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1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

[………………] 

2. BEVEZETÉS 

A bennünket körülvevő világ folyamatosan változik, a fejlődés felgyorsult, így nekünk, 

pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani. Mindannyian tudjuk, nem lehet 

csupán a régi módszerekkel tanítani, nevelni. 

Az utóbbi években az EU-s pályázati programoknak köszönhetően különösen jelen-

tős tartalmi és formai megújulás történt intézményünkben.  Megújítottuk módszereinket, 

szakmai ismereteinket. A kollégák számos módszertani továbbképzésen vettek részt, elsa-

játították az új tanulásszervezési eljárásokat (kooperatív tanulási technika, differenciált ta-

nulásszervezés), valamint az infokommunikációs eszközök alkalmazásának módját (szá-

mítógépes ismeretek, interaktív tábla használata). Megértettük, hogy a pedagógus szerepe 

megváltozott, a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé kell válnia. Minden 

gyerek számára a leginkább megfelelő fejlesztést igyekszünk biztosítani, szeretetteljes, 

megértő környezetben. Szeretnénk elérni, hogy boldog, önmagukkal és a világgal harmó-

niában élő, kiegyensúlyozott emberekké váljanak. 

Úgy gondolom, tanulóink képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő oktatásban 

részesülnek iskolánkban.  A pályázatok keretében végzett sok-sok érdekes munka is ezt 

bizonyítja. 

2.1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEIM  

 

„Az oktatás elismerésre méltó dolog, de nem árt, ha időnként eszünkbe jut, hogy amit va-

lóban érdemes tudni, nem tanítható.” /Oscar Wilde/ 

 

Kicsit talán furcsának tűnik mottóként olyan idézetet választani, amely nem az oktatásra 

helyezi a hangsúlyt, hanem a nevelésre. Különösen akkor, amikor az iskola mérlegre ke-

rül, a kompetenciamérések viszonylag objektív mérlegére. Folyamatosan meg kell felel-

nünk az európai, országos, megyei, városi, kisvárosi átlagnak, a kollégák, szülők, gyere-

kek és a saját elvárásainknak. Rohanó világunkban rengeteg információra kell figyelnünk, 

szinte elveszünk az áradatban. Fontos, hogy „biztos kikötő” legyünk alapvető pozitív em-
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beri értékeket képviselve, még akkor is, ha a környezetünk ezeket időnként nem tudja tole-

rálni, mert a megfelelni akarás kényszere erősebb. 

Az elmúlt hat évben mindig igyekeztem meghallgatni a különböző véleményeket, de 

mérlegeltem azokat, s belátásom szerint döntöttem. Az utóbbi években több nagy pályázat 

(ROP, TÁMOP, TIOP) zajlott intézményünkben. Egy-egy ciklust lezárva, visszatekintve 

általában pozitív volt a mérleg. Szeretném ezt a megkezdett munkát folytatni, a munkatár-

saimmal közösen olyan iskolát teremteni, ahol nemcsak a sikerek, de az átmeneti kudarcok 

is hasznunkra válhatnak. 

Ezen gondolatokkal szeretném továbbra is irányítani ezt az intézményt, köszönetet 

mondva az iskola vezetésének, kollégáimnak, az önkormányzat minden tagjának a támo-

gatásért, a szülői munkaközösségnek, minden szülőnek, akik ránk bízták gyermekeiket. És 

természetesen a gyermekeknek, akik nap mint nap, újra és újra megbirkóznak napi felada-

taikkal. 

 

„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

/Paulo Coelho/ 

Olyan iskolát szeretnék, ahol az időnként szűkösebb, időnként tágabb lehetőségek 

között minden kollégám és minden tanuló meg tudja találni azokat az eszközöket, ahol ké-

pességei mások szabadságának megsértése nélkül bontakozhatnak ki.  

Meg kell tanulnunk úgy boldogulni, hogy az adottságok között mindig észrevegyük 

a pozitívumokat, ne a negatívumokra helyezzük a hangsúlyt. Szükség esetén viszont közös 

érdekképviselettel küzdjünk intézményünk sikeréért. 

 

3. HELYZETELEMZÉS 

3.1. AZ ISKOLA TÁRSADALMI -GAZDASÁGI KÖRNYEZETE  

Fertőszentmiklós Város a Sopron-Fertőd kistérség Sopron városát követő legnagyobb te-

lepülése, lakosainak száma 3885 fő, a körzetéhez tartozó Csapod és Petőháza települések-

kel együtt pedig 5457 fő. 

Az iskola tanulólétszámának alakulását a 2002-2012. közötti időszakban az alábbi 

diagram mutatja be: 
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Ezzel a létszámmal a kistérség legnagyobb alapfokú közoktatási intézménye a 

fertőszentmiklósi. Jól mutatja a gyereklétszám csökkenését, hogy míg korábban három, 

addig jelenleg csak két osztály van évfolyamonként. A következő évek előrejelzései vi-

szont valamivel nagyobb létszámot vetítenek elő. 

A település jó földrajzi adottságainak és elérhetőségének köszönhetően nagy nép-

szerűségnek örvend a vállalkozók és a betelepülők körében, amelyek többsége értelmisé-

gi. A település vonzerejének köszönheti gazdasági, társadalmi stabilitását. 

Győr-Moson-Sopron megye népsűrűsége a legmagasabb a régióban 104,5 fő/km2. 

Jelentősebb bevándorlás a közeli településekről, Magyarország keleti részéről és külföld-

ről tapasztalható, míg a csekélyebb számú elvándorlók többsége a közeli nagyvárost vá-

lasztja. Ez ugyancsak kedvező tendencia az országos átlaghoz viszonyítva. A több munka-

lehetőséget kínáló fejlettebb régiónak köszönhető ez a pozitív adat. 

Fertőszentmiklóson a népesség iskolai végzettsége is jelentősen javult. A lakosság 

egyre nagyobb részaránya rendelkezik középiskolai és felsőfokú végzettséggel. A nők is-

kolázottsági foka nagyobb mértékben javult, mint a férfiaké, ami elsősorban az elmúlt két-

három évtized társadalmi, szociológiai változásainak köszönhető. A nők körében a felső-

fokú végzettséggel rendelkezők aránya nőtt a legnagyobb mértékben. A település szociális 

helyzete a vizsgált adatok alapján kedvező képet mutat. A lakosság mintegy 1,5% munka-

nélküli, ami a kistérségi és az országos átlagnál jóval kedvezőbb helyzetre utal. 
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3.2. AZ ISKOLA MÚLTJA  

A Nádasdyak 1660-as urbáriumában találunk először írásos említést az iskoláról, ami egy 

tantermes volt a 19. század végéig. Az 1868-as népiskolai törvény miatt nagyobb épületre 

volt szükség. Az iskola a Felsőbüki család kúriájában működött 1903-ig. A kúriát lebon-

tották, és 7 hónap alatt felépült az emeletes római katolikus népiskola, amit a község la-

kossága, a falu vezetése, az egyház és az Esterházy család összefogással hozott létre. Ma 

ennek emlékét őrzi az iskola falán lévő márványtábla. 

1949. szeptember 3-tól megszűnt Petőházán a felső tagozat, azóta ide járnak a felső-

sök. 1973-tól a csapodi iskola felső tagozatát is körzetesítették. 1977-től pedig a 

röjtökmuzsaji, ebergőci felsős tanulók is itt végzik tanulmányaikat. Jelentős körzeti isko-

lává nőtte ki magát az intézmény. 1988 szeptemberére készült el az új iskola 14 tanterem-

mel, modern konyhával, étteremmel. Ide a felsősök, a régi épületbe pedig az alsósok jár-

nak. 1971-től 1983-ig körzeti testnevelés tagozat is működött. 1981-ben adták át a kör-

nyék legnagyobb tornatermét. 1984-től 1991-ig az iskola Iliás Ferenc nevét viselte, aki a 

községben született, tanító volt. A rendszerváltás után visszatértünk az Általános Iskola 

Fertőszentmiklós névre. Több éven keresztül a Rába Gimnázium levelező tagozata is mű-

ködött itt. 

Újabb gazdasági nehézségek következtek, több környező faluban ismét megszűnt a 

felső tagozat, a szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve ide íratták gyerekeiket, így 

újabb településekről (Pusztacsalád, Iván, Fertőd, Fertőendréd, Agyagosszergény) vannak 

bejáróink. Az iskola új neve Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola lett 2007-ben. A névvá-

lasztást indokolja, hogy Felsőbüki Nagy Pál, hazánk kiváló reformkori nemesi politikusa 

1777. október 7-én itt született. 

2007. július 15-től Petőháza újra iskolánk tagintézménye. Neve: Felsőbüki Nagy Pál 

Általános Iskola Fertőszentmiklós Petőházi Tagintézménye. A tagintézményben dolgozó 

kollégákkal kiváló - napi szintű - munkakapcsolatban állunk. Részükre és diákjaik számá-

ra - azonos elvárások mellett - biztosítjuk ugyanazokat a feltételeket, melyek az anyaisko-

lában tanulókat és oktatókat megilleti. 

3.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK , TOVÁBBKÉPZÉSEK  

Az oktató-nevelőmunkában tevékenykedő tanárok és tanítók létszámát az oktatott tanuló-

csoportok száma, a tanárok kötelező óraszáma (mindkettőt az közoktatási és a nemzeti 

köznevelési törvény szabályozza) és az alapellátásokon felül végzett tevékenységek (szak-

körök, korrepetálások és egyéb foglalkozások) száma határozza meg. 
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Jelenleg 36 pedagógus áll az iskola alkalmazásában. Közülük hárman kismamák. 

Helyettük határozott időre kinevezett pedagógusok dolgoznak. Az intézménynek van két 

napközis tanítója, egy könyvtárosa és egy gyógypedagógusa, valamint három óraadója. Az 

igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti. Az adminisztrációs munkát az iskolatitkár 

végzi. A hat technikai dolgozóból egy fő épületgondnok, egy fő félállású karbantartó, né-

gyen takarítónők.  

Az iskola szakos ellátottsága - az elmúlt évek következetes és tudatos létszámgaz-

dálkodásának köszönhetően 100% -os. 

A 2009/2010. tanévben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében pedagógusaink a to-

vábbképzéseken 83 tanúsítványt szereztek a következő témákban: 

- Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

- Tanórai differenciálás heterogén csoportban 

- Tevékenységközpontú pedagógiák 

- Óvoda-iskola átmenet 

- Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 

- A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani 

képzés: Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő al-

kalmazását segítő képzés. Informatikai alapozó képzés. 

Ezen felül vezetői képzésen 3 fő 6 tanúsítványt szerzett. 

Egy kolléganő befejezte azon tanulmányait, melynek birtokában angol nyelvet ok-

tathat a 3-6. évfolyamon, ezzel az angol nyelv szakos ellátottsága javult. 

Egy fő 2011-ben informatika szakos tanári diplomát szerzett, így 2011 szeptemberétől ő 

oktathatja ezt a tárgyat. Két testnevelő kolléga gyakorlatvezető mentortanári végzettséget 

szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen, Szombathelyen, így hallgatókat fogadhatunk 

a tanárképzéshez kapcsolódó féléves összefüggő egyéni szakmai gyakorlatra. 

A 2012/2013-as tanévben 10 kolléga a következő képzéseken vett részt: 

- Egészséges életmódra nevelés. Gyógy-és fűszernövények termesztése, fel-

használása, illóolajok használata 

- A számítógép alkalmazási lehetőségei a pedagógus munkájában 

- Az Excel és a PowerPoint alkalmazási lehetőségei a pedagógus munkájában 

- A részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek és pedagógusaik a többségi 

pedagógiában (szakmai önképzés) 

- ’Learning EU at Schools’ Projekt – támogatott képzés (Uniós ismeretek taní-

tása a közoktatásban: interaktív tananyagok fejlesztése) 
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- Fejlesztő-differenciáló szakpedagógiai képzés. 

3.4. TÁRGYI FELTÉTELEK , PÁLYÁZATOK  

Az iskola rendelkezik a szükséges alapdokumentumokkal és azok mellékleteivel, így a 

törvényi feltételeknek megfelelően működhet. 

 

  
Székhely 

(Fertőszentmiklós) 
Petőházi 

Tagintézmény 

Osztálytermek száma 18 4 
Szaktantermek száma 5 1 
Napközis terem 2 -- 
Fejlesztő terem 1 -- 
Könyvtárhelyiség 3 -- 
Tornaterem 1 -- 
Tornaszoba 1 1 
Tanuszoda 1 -- 
Tornatermi öltözők 4 1 
Tanuszodai öltözők 2 -- 
Ebédlő 1 1 
Konyha 1 1 
Irodák, tanári szoba 5 1 
Aula 1 -- 
Mosdók – mellékhelyiségek 17 4 
Orvosi szoba 1 -- 

 

Az önkormányzat, mint fenntartó által benyújtott ROP, TÁMOP, TIOP pályázatok-

nak és az iskolavezetés tudatosan átgondolt fejlesztő munkájának köszönhetően az okta-

táshoz szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Mindannyian nagyra értékeljük Fer-

tőszentmiklós Város Önkormányzatának segítő támogatását, munkáját, mely lehetővé tette 

az európai szintű XXI. századi iskola megteremtését. 

 

A ROP pályázat (az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Magyarországi Ope-

ratív Program „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” uniós pályázat, 

célja a „Változó Világ Tükrében!” A fertőszentmiklósi mikrotérségi központi feladatokat 

ellátó általános iskola komplex fejlesztési programja. A projekt összköltsége: 

220.190.008,- Ft. A támogatás mértéke: 198.171.007,- Ft) keretében egy komplex fejlesz-

tés valósult meg. A megújuló tárgyi környezet hozzájárul a gyermekek optimális oktatási 

körülményeinek megteremtéséhez, ill. az akadálymentesítés révén lehetővé teszi az integ-
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rált oktatást-nevelést. A tantermek belső megújulása, az IKT fogadásának kiépítése a mo-

dern pedagógiai módszerek elérhetőségét biztosították. 

A ROP pályázat keretében megvalósult: 

- az intézmény alsó és felső tagozatos épületének komplex felújítása, bővítése 

és teljes körű akadálymentesítése, 

- eszközbeszerzések révén a higiénikus, egészséges és korszerű környezet 

megteremtése,  

- fejlesztő pedagógiai eszközök beszerzése által az integrált oktatás minőségi 

fejlesztése, 

- az intézmény IKT eszközök és módszerek fogadására való alkalmassá tétele, 

- a fejlesztő szoba felújításán keresztül az SNI gyermekekkel való foglalkozá-

sok hatékonyságnövelése, 

- a könyvtár berendezésének felújításával a gyermekek kultúrához való kötő-

désének javítása, kihelyezett órákra való alkalmassá tétele, 

- kerékpártárolók kialakítása 

- elkészült az iskola logója, ezzel párhuzamosan honlapunk is megújult. 

 

A TÁMOP („Változó Világ Tükrében – Fertőszentmiklósi Mikrotérségi Iskola és 

Óvoda ill. tagintézményének közös tartalomfejlesztési programja”) pályázaton önkor-

mányzatunk összesen 34.294.049 forintot nyert, melyből az iskolai feladat-ellátási hely 

18.762.409,- Ft-ot kapott. A nevelőtestület minden tagja vállalta a program megvalósítá-

sát. Az iskola 9 tanára az intézményi innovációba bevont pedagógus. 

• A pályázat kötelező elemei: 

- Új tanulásszervezési eljárások 

- Modern pedagógiai módszerek 

- Önálló intézményi innováció (fejlesztések) 

• Új tanulásszervezési eljárások keretében: 

- Szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület („A” típus) került bevezetés-

re az 5. évfolyamon teljes tanórai lefedettséggel. 

- Matematika kompetencia terület („A” típus) az 5. évfolyamon teljes tanórai 

lefedettséggel. 

- Életpálya-építési kompetenciaterület („B” típus) az 1.a és a 3.a osztályokban 

(kötelezően választott) 18 magyar és 18 matematika modul beépítésével. 
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• Tantárgytömbösített oktatás az 5. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tan-

tárgyban, valamint a művészetek műveltségterületen, a szakrendszerű oktatásban. 

(A 2011/2012. tanévben a törvényi változások miatt módosult.) 

- szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület 

- művészetek műveltségterület 

• Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a 7. évfolyamon került beveze-

tésre az Ember és társadalom műveltségterületen, a NAT alapján történelem, etika 

tantárgyakban. 

• Modern pedagógiai módszerek 

- Három hetet meghaladó projekt: A nád projekt (A nád - a nádas, mint termé-

szetes növényzet hatása az ott élők társadalmi, gazdasági, kulturális életére). 

- Témahét: A tevékenységet a 2009/2010. tanévben szolgáltatásként megvásá-

roltuk a Fertő-Hanság Nemzeti Parktól. A következő tanévtől a tevékenység 

a tantestület önálló innovációja alapján valósult meg. 

- Moduláris oktatási program: Moduláris oktatás az Ember és társadalom mű-

veltségterületen történelem tantárgyban Ősi magyar hagyományok, Hagyo-

mányok és szokások címmel. 

• Önálló intézményi innováció (fejlesztések) 

A „Jó gyakorlat” keretén belül az Örökségünk a Fertő-táj modult, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja (Porpáczy középiskola) 

„Jó gyakorlatként” kifejlesztett programcsomagját adaptáltuk. Ennek keretében két kollé-

ganő hospitáláson vett részt a Fertőszéplaki tájházakban. A „Jó gyakorlatot” a 7. évfolya-

mon meg is valósítjuk.  

A TÁMOP keretében négy értékes innováció készült el kilenc kollégám munkája 

nyomán, melyek a következő tanévektől folyamatosan megvalósulnak. 

- Elődeink élete, mely mindig a hetedik évfolyamot érinti. 

- Szabadon a szabadban című innováció a hatodik évfolyamon. 

- „Ősz szele zizzen…” című témahét az egész alsó tagozaton.  

- A Nád, a három hetet meghaladó projekt a nyolcadik évfolyam számára. 

Bevont tanulócsoportok száma: 13 csoport a 10 osztályból, mivel az 5. évfolyamon a 

matematika kulcskompetencia bevezetése 3 vegyes összetételű csoportban történt, ezért ez 

3 plusz csoportnak számít a TÁMOP-ban. 
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Digitális tartalmak: az érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként 

valósult meg. 

 

A TIOP  pályázat (Változó Világ Tükrében - a fertőszentmiklósi mikrotérségi iskola 

IT fejlesztése) (IT=informatikai infrastruktúra) kapcsolódik a TÁMOP-3.1.4. pályázathoz, 

ugyanis ez utóbbinak egyik fő célkitűzése volt a digitális írástudás elterjesztése, minden-

napi gyakorlattá válásának támogatása, a beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai haszná-

latára való felkészítése, az IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani segítése.  Is-

kolánk a TÁMOP pályázati projektet sikeresen megvalósította (2010.08.31-én fejeződött 

be), így vált jogosulttá a TIOP pályázat elnyerésére is. 

 

A pályázat keretében beszerzett eszközök (a petőházi tagiskolával együtt): 

Szerver szoftver 1 db 

Iskolai PC 35 db 

Tantermi csomag 12 db 

Kötelező oktatás 2 db 

Alkalmazás szerver 1 db 

Szavazó csomag 1 db 

WIFI csomag 2 db 
 

A projekt megvalósítása során végzett tevékenységek: 

- Az eszközök telepítését követően a pedagógusok részt vettek a használathoz 

szükséges felkészítésen. 

- informatikai stratégiát készítettünk 

- a pedagógusok többsége részt vett az IKT alapú oktatás módszertani tovább-

képzésen 

- rendszergazda szolgáltatást biztosítottunk /legalább 72 órán belüli hibaelhárí-

tással/ 

- bemutató órákat tartottunk a szülők számára 

- Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Intézkedési Tervet készí-

tettünk 

- Tájékoztatási kötelezettségeinknek eleget tettünk (a Nyugati Tükör című új-

ság oldalain, az iskola honlapján, információs füzetekben, nyílt napon stb.) 
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3.5. A SZAKMAI MUNKA  

A pedagógiai programban meghatározott feladatok szerint, éves munkaterv alapján dolgo-

zunk. Munkatervünkben megfogalmazott céljainkat maradéktalanul és sikeresen végre-

hajtjuk. 

A zökkenőmentes munkavégzés érdekében havonta - hétfőnként a fogadóórák előtt - 

tantestületi értekezletet tartunk. Itt megbeszéljük az elmúlt hónap sikereit, problémáit, il-

letve a következő hónap feladatait. Így szükség esetén tapasztalatainkat azonnal meg tud-

juk osztani a szülőkkel is. 

Kiemelt feladataink: 

- a rend és a fegyelem további szilárdítása 

- az esélyegyenlőség megteremtése 

- a rászorulók felzárkóztatása 

- tehetséggondozás 

- sikeres pályaválasztás 

- minél több versenyen való részvétel. 

A hatékony munka elérése érdekében három szakmai munkaközösséget alakítottunk: 

- Humán munkaközösség 

- Reál munkaközösség 

- Sport-Művészeti munkaközösség. 

Feladataink sikeres elvégzése érdekében Fertőszentmiklóson az alábbi tevékenységeket 

folytatjuk: 

- 11 csoportban végzünk korrepetálást igény szerint 

- 10 féle szakkört működtetünk heti 11 órában 

- 5 sportkör indult heti 10 órában 

- énekkarunk heti 1 órában tevékenykedik 

- versenyekre készítünk fel tanulókat. 

Petőházi Tagintézményünkben a tanulók számára a következő foglalkozások vannak: 

- 4 csoportban korrepetálás (a kollégák szabadideje terhére) 

- 1 furulya szakkör 

- 1 irodalmi szakkör 

- néptánc szakkör (művészeti oktatás keretein belül) 

- tömegsport 1 csoportban. 
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A szakköri tevékenységekben kb. 400 tanuló vesz részt átfedéssel, hisz egy tanuló 

akár két-három szakkör munkájába is bekapcsolódhat. Továbbra is a sportkörök és az 

énekkar a legkeresettebb. 

Az utóbbi években tanulóink számtalan sportversenyen (atlétika, mezei futóverseny, 

duatlon, játékos sportverseny, kézilabda, futball) értek el körzeti, illetve megyei szinten 

kiemelkedő eredményeket. Nem hagyhatom szó nélkül a szabadidős sportfoglalkozásokat, 

hiszen nagyon fontos minden tanuló egészségének megőrzése, fizikai állóképességének 

fejlesztése. 

Különböző szaktárgyi versenyeken (humán, idegen nyelv, természet-tudományos) 

szintén rengeteg gyermekünk szerepelt a sportos eredményekhez hasonló sikerességgel.  A 

ROP pályázat keretében megépített tanuszodában az alsó tagozatos tanulók vízhez szokta-

tása az őszi és a tavaszi időszakban folyik.  

Munkánk hatékonyságának növelése érdekében felhasználjuk a különböző vizsgála-

tok, mérések eredményeit, tapasztalatait. Ezeket alátámasztják a 2011. évi kompetencia-

mérés eredményei: 
 

Matematika Szövegértés 
Évfolyam/tantárgy 

Iskolánk Országos Iskolánk Országos 
6. évfolyam 1500 1486 1490 1465 
8. évfolyam 1619 1601 1586 1577 

 

Az előző évekhez hasonlóan az országos átlag körüli, illetve annál jobb eredményeket ér-

tünk el. 

Az alábbi kördiagram a továbbtanulási irányultság adatait tartalmazza a 

2011/2012. tanévben: 
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Tanulóinkat 85-90%-ban az általuk első helyen megjelölt intézménybe veszik fel, ahol ál-

talában jól teljesítenek hosszú évekre visszamenőleg. 

3.6. DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

Az iskolánkban működő diákönkormányzat elsődleges célja a tanulók érdekeinek képvise-

lete, védelme, valamint fontos feladatuknak tekintik a tartalmas iskolai élet kialakításában 

való aktív résztételt, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek szervezését, lebonyolítá-

sát, a diákévek emlékezetessé tételét is.  

Azt valljuk, a gyerekek akkor érzik igazán magukénak a programokat, ha ötleteiket 

közös munkával valósíthatják meg. Programtervüket az osztályközösségek javaslatai alap-

ján állítják össze, az érdekképviseleten túl bekapcsolódnak az iskolai élet alábbi területei-

nek szervezésébe, segítésébe: 

- Tanulmányi munka /a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése, versenyek, 

vetélkedők/ 

- Sport- és egészségvédelmi programok /Mikulás-kupa, osztálybajnokságok, 

versenyek/ 

- Szabadidős programok, túrák, kirándulások /klubdélutánok, kerékpártúrák, 

Mikulás disco, karácsonyi játszóház, országjáró túrák, gyermeknapi rendez-

vények/  

- Kulturális programok /ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolánk 

névadójáról, az 1956-os forradalomról, alsós diáktársaink megajándékozása 

Mikuláskor, karácsonyi műsor, játszóház, farsangi karnevál, március 15-i 

ünnepi műsor, a 8. osztályos diákok búcsúztatása/  

- Környezetvédelmi munka /papírgyűjtés, az iskola környékének rendezése, a 

termek otthonosabbá tétele, óvása, a város köztereinek rendezése a Föld nap-

ján, faliújságok díszítése ünnepi alkalmakra/ 

- Ügyeleti szolgálat  

A diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja. Tagjai a 4-8. osztályok közös-

ségei által megválasztott osztálytitkárok és küldöttek, akiknek megbízatása egy tanévre 

szól. A diáktanács tagjainak joga és kötelessége, hogy aktívan vegyenek részt a diáktanács 

megbeszélésein, elmondják osztályközösségük gondjait, kéréseit, javaslatait, képviseljék 

érdekeit, tájékoztassák a diákokat a diáktanács döntéseiről, a diáktanácstól kapott felada-

tokat maradéktalanul végrehajtsák. 
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 A diáktanács az iskola valamennyi tanulóját érintő döntéseit a hétfőnkénti ügyelet-

átadást követően nyilvánosságra hozza, kéréseit, javaslatait is itt ismerteti a diákokkal. 

A diákönkormányzat céljainak megvalósulásáról, programjairól, a diákjogok érvényesülé-

séről a tanév végi diákközgyűlésen számolnak be a munkacsoportok vezetői /kulturális, 

sport, környezetvédelmi, faliújság munkacsoport/ és a diáktanács titkára. 

3.7. ALAPÍTVÁNYAINK  

Az iskolai munka folyamatában segítséget jelentenek alapítványaink is. Az Iskoláért Ala-

pítvány elsősorban iskolánk tárgyi felszereltségét gazdagítja anyagi eszközei által, a Fertő-

szentmiklósi Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapítvány pedig a tehetsé-

ges diákok fejlődését támogatja, elsődleges célja az iskola legjobb 8. osztályos tanulóinak 

jutalmazása. A közalapítvány a tanévet lezáró iskolai ünnepségeken a Magyar Péter-díj 

arany fokozatában részesíti azokat a 8. osztályos diákokat, akik a 8 tanév során mindig ki-

tűnő tanulmányi eredményt értek el, emellett példás magatartásukkal és szorgalmukkal is 

kiérdemelték a nevelőtestület elismerését. A Magyar Péter-díj ezüst fokozatát pedig azok a 

példás magatartású és szorgalmú 8. osztályos tanulók kapják, akiknek a bizonyítványában 

az ötösök mellett maximum két négyes szerepel. A közalapítvány lehetőségei szerint ju-

talmazza az iskola szakmai munkaközösségei által minden tanév október 15-ig meghirde-

tett szaktárgyi versenyeken dobogós helyezést elért tanulókat. 

3.8. KAPCSOLATAINK  

Az iskola jó kapcsolatot tart fenn közvetlen partnereivel: 

• szülőkkel 

- évente 2 alkalommal szülői értekezleten 

- 2 havonta fogadóórán 

- minden héten külön egy délelőtti fogadóórán  

- az iskola rendezvényein 

- szükség esetén egyeztetés után 

- a Szülői Munkaközösséggel alkalmanként 

- tanulmányi kirándulások alkalmával 

- osztályrendezvényeken alkalmanként 

- nyílt napon 

• önkormányzattal 

- napi kapcsolat (személyesen, telefonon) 
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- egymás rendezvényeit kölcsönösen látogatjuk 

- évente egy alkalommal az iskola beszámol a tevékenységéről 

• fenntartóval 

- napi kapcsolat (telefonon, e-mailben) 

• óvodákkal 

- óvoda-iskola átmenet erősítése találkozókon 

- adminisztrációs konzultációk 

• védőnői szolgálattal 

- rendszeres tisztasági vizsgálat az iskolában 

• Egészségügyi Központtal 

- az osztályok évente 1 alkalommal orvosi vizsgálaton vesznek részt  

• Aktív nyugdíjasokkal  

- generációs tábor 

• testvérvárosunkkal (Pleidelsheim)  

- tanulmányutak 

- német diákok fogadása 

• Időskorúak Gondozóházával  

- ünnepi műsorok (karácsony, húsvét) 

- generációs nap 

- idősek napja 

• Gondoskodás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által 

• Művelődési Házzal 

- nemzeti ünnepek 

- kirándulások 

- táborok 

- egyéb rendezvények 

• nyugdíjas kollégákkal  

- intézménylátogatás 

- kirándulás 
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4. VEZETŐI PROGRAM   

Iskolánk a körzet legnagyobb alapfokú intézménye, ahol mind a tárgyi, mind a személyi 

feltételek maximálisan adottak. 

Továbbra is a nyitott iskolaszemlélet kialakításának szellemében dolgozom, ahol ki-

tűzött céljaim gyakorlati megvalósítása egymás munkájának ismeretében történik. Törek-

szem arra, hogy eddigi eredményeinket megtartsuk, ugyanakkor képesek legyünk az inno-

vációra. Igyekszem megteremteni a munkámban az egységet a pedagógiai vezetés, az ad-

minisztráció és a külső kapcsolatteremtés között. Tantestületünk tagjai magas fokú szak-

mai ismeretekkel rendelkeznek. A pályázataink bizonyították azt is, hogy képesek va-

gyunk együtt, egymásért és a kitűzött célokért kitartóan dolgozni. Kollégáim mindig egy-

ként sorakoztak fel a nehéz helyzetekben, de nem mindig érzékelték a hétköznapi problé-

mák súlyát. Remélem, a következő időszak talán nyugodtabb légkörében a csapatépítő el-

képzeléseim fokozzák a hatékonyságunkat. Tantestületünk tagjaitól ugyanazt a magas 

szakmai színvonalú munkát várom, amit az előző években nyújtottak, hiszen csak példa-

mutatással érhetünk el eredményeket. 

A ROP, TÁMOP, TIOP pályázatok nyújtotta tárgyi és módszertani megújulás mel-

lett is vannak terveim. Egyrészt a pályázatok kötelező fenntarthatósága kiemelt célunk mi-

nimum a pályázatot követő öt évben, melynek finanszírozása az önkormányzatot terheli. 

Másrészt a meglevő javaink folyamatos megőrzése, illetve a megváltozott minőségi hely-

zethez való igazodás. 

4.1. EGÉSZSÉG ÉS SPORT 

A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártas-

ságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése érdekében. Az egészségnevelés az iskola 

minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásának feladata. 

Az egészséges életmódra nevelés keretében nagyon fontosak azok a tárgyi feltételek, ame-

lyek az előző évek sikeres pályázatainak köszönhetően létrejöttek. A felújított tornacsar-

nok, a tanuszoda és a műfüves pálya mellett szeretnénk kialakítani kisméretű focipályákat, 

strandröplabda- és kosárlabdapályát. A sok sportkör, a mindennapos testneveléssel meg-

emelt testnevelésórák száma, a délutánt az intézményben töltő tanulók folyamatosan bővü-

lő létszáma is szükségessé teszi a játékra alkalmas területek növelését. Egy időben több 

csoportot kell foglalkoztatni, egyre több verseny lebonyolítása történik iskolánkban. A fu-

tópálya a nyolcvanas években készült, a folyamatos karbantartás mellett is ideje felújítani. 
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Fontosnak érzem, hogy minél több szabadidős tevékenységet tudjunk megvalósítani 

intézményünk területén, ehhez nagyon jó lehetőséget biztosít a VELUX pályázat segítsé-

gével megvalósult játszótér és a szülői munkaközösség támogatásával megépített nádas 

épület is. A nagy tanulólétszám miatt a játszótér bővítését szükségesnek találom. A közös 

családi délutánok még sikeresebb lebonyolításához további közösségi helyszínek kialakí-

tására lesz szükség.  

Az iskola felújítási munkálatainak során a lombos fáink jórészt elpusztultak. Ezek 

pótlása az elkövetkezendő évek jelentős feladata lesz.  Ezen átalakítások egy részét to-

vábbra is a tanulóink segítségével szeretném megoldani, hisz így sokkal jobban maguké-

nak érzik tevékenységük eredményét. 

Az iskolagyümölcs programban alsós diákjaink vesznek részt, amely az egészséges 

életmódra nevelés fontos része. 

4.2. NEVELÉS 

A társadalom átalakulása miatt a család szerkezete megváltozott, nem tudja betölteni ha-

gyományos szerepét, ezért egyre több feladat hárul az iskolára. A legtöbb gyermek az ide-

je nagy részét itt tölti. Fontos az otthonos, családias légkör kialakítása. Olyan nevelői atti-

tűd, amelyben megszerezhetik azokat a szociális kompetenciákat, amellyel megállják a he-

lyüket az életben: család, munkahely, lakóközösség. Ehhez kell a szülőt megnyerni part-

nernek, ami nem egyszerű dolog, mert ha nem is csonka a család, de sokan dolgoznak kül-

földön 10-12 óra napi munkaidőben. Közülük jónéhányan szívesen hárítanák át a nevelés 

terheit. A szülő és az iskola kapcsolatának szorosabbá tétele jelentős feladatunk. Közös 

szabadidős tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak a jó kapcsolat elmélyítéséhez. 

Hagyománnyá vált például az első alkalommal 2009-ben megrendezett locsolóbál a szülők 

és a pedagógusok közös részvételével.  

A gyermek-szülő-pedagógus kapcsolat bővítésében számos lehetőséget rejtenek a 

projektek, ezért ezeket szeretném a kötelező fenntarthatósági időn túl is megőrizni. (közös 

munka, felajánlott eszközök, közös látogatások, szülői felügyelet, szülői előadás). 

4.3. OKTATÁS  

Az elmúlt évek eredményei alapján továbbra is nagy hangsúlyt fektetnék a tehetséggondo-

zásra és a felzárkóztatásra. A csoportbontások és a különböző szakkörök mind-mind lehe-

tőséget biztosítanak tehetséges tanulóinknak kiemelkedő eredmények elérésére. Az egyes 

tárgyakból megszervezett korrepetálások, egyéni felkészítések a gyengébb képességű ta-

nulók felzárkóztatását szolgálják. 
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Az iskola életét két helyettesemmel együtt szeretném irányítani. Egyik az alsós, má-

sik a felsős kollégák munkáját fogná össze. A szakmai munkában nagy felelőssége van az 

általam létrehozott munkaközösségek vezetőinek, akiknek segítségével magasabb színvo-

nalon tudunk tevékenykedni. Szeretném elérni, hogy a munkaközösségek tagjai egymás 

óráit látogatva, egymástól tanulva gazdagítsák szakmai tudásukat.  

 

 Technikai
dolgozók

 Felsős 
nevelők

Alsós
nevelők

Könyvtáros-
tanító

Tagintézmény 
dolgozói

Igazgató 
helyettes 

felső tagozat

Igazgató 
helyettes 

alsó tagozat

Tagintézmény-
vezető

Munközösség 
vezetők

Iskolatitkár

IGAZGATÓ

 

 

Az iskolaotthonos oktatás jelenleg az első és második évfolyamon történik. Szeret-

nénk ezt a munkát felmenő rendszerben a harmadik, negyedik évfolyamon folytatni, 

ugyanis egyre nagyobb az igény a szülők részéről erre az oktatási formára. 

Az úszásoktatás három testnevelő kolléga kompetenciája, mivel csak nekik van erre 

tanúsítványuk. Szeretném elérni, hogy a továbbképzések révén több tanító végezhesse ezt 

a tevékenységet. Az úszásoktatás szervezése a tantárgyfelosztás elkészítése szempontjából 

is több lehetőséget rejtene magában.  

4.4. HAGYOMÁNYOK  

Régóta bővül rendezvényeink köre. Az elmúlt évtizedek programjai egyre színesednek, 

újulnak. Próbálunk megfelelni hagyományaink megőrzése mellett a XXI. század elvárása-

inak is. Azon fáradozunk, hogy minél több gyermek és felnőtt érezze magáénak a külön-

böző rendezvényeket. Fontosnak érzem, hogy a hagyományok ápolásával, a múlt értékei-

nek átörökítésével tudjuk iskolánk jövőjét eredményesen építeni. 

Rendezvények: 

- Tanévnyitó, első osztályosok köszöntése 

- Nemzeti ünnepek (okt. 6., okt. 23., márc.15.) 
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- Megemlékezés iskolánk névadójáról, Felsőbüki Nagy Pálról (okt. 5.) 

- Papírgyűjtés 

- Mikulás-nap 

- Karácsonyi műsor és játszóház 

- Farsangi bál 

- Szülői bál 

- Föld napja, tisztasági nap 

- Nyílt nap 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Projektnapok 

- Osztálykirándulás  

- Diákközgyűlés 

- Ballagás 

- tanévzáró ünnepély, nyolcadikosok egyéni búcsúztatása 

- „Nyugdíjas nap” 

- Csapatépítő nap 

4.5. LEGFONTOSABB CÉLKIT ŰZÉSEIM  

- A mikrotérségi központi szerepünk megtartása. 

- Az intézményben dolgozók munkahelyének megőrzése. 

- Az otthonos környezet megóvása. 

- Az eredményes és színvonalas nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi és 

személyi feltételek megtartása, javítása. 

- Jó eredményeink megőrzése az eredményes oktatási módszerek alkalmazá-

sával. 

- Közösségalakítás a diákok, a szülők és az iskola dolgozói között. 

- Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés. 

- Demokratikus légkörű, alkotó iskola fenntartása. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Úgy érzem, igazgatói munkámat becsülettel, az új dolgok iránti fogékonysággal, lendüle-

tesen, mindig a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, kollégáimmal és a szülőkkel, valamint 

iskolánk egyéb partnereivel szorosan együttműködve végeztem.  

A következő években is szívesen vezetném az intézményt, amelyet a nevelőtestület-

tel együtt valóban magunkénak érzünk, és mindent elkövetünk a ránk bízott tanulók érde-

kében megújult pedagógiai programunk megvalósításáért. 
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MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


