppel is bírnak.
A 2017/2018-as tanévben egy sikeresnek tekinthető jótékonysági bált tudhatunk
magunk mögött. Mindenképp meg kell említeni, hogy ebben a tanévben először
csatlakoztunk olyan országos programokhoz, mint a központi témahetek. Örülök, hogy
minden kolléga aktívan veszi ki a részét e témahetek programjaiban, melyek közül eddig a
Pénz7 valósult meg.
Olyan országhatárokon túlnyúló programoknak is részesei voltunk ebben a tanévben,
mint a világ legnagyobb tanórája, vagy az Európai Diáksport Napja.
Mindenképp meg kell őriznünk a jövőben is ezen jól működő hagyományainkat,
továbbá a bővítésük lehetőségével is élnünk kell a jövőben.

Kapcsolataink
Szülők
A szülőkkel való kapcsolattartásunkat nagymértékben befolyásolják olyan rajtunk
kívül álló tényezők, mint a szülők, a család értékrendje, életkörülményei, a szülők iskolai
végzettsége, a tanuláshoz, a tudáshoz, mint értékhez való viszonyuk, stb.
A helyzetelemzési részben kifejtett szülői érdektelenség egyes szülők részéről az
iskola és a pedagógusok oldaláról nem igazán befolyásolható. Lehet, hogy bizonyos
esetekben nem is érdektelenségről van szó a szülők részéről, hanem a gyermekük
kudarcaival félnek szembesülni, azért nem keresik a kapcsolatot a pedagógusokkal. A
pedagógusok igyekeznek minden olyan lehetőséget kihasználni, melyek segítségével a
szülőket is bevonhatják az iskola életébe.
A továbbiakban is mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a szülői
érdeklődés mindinkább a tanulók iskolai élete felé is irányuljon.
Ezt célozza meg pl. az említett pedagógiai program is (Pressley Ridge Program),
mely a teljes pedagógiai kultúra olyan megújítását eredményezheti, amelyben a szülőkkel
való kapcsolattartásban is minőségi változás várható. Hiszen e nevelési módszerek
mindegyikének fontos részét képezi az iskola és a szülők közötti szoros együttműködés.
Mindenképpen meg kell említeni azonban azokat a szülőket is, akik rendezvényeink
megvalósulásában, azok sikeres lebonyolításában tevékenyen részt vesznek. Ők azok,
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akikre mindig számíthatunk, akik segítik munkánkat. Bízom abban, hogy egyre többen
lesznek ilyen szülők a jövőben, akik ilyen formában is segítik gyermekük iskolai életét.
A kapcsolattartás hagyományos, működő fórumain túl a kötetlenebb együttműködési
formák bizonyos fokú növelésére is törekszünk. A régen működött családi napot akkor
tudnánk sikeresen megvalósítani, ha biztosítottak lennének a hozzá szükséges források. Ha
működne újra az IPR program, vagy más pályázati lehetőség, támogatás állna
rendelkezésre, akkor azokat mindenképpen ki kellene használnunk. Talán az iskolai
sportéletbe való bevonásukkal is közelebb kerülnének hozzánk a szülők, ha pl. egy-egy
futball-, vagy kézilabda mérkőzésre meghívnánk őket.
A jótékonysági bálunk műsorrendjében idén először szerepeltek a szülők együtt a
pedagógusokkal, több műsorszámban is. A szülők aktívan és lelkesen vettek részt a közös
munkában. Nagyon jó volt látni, hogy az együtt töltött idő a próbák alatt mennyire közel
hozta egymáshoz a szülőket és a pedagógusokat. A jövőben arra kell törekedni, hogy minél
több olyan programot, eseményt szervezzünk, melybe a szülők tevékenyen bevonhatók,
hiszen ezek a közös feladatok és tevékenységek mindenképp jó hatással vannak az
együttműködésünkre.

Buj Község Önkormányzata

Iskolánk a település legnagyobb intézménye. Tanulóink szintén javarészt a falu lakói.
Számomra elképzelhetetlen, hogy ennek tudatában úgy működjön az iskola, hogy érdemi
kapcsolata ne legyen az önkormányzattal. Úgy gondolom, a község vezetése nyitott az
együttműködésre. Ennek egyik bizonyítéka talán a pályázat helyzetelemzési részének
tárgyi feltételeket tárgyaló részében említett, az elmúlt tanévben iskolánkban kezdett közel
kétszáz millió forintos beruházás.
Véleményem szerint sikerült megtalálni az együttműködés azon formáit, mely
mindkét fél számára elfogadható és a fejlődést szolgálja. A kommunikáció megfelelő
módon működik a község és az iskola vezetése között. Mindkét intézmény nyitott a
konstruktív együttműködésre, rendszeresen meghívjuk az önkormányzat képviselőit iskolai
rendezvényeinkre, ill. mi is látogatjuk a községi rendezvényeket, hozzájárulunk a községi
rendezvények

sikeréhez

műsorokkal,

fellépésekkel.

Az

önkormányzat

segítő

együttműködésére is számíthatunk, ha olyan problémánk adódik, melyben tud segíteni pl.
versenyekre való utaztatás, programok, rendezvények lebonyolításának segítésével.
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Hiszek abban, hogy sikerül megtalálnunk a község vezetésével azt a közös hangot,
mely intézményünk szakmai-pedagógiai munkáját pozitívan befolyásolhatja, viszont
intézményi autonómiánkat is megtartja szakmai kérdésekben.
Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Az óvodával, mint községünk másik köznevelési intézményével, az iskolánk
kapcsolat elsősorban az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása kapcsán valósul
meg.
Az

idei

tanév

során

több

olyan

alkalmat

is

kerestünk

közösen

az

óvodapedagógusokkal, mikor látogatjuk egymás rendezvényeit, programjait óvodai és
iskolai programok keretén belül egyaránt. A pedagógusok az együtt gondolkodásban,
együttműködésben rejlő lehetőségeket is kihasználják közös programok tervezésével,
szervezésével, lebonyolításával. Ehhez elengedhetetlen a zökkenőmentes és folyamatos,
rendszeres kommunikáció és a nyitottság, az együttműködésre való készség, mely mindkét
intézmény dolgozói részéről adott a tanévben tapasztaltak alapján.

Általános iskolák

Az alapfokú köznevelési intézményekkel létrejött kapcsolatait az iskolánk új
szemszögből is bővíthetné. Hasznos lenne, ha intézményünk testvériskolára találna
valamely külhoni magyar iskolában. Ehhez az ilyen irányú pályázati lehetőségek
kihasználására lenne szükség.
A kapcsolatépítés egyik lehetősége a Határtalanul! a nemzeti összetartozás
operatív

programja.

Ennek

keretében

magyarországi

iskolák

tanulói

állami

támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta
területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
Jelenleg a pályázat benyújtásának tervezési időszakában vagyunk a 6. (esetleg 5. és
7.) évfolyam bevonásával, akiknek e pályázat által a következő tanévben nyílik
lehetőségük valamely külhoni magyarlakta terület közvetlen megismerésére.
Ha e pályázati lehetőségek rendelkezésre állnak majd a jövőben is, azokkal
mindenképp kell majd élnünk a jövőben is.

36
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezetői pályázat

Készítette: Árvai Csilla

Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A tanulóinkról szóló helyzetelemzési részben kitértem a roma tanulókra. Számuk
egyre nő intézményünkben. Többségük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek. A nehéz szociális körülmények, sokszor a szülők iskolázatlansága e tanulók
helyzetét, tanulmányi előmenetelét is negatívan befolyásolja.
Éppen ezért elengedhetetlennek tartom az együttműködést Buj Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal abból a célból, hogy e gyermekek tanulmányait közös
erővel segítsük, támogassuk, nehéz helyzetüket valamelyest enyhítsük. Úgy vélem,
közösen ki tudnánk dolgozni egy olyan feltételrendszert, melynek segítségével
ösztönözhetnénk a roma tanulókat a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére, ill. annak
tudatosulását segíthetnénk bennük, hogy tanulni igenis érdemes, és hogy a cigány tanulók
is képesek nagy dolgokat elérni.
Olyan formáját képzelném el a támogatásnak, hogy pl. a legjobb roma tanulók
számára a Buji Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével biztosítanánk az otthoni
tanulásukat segítve laptopot, vagy tabletet, vagy pl. valamilyen formában jutalmaznánk a
tanulmányi eredményükön egy bizonyos mértékben javító tanulókat a tanév végén. A
művészetek terén legtehetségesebb tanulók fejlődését rajzeszközökkel, festékekkel,
művészeti alapanyagokkal segíthetnénk elő, vagy kirándulással jutalmazhatnánk a
valamely területeken (tanulás, sport, művészetek) jól teljesítő cigány tanulókat.
Már az idei tanévben az együttműködés bizonyos formái megvalósultak. A húsvéti
egészségnapunk megszervezésében is segített a kisebbségi önkormányzat, támogatta az
alapanyagok megvásárlását. Bízom abban, hogy sikerül majd a jövőben több olyan
együttműködési lehetőséget is találnunk, mellyel a roma gyerekeket támogathatjuk,
segíthetjük közösen.

IKSZT
Községünkben több éve működik az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, mely a
község rendelkezésére áll. A különféle iskolai programok (osztályprogramok, esetleg
projekt-és témahetek) szervezésekor többször igénybe vehetnénk szolgáltatásait, a hely
adta lehetőségeket (pl. kültéri kemence). Az eddigi tapasztalatok alapján mindig szívesen
látják itt a gyerekcsoportokat és pedagógusaikat, sőt segítik is az ott szervezett programok
sikeres lebonyolítását.
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Egyházak

Az egyházak szervezésében megvalósult nyári tábor az ezévi tervekben is szerepel.
Mindenképp meg kell őriznünk, sőt lehetőségeinkhez mérten támogatnunk is az ilyen
értékes kezdeményezéseket, hisz gyermekeinket e programok közelebb hozzák egymáshoz,
a közösségépítés rendkívül fontos építőelemei ezek.
Mind az iskolavezetésnek, mind pedig a pedagógusoknak a maguk lehetőségeihez
mérten hozzá kell járulniuk az ilyen dicséretes kezdeményezésekhez, melyek a gyerekek
személyiségfejlesztésében fontos szerepet játszanak.

Az egészség- és környezettudatos magatartás kialakításához szükséges partneri
kapcsolatok

Ahhoz, hogy gyermekeink életének részévé váljon a tudatosság a saját egészségük és
környezetük szépségének megőrzése terén, továbbra is nagy szükség lesz eddigi
partnereinkre, ill. e kör kibővítésére. Minden pályázati és egyéb lehetőséget ki kell
használnunk annak érdekében, hogy gyermekeinkben kialakítsuk az egészséges és
környezettudatos magatartást.
A személyes példamutatás jelentősége a pedagógusok részéről rendkívül hangsúlyos
e téren is.
Nagyon hasznos lenne, ha rendelkezne intézményünk mentálhigiénés szakemberrel,
ha a tantestület valamely tagja pedagógus továbbképzés keretén belül megszerezné e
végzettséget, hisz nagy szükség lenne rá.
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IV. Összegzés
A pályázat írása során elsőként az fogalmazódott meg bennem, mennyi sok értéket és
lehetőséget hordoz magában iskolánk.
Elsődleges célom, hogy olyan intézménnyé váljon iskolánk, ahová mind a tanulóink,
mind pedig mi, pedagógusok szívesen járunk, és amiért érdemes együtt dolgoznunk.
Ahhoz, hogy e célok megvalósuljanak, a belső együttműködésen kívül a külső partnerek is
elengedhetetlenül fontos szereplők.
A pedagógiai munkánkat megújítani szándékozó, a pályázatban szereplő új
pedagógiai program is e célok megvalósításának lehetőségét hordozza magában.
A felvázolt tervek, célok megvalósítása nem könnyű feladat. Mindig adódnak
nehézségek, akadályok, abban viszont biztos vagyok, hogy tantestületünk mind
szakmailag, mind emberileg képes a konstruktív együttműködésre. Elengedhetetlen
azonban, hogy a terhekből mindenki egyformán vegye ki a részét, hiszen ellenkező esetben
az egyenlőtlen teherviselés feszültségekhez vezethet a tantestületen belül és az gátat
szabhat a fejlődésnek, a haladásnak.
Az idők során intézményünk mindig alkalmazkodott a megváltozott külső
körülményekhez, feltételekhez, sőt legtöbbször a maga javára hasznosította azokat. Ezt a
jövőben is folytatnunk kell!
Munkálkodnunk kell továbbra is azon, hogy a Rétközi Iskolaszövetségben elfoglalt
helyünket megerősítsük, esetleg javítsuk is, ill. iskolánk hírnevét megőrizzük, öregbítsük.

Pályázatom elfogadása esetén, a benne foglalt elemek megvalósításával az alábbi
eredményeket szeretném, ha elérné intézményünk:
-

az iskola versenyképességének növekedése

-

a tanulók személyiségének fejlődése, gazdagodása

-

konstruktív együttműködés partnereinkkel

-

az emberi kapcsolatok pozitív irányú fejlődése

-

nyugodt, ösztönző, motiváló légkör kialakulása mind a kollégák, mind
pedig a diákok körében

-

a tanulás, a tudás értékének előtérbe kerülése
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A felvázolt tervek alapján az elkövetkezendő évek legfőbb célja számomra, hogy
minél inkább gyermekbaráttá váljon intézményünk, melyben mind a belső, mind pedig a
külső partneri kapcsolatokat a pozitív egymásrautaltság jellemzi.
A pályázat pozitív elbírálása esetén az előttünk álló tanévekben szeretném elérni,
hogy egy mind külsőleg, megjelenésében, mind pedig tartalmában, értékeiben gazdagabb,
megújult intézménnyé váljon iskolánk. Az iskolán belüli összetartás adhat ehhez egy erős
alapot, ez indíthat el minket a közösen meghatározott célok elérése felé. Az iskola azonban
önmagában nem teljesedhet ki. A környezet, az együttműködő partnerek nélkül nem
valósulhatnak meg a legjobb tervek sem. Meghatározó lépés a fejlődés útján, ha az egyes
intézmények a községben nemcsak egymás mellett működnek, hanem együtt is. Úgy
gondolom, ha mindannyian e közös ügyért, a fejlődéséért munkálkodunk, remélhetőleg el
is érjük legfőbb célkitűzéseinket.
A

pályázatban

említett

partnerek

szerepe

kulcsfontosságú,

mindnyájuk

együttműködésére számítok a jövőben!
Bízva az intézmény tantestülete, a szülők, az iskola véleményező testületei, partnerei,
valamint a fenntartó és az önkormányzat támogatásában, kérem vezetői pályázatom
elfogadását.

Buj, 2018. március 27.

_______________________
Árvai Csilla
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1. sz. melléklet:
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2. sz. melléklet:
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3. sz. melléklet:
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