
A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE 

BEADOTT PÁLYÁZAT SZAKMAI PROGRAMJA 

2.Vezetői program a 2019-2024-es ciklusra 

2.1.Bevezetés 

Némi gondolkodás és a tágabb iskolavezetésben részt vevő kollégákkal történt beszélgetések 

után döntöttem úgy, hogy ismét -  immár a 6. ciklusra is -  megpályázom a Galamboki 

Általános Iskola intézményvezetői álláshelyét. A fentieken túl további motivációt adott és 

segítette döntésemet: 

- az oktatásban eltöltött  évtizedek során  szerzett tapasztalatok, valamint a 

kollégáim véleménye, 

- az a tény, hogy pedagógusi pályám kezdete óta ebben az intézményben tanítok, 

illetve 25 éve vezetem az iskolát, 

- a kollégáim részéről megnyilvánuló bizalom, 

- napjainkban is szakmailag jól felkészült pedagógusokból  áll a nevelőtestületünk, 

amely garancia lehet a további sikeres együttmunkálkodásra, 

- szeretném bizonyítani azt is, hogy a jelenlegi oktatásirányítási rendszerben képes 

egy intézményvezető megfelelni a felmerülő problémáknak, a megfogalmazott 

kihívásoknak, 

- az iskolánk továbbra is képes lesz a település által megfogalmazott társadalmi 

követelményeknek eleget tenni, és az intézmény vezetője a nevelőtestület 

segítségével a kijelölt célokat képes lesz megvalósítani. 

Eddigi tapasztalataimból fakadóan a közösséget alkalmasnak tartom arra, hogy együtt tudjuk: 

- bebizonyítani azt, hogy a jelenlegi oktatásirányítási rendszerben képes egy 

intézményvezető és a kollektíva megfelelni a központilag és a tankerületi szinten 

megfogalmazott kívánalmaknak és elvárásoknak, 

- bebizonyítani azt, hogy a település, a térség társadalmi és gazdasági követelményei 

által megfogalmazott célokat képesek vagyunk megvalósítani az intézményben a 

jelenlegi oktatásirányítási mechanizmusok mentén. 

A  3. évezred elején a technikai fejlődés következtében gyors és jelentős változásokkal kell 

szembenéznünk, amelyek pedagógustól és tanulótól egyaránt több rugalmasságot és 

kompetenciát követelnek. 

Ezeket a változásokat tudomásul véve az iskolának is meg kell újulnia. Ehhez továbbra is 

biztosítani kell a megfelelő szintű alapkészség-fejlesztést. Az intézménynek ehhez jó 

színvonalú tudásalapot kell biztosítania. De ezen felül a társadalmi és a személyes 

készségekre is nagy súlyt kell helyeznünk. 



A következő vezetői ciklusra is elsődleges feladatomnak tekintem a biztonságos , nyugodt 

légkör további fenntartását mind a tanulók, mind az intézmény dolgozói  körében. 

Az iskolavezetésnek közös értékeken, illetve a tanárokkal, gyermekekkel és a szülőkkel az 

iskola feladatáról és tevékenységeiről folytatott kommunikáción kell alapulnia. Mindehhez 

rugalmas, de a hagyományokat tiszteletben tartó vezetőre van szükség, aki szakmailag és 

emberileg is megfelel a fenntartó, a tanuló, a szülő és a pedagógusok elvárásainak. Az 

intézményvezetői pályázatomban megfogalmazott célok megvalósítása csak széleskörű 

összefogással és az alkalmazotti közösség támogatásával, csapatmunkában valósíthatók meg. 

Ezért arra törekszem, hogy a közösség tagjainak tapasztalatait, értékeit, erősségeit 

összefogjam és így valósítsuk meg a közös feladatokat 

2.2. Helyzetelemzés 

A Galamboki Általános Iskola beiskolázási körzete Galambok és Zalaszentjakab települések, 

de néhány tanuló – az összlétszám 4-5 %-a - a szomszédos településekről is jár 

intézményünkbe. A beiskolázási körzeten kívülről érkezők egyik része a különleges 

bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő) tanuló, de vannak olyanok is, akik az iskolában folyó munkát, és elért 

eredményeinket figyelembe véve választják iskolájuknak a Galamboki Általános Iskolát. 

Az intézménybe járó tanulók megoszlása lakóhely szerint az elmúlt tanévekben: 
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Összesen 

2016/2017. 89 4 12 1 4 1 111 

2017/2018. 96 7 13 2 4 1 123 

2018/2019. 96 4 12       2 5 1 120 

 

Az iskola székhelyén lakó tanulók aránya az elmúlt néhány év viszonylatában 80 % körüli, 

bejáró tanulók az összlétszám 20 %-át jelentik. Ezt a tényt figyelembe kell venni az iskola 



nyitvatartási idejének és a tanórák kezdési idejének a megállapítása során. Működő 

tanulócsoportok száma évfolyamonként 1.  

A délutáni időszakban 6 napközis, illetve tanulószobai csoport működik. Az iskolakörzet talán 

legfontosabb jellemzője a magas etnikai létszám és az ezzel nagyon szorosan összefüggő 

magas halmozottan hátrányos helyzetű tanuló arány. Ehhez társul még a különböző tanulási, 

magatartási hátránnyal küzdő, valamint beilleszkedési zavaros tanulói arány is. 

Tanév Tanulói 

létszám 

HH HHH Gyermekvé- 

delmi hat. 

„BTM”tanuló SNI 

2016/2017 111 7 60 72 28 9 

2017/2018 123 14 56 71 32 10 

2018/2019 120 20 51 73 25 16 

 

Ezek a tanulói adatok döntő mértékben kijelölték az elmúlt ciklusban, és várhatóan a 

következőben is az iskola számára a választható és egyben járható utat is. Tanuló 

összetételünk miatt nagyon körültekintően kell megszervezni az oktató-nevelő munkát. 

Hangsúlyosan figyelembe kell venni azt a tényt, hogy gyerekanyagunk két-három pólusú. Az 

iskola tanulólétszáma az elmúlt tanévekben 110-120 fő között váltakozott. Jelenlegi tanévben 

120 fő. 2019. szeptember 1-én várhatóan 126 fő lesz.  

A következő tanévekben várható 1. osztályos tanulólétszám a jelenlegi beiskolázási körzetben 

óvodai ellátásban részesülő gyerekeket figyelembe véve: 

Tanév Tanköteles 

létszám 

Tanköteles 

létszámból HH 

Tanköteles 

létszámból 

HHH 

Normál 

2019/2020. 18 3 11 4 

2020/2021. 14 2 8 4 

2021/2022. 11 2 7 2 

 

Az óvodai létszámadatokból leszűrhető következtetések: 



- Az iskola létszáma várhatóan 110-120 fő között stagnálni fog 

- A következő tanévekben az első osztályok létszána15 fő körüli lesz. Ehhez a 

viszonylagosan alacsony létszámhoz figyelembe kell venni a HHH-s tanulók 

nagyon magas arányát, amely így optimálisabb feltételt biztosít az oktatás 

hatékonyságában. 

- Hosszú távon marad a 80 % feletti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 

az iskolában 

- Továbbra is valós veszélyként áll fenn az, hogy a normál tanulók közül esetleg 

néhány tanulót a szomszédos Zalakaros, vagy Nagyrécse iskolájába iratnak be 

szüleik, ahol lényegesen alacsonyabb – 10 % alatti – a HHH-s tanulók aránya. 

Ezzel a problémával az iskola pedagógusai és az iskolavezetés már évek óta 

minden beiratkozáskor szembesült. Az utóbbi tanévekben szerencsére majdnem 

megszűnt az iskolakörzeten kívüli beiratkozása a Galamboki Általános Iskola 

iskolakörzetébe tartozó tanulóknak. Hogy ez a tendencia ne forduljon meg és a 

következő tanévekben is lehetőleg valamennyi tankötelest továbbra is Galambokra 

írassák be az oktatásban érintett valamennyi félnek (iskola, fenntartó, szülők) meg 

kell tenni mindent. Ezen cél érdekében: 

- Továbbra is előtérbe kell helyezni tanulóink egyéni és csoportos munkáltatását és 

értékelését tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt.  

- Támaszkodnunk kell iskolánk hagyományaira és meglévő egyéb értékeinkre. 

- A szülők körében még jobban hangsúlyoznunk kell a viszonylagosan alacsony 

osztálylétszámok előnyeit, az egyéni bánásmód és haladási tempó tekintetében. Az 

egyénre szabottabb oktatás előnyeit. 

- Az érintett szülők körében hatékony tájékoztatást kell nyújtani már a beiratkozást 

megelőző évben. Iskolacsalogató rendezvényeink további életben tartása, 

továbbfejlesztése továbbra is létfontosságú lesz.  

A fent felsoroltaknak a sikerre vitelében csak egy egységes, a közös célokat saját magukénak 

valló, jól képzett tantestület lehet eredményes. A nevelőtestület viszonylag kis létszáma és 

több évtizedes Galambokon eltöltött munkálkodása továbbra is meghozhatja a kívánt 

eredményeket. További pozitív eredményt hozhat a HHH-s tanulóink minél sikeresebb 

integrálódása, tanuláshoz való viszonyuknak pozitív irányba való eredményes terelgetése is.  

Az iskolakörzet másik fontos jellemzője a földrajzi fekvése, melynek következtében 

részesedik az idegenforgalom minden (kedvező és kedvezőtlen) hatásából. Ezeket a 



tényezőket az általános iskolának folyamatosan figyelembe kell vennie a jövő tervezésénél. 

Valamint azt is, hogy a faluban, ahol az iskola működik nincs művelődési ház, rendszeresen 

nyitva tartó könyvtár, illetve egyéb közösségi tér. Ebből kifolyólag az iskolának kellet és kell 

ezután is felvállalnia valamennyi kulturális és egyéb rendezvény szervezését, lebonyolítását, 

biztosítani igény esetén az ünnepi műsorokat és a rendezés egyéb feltételeit is. Iskolánknak 

jelentős segítség, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatás működik, a nyitva tartása pedig 

igazodik tanulóink igényeihez. 

Az iskola Pedagógiai Programjának elkészítésekor és az azt követő módosításkor figyelembe 

kellett venni az alábbiakat, amelyek jelentős mértékben meghatározták és a közeljövőben 

továbbra is meghatározzák lehetőségeinket: 

- Iskolánk falun működik 

- Tanulóink döntő többségének környezete ingerszegényebb 

- A szülők jelentős része fizikai dolgozó, illetve tartósan munkanélküli 

- Tanulóink 65-75 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, 20-25 %-a bejáró 

- A köznevelési törvény rendelkezései szerint délután 4 óráig az iskolában töltik 

idejüket 

- Lakóhelyükön különórák igénybevételére minimális esélyük van 

- A közművelődési programok, amelyek a szabadidőben a tanulást segítik 

hiányoznak 

- Plusz délutáni foglalkozásokhoz csak az iskola által kínált szabadon választott 

tanórákon, foglalkozásokon, illetve a művészeti iskola különböző tanszakain van 

lehetőségük 

Megítélésem szerint az iskola törekvéseit a következő tanévekben segíthetik: 

- A településen 2013 szeptemberétől működő „A Nap Harmata Tanoda” működése. 

- A településen működő civil szervezetekkel való együttműködés további erősítése. 

- Művészeti iskola telephelyeként a művészeti oktatás további folytatása. 

A 2017. decemberében módosított Pedagógiai Programba sikerült beépíteni az előzőekben 

leírtakat. Ugyancsak 2017 decemberében került sor az SZMSZ és a Házirend felülvizsgálatára 

és módosítására. Az elkövetkező 5 évben a körülmények és a törvényi előírások esetén kell 

csak korrekciókat végrehajtani a Pedagógiai Programon és az egyéb alapdokumentumokban. 



A Galamboki Általános Iskola arculata az elmúlt 15-20 évben kialakult. A hagyományok 

ápolása mellett a korszerű oktatási módszerek is élnek. Biztosított tanulóink integrált oktatása. 

Az intézmény igazodik a helyi igényekhez, folyamatosan szem előtt tartja a tanulók tudásának 

és neveltségének fejlesztését. 

Az országos kompetenciamérések eredményei is azt bizonyítják, hogy többnyire az ország 

községi iskolái között az átlag körüli szinten teljesítenek tanítványaink. 

Szorosan kapcsolódik a tanórai munkához a képességfejlesztés és tehetséggondozás. Ehhez 

alaptantárgyanként 1-1 órát biztosítunk kell. 

A délutáni szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök adnak lehetőséget alsó és felső tagozatban 

egyaránt: számítástechnika, rajz, kommunikáció, tánc, színjátszó. Ez egyben a versenyekre 

való felkészítésben is segítségre van. 

Az iskolánk jó munkakapcsolatot tart fenn a szülői munkaközösséggel, a Községi 

Önkormányzattal, a Galamboki Mesevár Óvodával, a helyi sportkörrel, a Katolikus és 

Református Egyházi közösségekkel, a Galamboki Hagyományőrző Közalapítvánnyal, a helyi  

„ A Nap Harmata” tanodával. Számítunk egymás munkájára, segítőkészek vagyunk, 

együttműködésünk jó. 

Számos tanulmányi versenyen indulnak növendékeink eredményesen. A Galamboki Általános 

Iskola közel egy évtizede házigazdája a körzeti alsós fejszámoló matematika versenynek. A 

környező iskolák részéről nagy az érdeklődés ezen a megmérettetésen. A pedagógusok 

felkészülten, megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában végzik felelősségteljes 

munkájukat.  

  



2.3. Kompetenciamérés eredményei 2016-ban. 

 

6. évfolyam matematika 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 

 
 

6. évfolyam szövegértés 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 

 
 

  

Általános iskolákban 1479 (1478;1480) 

Községi általános iskolákban 1432 (1430;1434) 

Városi általános iskolákban 1466 (1464;1468) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1521 (1518;1524) 

Budapesti általános iskolákban 1544 (1541;1547) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1645 (1640;1650) 

1431 (1357;1512) 

1486 (1485;1487) 

Az Önök intézményében 

Országosan 

Általános iskolákban 1487 (1486;1488) 

Községi általános iskolákban 1425 (1423;1427) 

Városi általános iskolákban 1475 (1473;1477) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1536 (1533;1539) 

Budapesti általános iskolákban 1565 (1562;1568) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1673 (1669;1677) 

1408 (1299;1524) 

1494 (1493;1496) 

Az Önök intézményében 

Országosan 



8. évfolyam matematika 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 

 
8. évfolyam szövegértés 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 

 

2.4. Kompetenciamérés eredményei 2017-ben. 

6. évfolyam matematika 

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok 

Az Önök iskoláiban 1518 (1509;1527) 

Az Önök községi általános iskoláiban 1452 (1434;1467) 

Az Önök városi általános iskoláiban 1544 (1532;1555) 

Az Önök 8 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1739 (1687;1797) 

Országosan 1497 (1496;1498) 

Általános iskolákban 1490 (1489;1491) 

Községi általános iskolákban 1442 (1439;1444) 

Városi általános iskolákban 1476 (1474;1477) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1528 (1526;1531) 

Budapesti általános iskolákban 1561 (1558;1564) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1657 (1653;1662) 

 

Általános iskolákban 1580 (1579;1581) 

Községi általános iskolákban 1537 (1534;1539) 

Városi általános iskolákban 1569 (1568;1572) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1624 (1620;1627) 

Budapesti általános iskolákban 1638 (1634;1640) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1748 (1744;1754) 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1737 (1732;1741) 

1640 (1557;1763) 

1597 (1596;1598) 

Az Önök intézményében 

Országosan 

Általános iskolákban 1550 (1548;1551) 

Községi általános iskolákban 1499 (1496;1501) 

Városi általános iskolákban 1538 (1536;1540) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1602 (1599;1605) 

Budapesti általános iskolákban 1616 (1612;1620) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1726;1735) 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1725 (1720;1728) 

1429 (1300;1551) 

1568 (1567;1569) 

Az Önök intézményében 

Országosan 



 

6. évfolyam szövegértés 

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok 

Az Önök iskoláiban 1528 (1521;1539) 

Az Önök községi általános iskoláiban 1461 (1443;1481) 

Az Önök városi általános iskoláiban 1554 (1543;1565) 

Az Önök 8 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1761 (1718;1790) 

Országosan 1503 (1502;1505) 

Általános iskolákban 1496 (1494;1497) 

Községi általános iskolákban 1434 (1432;1437) 

Városi általános iskolákban 1486 (1484;1488) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1542 (1539;1544) 

Budapesti általános iskolákban 1568 (1564;1571) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1671 (1665;1675) 

 

8. évfolyam matematika 

 

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok 

Az Önök iskoláiban 1626 (1614;1638) 

Az Önök községi általános iskoláiban 1584 (1564;1601) 

Az Önök városi általános iskoláiban 1635 (1617;1652) 

Az Önök 8 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1825 (1778;1867) 

Az Önök 6 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1852 (1814;1905) 

Országosan 1612 (1611;1613) 

Általános iskolákban 1595 (1594;1596) 

Községi általános iskolákban 1543 (1540;1545) 

Városi általános iskolákban 1583 (1581;1585) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1640 (1638;1644) 

Budapesti általános iskolákban 1666 (1662;1669) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1760 (1754;1764) 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1755 (1752;1759) 

   

 

 

 



 

 

8. évfolyam szövegértés 

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok 

Az Önök iskoláiban 1576 (1564;1587) 

Az Önök községi általános iskoláiban 1540 (1523;1555) 

Az Önök városi általános iskoláiban 1581 (1564;1598) 

Az Önök 8 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1782 (1729;1832) 

Az Önök 6 évfolyamos 

gimnáziumaiban 

1777 (1732;1829) 

Országosan 1571 (1570;1572) 

Általános iskolákban 1553 (1552;1554) 

Községi általános iskolákban 1503 (1500;1505) 

Városi általános iskolákban 1544 (1542;1546) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1599 (1597;1602) 

Budapesti általános iskolákban 1616 (1612;1618) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1717 (1713;1722) 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1719 (1715;1724) 

 

Mint a fenti adatokból kiderül az intézmény tanulóinak kompetencia méréseken elért 

eredményei nem térnek el szignifikánsan az országosan mért Községi általános iskolák 

eredményeitől. Különösen pozitívum ez, ha figyelembe vesszük tanuló összetételünket, az 

országos átlagnál lényegesen magasabb HHH-s arányt, illetve BTMN-es arányt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Intézményi jelentés összefoglalása. 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
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Az egyes tanévek méréseinek eredményei ugyan némi eltérést – hullámzást – mutatnak, de 

ezek elsősorban az egyes évfolyamok között meglévő tanuló összetétel jelentősebb mértékű 

eltéréséből adódnak. 

2.6. Szervezeti felépítés 

A Galamboki Általános Iskola 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásába került. Ezzel egy időben módosult az intézményvezető jogköre is. Az iskola 

szakmai munkájának azonban továbbra is ő a vezetője. Az intézményvezető gyakorolja az 

átruházott munkáltatói jogokat a munkavállalók foglalkoztatására, élet és 

munkakörülményeikre vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

Az intézményvezető felel a pedagógiai munkáért, az iskola belső ellenőrzésének irányításáért, 

a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokért, az oktató-nevelő munka biztonságos és egészséges 

feltételeiért, a tanulóbalesetek megelőzéséért. 



Feladatát képezi a tárgyi és személyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló források 

alapján és az iskola képviselete különböző fórumokon. 

Az iskola vezetőségének tagjai az intézményvezetőn kívül az intézményvezető helyettes, 

munkaközösség vezetők ( alsó és felső tagozatos munkaközösség), diákönkormányzat vezető 

és az intézményi tanács vezető. 

3. Oktatási, nevelési alapelvek. 

Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Sikere 

elsősorban a folyamatos, következetes, összefogásra épülő, egységes elvárások alapján 

működő pedagógiai tevékenységtől függ. Ki kell alakítani a tanulókban az intézményre 

jellemző szokásrendet, pótolni kell a mentális hiányosságaikat. Egyes tanulóink alacsony 

neveltségi szintje, szélsőséges szociokulturális körülményeiknek hatása napról-napra 

nehezebb – olykor az iskola falain belül megoldhatatlan – feladat elé állítja a tantestületet. 

Ezek a hatások különösen felerősödve jelentkeznek egyes felső tagozatos tanulók körében. 

Tanítványaink nevelésében nagy szerepet kell kapnia az érdeklődési körüknek megfelelő 

szakköri,sport és művészeti foglalkozásoknak. 

Továbbra is fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy a példás magatartású, szorgalmas, jó 

tanulmányi eredményt elérő tanítványainkat megfelelő színvonalon tudjuk jutalmazni, s ez 

legyen motiváló hatású a többiek számára is. 

Hagyományőrzés terén vallom, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok ápolásával, a múlt 

értékeinek átörökítésével lehet eredményesen továbbépíteni. Továbbra is meg szeretném 

őrizni iskolánk tradicionális programjait, mert ezek régóta színesítik a mindennapjainkat, 

gazdagítják tanulóink értékrendjét és a helyi kultúra részét képezik. 

A hagyományaink közül a legsikeresebbek: 

- a nemzeti ünnepek alkalmából előadott rendkívül színvonalas iskolai ünnepélyek, 

melyek néhány kolléga lelkes, kreatív munkáinak köszönhetők,  

- méltó módon búcsúztatjuk a végzős diákjainkat, az eltelt tanévet. 

- karácsonyi ünnepélyeink 



A sajátos nevelési igényű ( SNI ) és a beilleszkedési-, tanulási-és magatartási nehézségekkel ( 

BTMN ) küzdő tanulókkal kapcsolatos tapasztalatok és felmérések azt mutatják az 

osztályaink döntő részében 10-20%  ezen tanulók aránya. Intézményi szinten valamennyi 

SNI-s tanuló ellátását gyógypedagógus végzettséggel rendelkező kolléga végzi a törvényi 

elírásoknak megfelelő időkeretben. A BTMN tanulóink ellátását Szaktanáraink végzik a 

megfelelő órakeretben. Az SNI és BTMN előzményei már a korai iskolás korban 

észlelhetőek, ezért a tanulók megfigyelését, majd vizsgálatát tervszerűen meg kell kezdeni, 

majd a vizsgálat alapján kiállított szakvélemény szerint ellátásukat biztosítani kell. 

A Köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolában 16 óráig napközis, illetve 

tanulószobai csoportok működnek. Eddig az időpontig a tanulóinknak a törvény szerint az 

iskolában kell tartózkodniuk. A bejáró tanulók felügyeletét 16 óra 45-ig kell megszervezni. 

Ha a szülők igénylik a felügyeletet tanítás nélküli munkanapokon is meg kell szervezni. 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítjük. 

A tanulók erkölcsi nevelése elsősorban a család feladata, de az iskolának is vállalnia kell az 

ezzel kapcsolatos feladatokat. Ez a feladat sajnos nem valósítható meg heti 1 órában ( hit és 

erkölcstan óra). Kollégáimnak tanórán kívüli rendszeres elfoglaltságot jelent ez a feladat. Az 

intézményünkben a településen működő két egyház órarendbe illeszkedő hit-és erkölcstan 

oktatást végez. Minden tanév májusáig a szülő dönthet arról, hogy gyermeke etika, vagy hit és 

erkölcstan oktatásban vesz részt a következő tanévben.  

3.1. Kapcsolatrendszerek 

Az iskolában a törvényi előírásokat figyelembe véve működik a Diákönkormányzat, Szülői 

Munkaközösség és a 2013-ban megalakult Intézményi Tanács is. Ezen szerezetek 

véleményezési és egyetértési jogukat azokban a kérdésekben, amelyekben a hatályos 

törvények, jogszabályok előírták eddig is gyakorolták és ezt a jövőben is gyakorolhatják. 

Ezen felül minden az iskolát érintő lényegesebb kérdésben véleményükre továbbra is 

számítok, azt a döntések meghozatalakor amennyiben lehetséges figyelembe kívánom venni. 

Mind emellett véleményem szerint elsődleges fontosságú szempont a szülőkkel való nyílt és 

partneri kapcsolat további fenntartása, erősítése. Ők nemcsak munkatársaink a nevelésben, 

hanem a megrendelőink is. Az Ő bizalmuk tartja fenn az iskolát, s ezt a bizalmat naponta 



ápolnunk kell. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart a különböző civil szervezetekkel és egyéb 

intézményekkel és természetesen a fenntartóval is. A kapcsolatok rendszeresek és a 

kölcsönösségen alapulnak. Megfelelő kapcsolatot kívánunk fenntartani továbbra is a 

Galamboki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint A Nagykanizsai Család és 

Gyermekjóléti Központtal. Gyakran kérjük segítségüket a felmerülő problémák 

megoldásához.  A Galamboki Mesevár Óvodával, mint a beiskolázási körzetben működő 

egyetlen óvodával is szoros az együttműködés. Minden évben a leendő elsős gyermekek 

szülei részére szülői értekezletet tartunk, iskolacsalogató programokat szervezünk. 

Kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. 

4. Megvalósítandó elképzelések, célkitűzések 

4.1. Fejlesztési program 

Az iskola jelenlegi működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit számos külső törvény, belső 

helyi szabályozás, az iskola használóinak igénye, adottsága, társadalmi elvárások 

befolyásolják. 

Az intézményvezető feladata, hogy a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági elvárásokat 

összehangolja, megfelelő súllyal érvényesítse. Az alábbiakban vázolom az elképzeléseimet, 

melyeket az iskolával szemben támasztott követelmények ismeretében kívánok megvalósítani 

a következő vezetői időszakban. 

Az intézmény vezetésének feladata és felelőssége az intézményvezető vállán nyugszik, 

ugyanakkor a döntések előkészítése és hatásainak értékelése csoportmunka. Éppen ezért a 

szakmai kérdések megvitatásakor támaszkodni kívánok a szűkebb és tágabb vezetői 

javaslatokra, az intézményvezető helyettes, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti 

tanács, a diákönkormányzat véleményére. 

A döntésekhez szükséges ismereteket, tájékozottságot az érintettekkel folytatott közvetlen, 

nyílt beszélgetések formájában, egyeztetések útján  szeretném továbbra is megszerezni. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az intézményvezetői szoba nyitottsága a 

pedagógusok, a tanulók, a szülők számára, sok gond, probléma megoldását segíti. Így a 

munka során felmerülő hibák korrigálása egyszerűbben és gyorsabban megtörténhet. 



Fontosnak tartom, hogy valamennyi pedagógus az órák vezetésének, a tananyag 

elsajátításának teljes módszertani és pedagógiai szabadságával élhessen. 

Intézményünk technikai dolgozói munkaterületükön a feladatokat eredményesen végezzék. 

Az eddigiekben is támogattam a továbbképzéseket, a jövőben is minden olyan továbbképzési 

formát segíteni szeretnék, ami a módszertani kultúrát fejleszti, a szakmai munka színvonalát 

emeli. 

A szülők rendszeres és megfelelő tájékoztatása, a szülők és a pedagógusok szoros 

kapcsolatának fenntartása segíthet az iskolai munka tervezésében, szervezésében. 

A vezetőség, a tantestületi értekezletek, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat 

egyaránt olyan fórumot jelent, amelyek biztosítják az átgondolt reális célok kitűzését és azok 

megvalósítását. 

4.2. Nevelési terület 

Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Sikere 

elsősorban egy folyamatos, következetes összefogásra épülő, egységes elvárások alapján 

működő pedagógiai tevékenységtől függ. 

A nevelési folyamat hatékonysága és a tanítási órán folyó tevékenység színvonala között 

szoros összefüggés áll fenn. A kezdeti feladatok az 1-4 évfolyamon tanító kollégákra 

hárulnak. Ki kell alakítani a tanulókban az iskolánkra jellemző szokásrendszert, pótolni kell a 

mentális hiányosságokat, meg kell teremteniük az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes 

átmenetet. A tanítók nevelő munkáját segítik a napközis nevelők is. 

A testi nevelést, az egészséges életmódra való felkészítést, a sportágak minél szélesebb körű 

megismertetését továbbra is felszínen kell tartani. A személyi feltételek biztosítottak, a tárgyi 

feltételek- egyes sporteszközök, tornaterem küzdőtere- fejlesztést igényelnek. 

A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai a tanulói összetételből adódnak. A családi 

körülményeken nehéz változtatni, de a támogatást biztosítani kell, ami iskolánkban meg is 

valósul. Számunkra a differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztatás elengedhetetlen 

feltételei a továbbhaladásnak. 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében pedagógusaink sokat tesznek (színház,  

múzeumlátogatások, kirándulások, túrák, táborok). Tanítványaink nevelésében nagy szerepet 



szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri és művészeti foglalkozásoknak. 

Továbbra is az érdeklődési körüknek megfelelően szerveződnek a foglalkozások. 

4.3. Nevelést támogató programok 

Mint korábban említettem pedagógusaink szakmai felkészültségében biztos vagyok, ám a 

tanulók részéről számos hiányossággal kell szembenéznünk. A HHH tanulók többnyire súlyos 

szociális hátránnyal indulnak. Ez a probléma a tanulási zavarral küzdő tanulóinkat ugyanúgy 

sújtják, mint a tehetséges diákokat. A tanulók megsegítésének, fejlesztésének, tehetségük 

kibontakoztatásának egyik leghatékonyabb eszköze az egyéni fejlesztés. 

4.4. Az oktatás hatékonyságának növelése, a vizuális lehetőségek további fejlesztésével 

Az elmúlt időszakokban végzett vizsgálatok eredményei egyértelműen jelzik, hogy az oktatás 

vizuális alapokra helyezésével javulás érhető el a gyerekek tanuláshoz való pozitívabb 

hozzáállásában és a tanulás hatékonyságában egyaránt.  Különösen igaz ez a hátrányos 

helyzetből érkezők esetében. Ennek megfelelően a jövőben is szorgalmazom a digitális 

tananyagok további elterjesztését, bővítését az egyes tantárgyak tanóráin, Remélem, hogy a 4 

db meglévő interaktív tábla mellé újabb táblák beszerzése válik lehetővé a következő 

ciklusban. Szorgalmazom a tantestület tagjainak ez irányú felkészültségének javítását 

továbbképzések, vagy önképzés keretében. A technikai feltételekkel kapcsolatban 

szorgalmazom új számítógépek beszerzését is lehetőleg pályázati forrásból. Továbbra is 

elsőrangú kérdésként kell kezelnünk a kompetencia alapú oktatás erősítését, melyben 

technikailag az informatikai eszközök megfelelő számban való megléte és használhatósága 

jelentős mértékben segítheti ezen erőfeszítéseinket. Valamennyi kollégámnak hozzá kell 

járulni oktató-nevelő munkájuk végzése során tanulóink folyamatos kompetencia 

fejlesztéséhez. Látni kell minden pedagógusunknak, hogy a gyerekek kompetenciafejlesztése 

nem csak a magyar és a matematika órák feladata. 

4.5. Az oktató-nevelő munka hatékonyságának biztosítását segítő tevékenységek 

A napi oktató-nevelő munkája során az iskolavezetésnek és minden pedagógusnak törekedni 

kell munkája hatékonyságnak növelésére az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

- Kiemelt célként kell kezelni a szakos ellátottság 100 %-os szinten tartását. 

- Az integrált oktatás fenntartását, további fejlesztését. 

- A HHH-s tanulóink nevelésének-oktatásának további mélyítését, esetlegesen pályázati 

források bevonását e tevékenységünk ellátásában. 



- Az oktatás hatékonyságát növelő új tanulásszervezési módszerek alkalmazását, a 

differenciált oktatás további erősítését, fejlesztését.  

4.6. Pedagógus életpálya modell és a pedagógus értékelés 

A nevelőtestület nagyobb része az elmúlt évek során sikeres minősítő vizsgát tett, s így Ped. 

II. fokozatba került. Az elmúlt években elvégeztük az intézményi pedagógus önértékeléseket 

is. Ennek is köszönhetően minden minősítésen átesett kollégám 90% körüli eredmény ért el. 

A jelenlegi tantestületben 1 gyakornok besorolású kolléganőnk van, aki már jelentkezett a 

következő tanévben esedékes gyakornoki vizsgára. A nevelőtestület 3 tagjának kell még a 

következő tanévekben minősítő vizsgát tenni. Szorgalmazom, hogy minél előbb 

jelentkezzenek a minősítésre. 

4.7. Mérés-értékelés 

Korunk oktatásának fontos követelménye az egyes kulcskompetenciák rendszeres fejlesztése, 

amely a gyakran változó világunkhoz való megfelelő szintű gyors alkalmazkodást várja el 

mindenkitől. Ezzel is segítve tanulóink felnőtt életében való megfelelő helytállását.  

Továbbra is jelentős figyelmet kell fordítanunk a tanulói kompetencia mérések 

eredményességének növelésére. Tanuló összetételünk  rendszeresen  megköveteli a teljes 

tanév ideje alatt a teljes mértékű odafigyelést valamennyi pedagógus számára az egyes 

részkompetenciák folyamatos fejlesztésére, ha teljesíteni szeretné az iskola az elvárható 

eredményeket.  

 


