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Pedagógiai hitvallásom
„Egy fa a pusztában ki van szolgáltatva a szélnek, bármerről is jön. Az erdő
életadó közösségében nagyobb eséllyel áll ellen a vihar pusztításának, mert társai
vannak, akikkel közösen fogják fel a szelet. Fontos, hogy ne magányos fák legyünk,
hanem erdők…, melyeken az élet vihara nem tud kifogni.”
(Böjte Csaba)

Vallom, az a legfontosabb, hogy együtt, egymásért és a gyermekekért tevékenykedjünk.
Meggyőződésem, hogy minden a gyermek- és ifjúkorban dől el. A legfontosabb a
családi szocializáció, az óvónők, a tanítók, a tanárok munkája. Minden, ami
meghatározza az utánunk jövő generációk életét, ebben az életkorban alapozódik meg.
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Szakmai életutam
Szüleim pedagógusok voltak. Édesanyám magyar szakos tanár, édesapám
történelem–ének szakot végzett Pécsett. Tőlük „örököltem” a szakma szeretetét. Ez a
tény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy felépítsem a pályámat, elérhessem azokat az
eredményeket, amelyek őket jellemzik.
1984-ben szereztem meg az első diplomámat a JPTE Tanárképző Karán magyar–
történelem szakon. Mivel nem kaptam lehetőséget tanítani, ezért könyvtárban kezdtem
el a munkát (ANK Könyvtára, Pécs), ahol 3 hónapig dolgoztam. Ez idő alatt
megismerkedtem a könyvtár működésével, a könyvek analitikus feldolgozása volt a fő
profilom. A későbbi pályám során ennek nagy hasznát vettem. Ezután hívtak a Jókai Úti
Általános Iskolába (ma Jókai Mór Általános Iskola) tanítani, ahol 15 évig dolgoztam. 5.
évfolyamtól a 8.-ig tanítottam történelmet és magyart. 12 évig osztályfőnök voltam.
Több éven keresztül szerveztünk tehetséggondozó tábort Sikondán, ahol a megye
tehetséges tanulóit a történelem segédtudományaival ismertettem meg. Egy éven
keresztül megyei tehetséggondozó szakkört vezettem történelemből.
A JPTE Történelem Tanszékének szervezésében a nyári szünetekben (1985–1989)
történész-táborokon vettem részt, ahol a legkiválóbb hazai történészek tartottak
előadásokat.
Két alkalommal az Országos Pedagógiai Intézet által szervezett pedagógustábor
résztvevője voltam (Megújuló iskola – továbbképző mozgalom), amelynek vezetője,
szervezője Loránd Ferenc volt. Segítségével feltártuk azokat a folyamatokat, amelyek
akkor jellemezték a hazai pedagógiát.
Pályámnak ebben a

szakaszában (1992) szereztem egyetemi

diplomát

történelemből egyéni ambícióim alapján. 10 éven keresztül munkaközösség-vezető és a
megalakuló Közalkalmazotti Tanács elnöke voltam. Szakmai sikeremként értékelem,
hogy több tanítványom tanár lett (általános iskolában, középiskolában, egyetemeken –
pl. PTE, Oxford)
1999-ben meghívott az akkori igazgató, Csirke Ernő az Apáczai Nevelési
Központ Gimnáziumába (mai neve: Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola) tanítani. Ezért támogatásával
elvégeztem a PTE-n a magyar szakos kiegészítő egyetemi képzést (2002).
2000-ben csatlakoztam a Beszélni nehéz! mozgalomhoz Aradi Évának
köszönhetően, amelyet akkor Deme László professzor úr vezetett Péchy Blanka
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örökségének szellemében. Szakkört szerveztem, amelynek a Montágh Imre-kör nevet
adtuk.
Az anyanyelvvel kapcsolatos versenyekre készítettem fel diákokat. Szép
eredmények születtek, két Kazinczy-érmet szereztünk Győrben (2001, 2017), az Édes
Anyanyelvünk Nyelvhasználati Versenyen az országos döntőről egy emlékplakettet
hozhattunk haza (2008), az Implom Helyesírási Verseny országos döntőjén tanítványom
a 12. helyezést érte el (2001).
A Kazinczy Szépkiejtési Verseny Baranya megyei fordulójának 14 éve
zsűritagja/elnöke vagyok. Szervezem az általános iskolák versenyét is, rendszeresen
zsűrielnök vagyok.
Több versmondó versenyen zsűriztem/zsűrizek (Csorba Győző Versmondó
Verseny, „Lélektől lélekig” – Siklós, Költészet napja – Harkány és a szívemnek az
egyik legkedvesebb, az 1-es iskola költészet napi bemutatója).
Pályám kiemelkedő sikerének érzem, hogy 2016-ban Kazinczy-díjat vehettem át
Győrben az anyanyelvápolásért való munkám elismeréseként Szakonyi Károlytól a
Kazinczy-verseny országos döntőjének záróünnepélyén. (Ekkor Lukács Sándor
színművész és Korbuly Péter rádióbemondó is kapott díjat.)
2006-tól munkaközösség-vezetőként segítettem az iskolavezetés munkáját, ezáltal
szakmailag támogattam kollégáimat. Osztályfőnökként tanítottam a gimnáziumban
minden évben egészen addig, amíg igazgatóhelyettes nem lettem.
Mentortanárként
mentoráltam

egyetemi

kollégákat

a

hallgatók

tanítási

gyakorlatát

szövegértés-szövegalkotás

segítettem,

kompetencia

és

alapú

programcsomagok adaptálásában az ország több pontján (Paks, Komló, Dunaföldvár,
Jánoshalma, Budapest, Nagyatád, Csurgó).
Emelt szintű érettségin vizsgáztattam minden évben 2005-től 2015-ig (a
próbaérettségire is meghívtak) javító tanárként, bizottsági tagként, elnökként. Kétszer
dolgozatok felüljavítására kértek fel.
A PTE Pedagógiai Tanszékének szervezésében oktatási segédanyag készült 2008ban, amelynek témája: Pécs kulturális főváros. A kiadványnak munkatársa voltam.
Ezzel kapcsolatban előadást tartottam a Pécsi Akadémiai Bizottságban.
Szakvizsgát tettem magyar nyelv és irodalomból 2009-ben.
Szakmai tapasztalataimat bővítette, hogy felvételiztető tanár voltam a PTE
Esztétika Tanszékén 2004-ben, történelemből a mesterképzésre jelentkezőknél
bizottsági tag voltam 2013-ban.
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2011-ben gimnáziumunk fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Évkönyvet
szerkesztettünk, amelynek lektora voltam.
2013-tól érettségi elnökségi feladatokat vállaltam. Ezáltal sok középfokú iskola
intézményi kultúrájába nyerhettem betekintést.
2015-től intézményvezető-helyettesként tevékenykedem. A tantestület a bizalmi
szavazásán elfogadott.
Azóta a következő feladataim voltak/vannak:
-

Szervezem a gimnázium mindennapi életét (helyettesítések, adminisztráció,
terembeosztások, segítség a kollégáknak az ügyeik intézésében).

-

Segítem a beiskolázást. Az általános iskolákban ismertetem a képzéseinket,
kapcsolatot tartok a potenciális partnerekkel. Szervezem a nyílt napokat és a
megyei

pályaválasztási

börzét.

Szerkesztem

az

ezzel

kapcsolatos

propagandaanyagokat, felügyelem a honlapot.
-

Az érettségiket szervezem közép- és emelt szinten. Kormányhivatali
megbízott vagyok, én szervezem az emelt szintű érettségiket. városi szinten
egyeztetünk az intézményekkel (ez leginkább a testnevelést érinti).

-

Szorgalmazom a kollégák emelt szintű érettségi bizottságokban való
részvételét, segítem az ezekben való közreműködésüket.

-

Az Igazgatói Tanács működését segítem.

-

Kapcsolatot tartok az

intézményegységekkel

– szerencsére mindig

számíthatunk egymásra a mindennapi gondok megoldásában
-

A sportegységgel való kapcsolattartást is fontosnak ítélem.

-

Állásinterjúkon vettem/veszek részt, segítek a döntésben.

-

A pedagógusminősítésben aktívan részt veszek, intézményi megbízott
vagyok, értékelem a portfóliókat, segítem a szakértők munkáját.

-

Az önértékelés megvalósítását segítem, órákat látogatok, dokumentumokat
elemzek.

-

Külső partnereinkkel a kapcsolattartást aktívan valósítom meg, napi, heti,
havi egyeztetések történnek.

-

Fogadom a szülők megkereséseit, tájékoztatom őket az aktuális kérdésekről,
adódó gondjaik megoldásában segítkezem.

-

Segítem a diákönkormányzat munkáját, a megszervezett akcióikban részt
veszek (kirándulás, adományozás, ajándékozás).
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Elmondhatom, hogy az ajtóm mindig nyitva áll, fogadom, aki a problémáival,
ötleteivel megkeres.
És ami szerintem a legfontosabb, hogy – igazgató asszonynak köszönhetően, aki
mindig belevont a mindennapi feladatok megoldásába – átlátom az intézmény
szervezeti

felépítését,

működését,

annak

működtetésében

aktív

szerepet

tudtam/tudok vállalni.
2019-ben a BME-n közoktatási vezető szakképzettséget szereztem.
2021-ben felkértek arra, hogy mérettessem meg magam a Nemzeti Pedagógus
Kar tisztújító jelölésén. Elvállaltam a jelölést a szakmaiság képviselésére. Engem
választottak meg a Baranya megyei elnöknek. Azóta – legjobb tudásom szerint –
országos szinten képviselem a pedagógusok érdekeit.
Kihívásként élem meg ezt a pályázatot, szeretnék megfelelni az elvárásoknak.
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Intézményünk
Jelenlegi intézményünk töredéke az 1979-ben alapított (Szilágyi János által
megálmodott és megvalósított) intézménynek. Akkor az ország egyik legnagyobb
közoktatási intézménye volt. Egyedülálló, többcélú, közös igazgatású, nevelési,
oktatási, közművelődési szolgáltató egység. Önálló gazdálkodású, egy szervezetként
működő, szakmailag önálló intézményegységekkel rendelkezett. Ez volt az Apáczai
Nevelési Központ. (Ma is úgy emlegetem a beiskolázási tájékoztatókon, hogy a Nevkó,
hisz ez ivódott be a köztudatba.)
Meghatározó vonzása volt – és úgy érzem, van is – a kertváros kulturális központjaként.
Alapvetően három bölcsőde, három óvoda, három általános iskola működött, majd
1986-tól gimnázium, kollégium, két művészeti iskola, sportegység, könyvtár,
művelődési ház, étterem, korai fejlesztő központ, nevelési tanácsadó, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, később kialakult az Óvoda-iskola és csatlakozott Pogány.
Mindezen egységeket egy központ irányította.
2013-ban átszervezés következett, megváltozott az intézmény neve: Pécsi Apáczai
Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola.
A pécsi Tankerületi Központ irányítja fenntartóként az általános iskolákat, a
gimnáziumot, a kollégiumot, az alapfokú művészeti iskolát és a pogányi, alsó tagozatot
működtető intézményegységet. A székhely intézmény a gimnázium lett, amelynek
vezetője egyben az intézmény vezetője is (hiszen megszűnt az önálló központ).
Önkormányzati fenntartásúvá vált a művelődési ház, a könyvtár, a sportegység, az
óvodák, bölcsődék, az étterem.
Mindez azt jelentette, hogy az egységes, jól funkcionáló, közös tereket használó
intézményeket szét kellett választani. Ez igen nagy kihívást jelentett, de a
megbeszélések, egyeztetések eredményesek voltak, a meglévő személyes kapcsolatok
alapján sikerült az együttműködést kölcsönösen elfogadható szinten stabilizálni.
Erősségünknek tartottuk mindig is az intézmények közötti együttműködést, a jó
kapcsolattartást. Ezt mutatja, hogy kölcsönösen segítjük egymást programjaink
megvalósításában. Ezt szeretném a továbbiakban is megtartani, továbbadni az utánunk
következő generációknak is.
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Ami jellemzi az intézményünket:
-

nyitottság (befogadó attitűd, illetve a terek használhatósága)

-

tehetséggondozás (Tehetségpont, versenyfelkészítés)

-

innovácók befogadása, alkalmazása, megteremtése

-

fejlesztés (SNI, BTMN, ADHD, lemaradók, szociálisan hátrányosak)

-

akadálymentes intézmény (mozgás- és egyéb sérültek fogadása)

-

tolerancia (nehézségekkel élők kompenzációja)

-

két tanítási nyelvű képzés (általános iskola, gimnázium)

-

gyermekközpontúság

Az eddigi vezetők és kollégák munkájának köszönhető, hogy az intézményi kultúra
ilyenné vált és stabilan ilyen is maradt. És azon dolgozom, hogy ez így legyen ezután is.
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Helyzetelemzés
A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú
Művészeti Iskola szervezeti felépítése:*
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Alapfokú Művészeti iskola
Az intézményvezetést segítő szervezeti egységek

Kollégium

Pogányi Általános
Iskola

2. sz. Általános
Iskola

1. sz. Általános
Iskola

Alapfokú
Művészeti Iskola

Gimnázium

Intézményegységek

2020-ban az intézmény belső struktúrája megváltozott, az addig a Pécsi Kulturális
Központhoz tartozó Sportegység egy része átkerült intézményünkhöz (az uszoda
megmaradt a PKK fenntartásában), amely helyzet nagy szervezést igénylő feladatot
jelentett minkét részről (dolgozói létszám bővülése, feladatkörök megosztása), – nem is
értem, miért volt erre szükség – a kezdeti nehézségeket, gondokat az intézmények
vezetői megoldották.

*

SZMSZ alapján került beillesztésre
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Az intézmény képzési struktúrája:
1. Sz.
Általános
Iskola
Német
nemzetiségi
nyelvoktató
program
Angol-magyar
két tanítási
nyelvű képzés

2. Sz.
Általános
Iskola

Pogányi
Intézményegység

Alapfokú
Művészeti
Iskola

Gimnázium
Székhelyintézmény

Német
nemzetiségi
nyelvoktató
program
Angol-magyar
két tanítási
nyelvű képzés
Emelt szintű idegen
nyelv
(angol)

Emelt
óraszámú
idegen nyelv
Emelt
óraszámú
informatikaképzés
Emelt
óraszámú
testnevelés,
úszás

Emelt szintű
informatikaképzés

Általános tantervű
képzés

Művészeti
képzés

Művészeti
képzés

A táblázatból kitűnik, hogy az intézmény képzési struktúrája tükrözi az egymásra
épülést. Sajnos a Gimnáziumban két tagozat megszűnt/megszűnik (a német nemzetiségi
nyelvoktató programot nem tudtuk beindítani, a humán szolgáltatás képzésünket pedig a
NAT változása miatt – nem lesz érettségi társadalomismeretből – felmenő rendszerben
kivezetjük).
A tanulók létszáma
2019/20
377

2020/21
366

2021/22
357

1. Sz. Általános Iskola

765

742

695

2. Sz. Általános Iskola

387

367

338

51

54

46

Kollégium

250

259

287

Alapfokú Művészeti Iskola

403

380

398

Gimnázium

Pogányi Általános Iskola
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Baranya megye, Pécs is küszködik a lakosságcsökkenéssel.

A demográfiai görbe

alakulása nem igazán kedvező egyik pécsi iskolának sem. A Kertvárosban is egyre
kevesebb az iskoláskorú gyermek. Ezekhez a tendenciákhoz kell alkalmazkodnunk.
Ennek ellenére a tanulói létszámunk stabilnak mondható.
A Gimnáziumban csökkenés látszik, ez annak a következménye, hogy a korábbi
túlvállalásokat csökkentettük. Így is az osztályátlag 30 fő felett van.
Az 1. Sz. Általános Iskola csökkenése a kimenő osztályok és a beiskolázási lehetőségek
közötti különbségből adódik.
A 2. Sz. Általános Iskola csökkenésének oka, hogy a jelenlegi 1. évfolyamon csak egy
osztályt tudtunk indítani. A vezetés megteszi a megfelelő lépéseket.
(A beiskolázási körzethatárok módosultak a Tankerülettel való egyeztetés alapján.
Bízunk abban, hogy továbbra sem okoz gondot a beiskolázás.)
A Kollégium létszámemelkedése örvendetes, oda kell figyelni a szakképzésben történt
változásokra, ez főleg a szakmai gyakorlaton résztvevők elhelyezését érinti. A
kollégium vezetése egyeztet a fenntartóval és a többi kollégiummal.
A

Pogányi

Intézményegység

és

az

Alapfokú

Művészeti

Iskola

létszámai

kiegyensúlyozottak.
A dolgozók létszáma (a beadott októberi statisztikai adatok alapján)
2019/20
43
89
35
7
14
22
210

Gimnázium
1. Sz. Általános Iskola
2. Sz. Általános Iskola
Pogányi Intézményegység

Kollégium
Alapfokú Művészeti Iskola
Összesen

2020/21 2021/22
44
45
91
93
46
40
9
9
15
13
22
22
227
222

Ezek az adatok kiegyensúlyozott, jól átgondolt, tervezett és tartható tendenciát
mutatnak.
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A pedagógusminősítések jelenlegi állapota:
Gyakornok
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mesterpedagógus

–
–
–
–

5 fő
66 fő
75 fő
23 fő

2022.

(3 %)
(39 %)
(44 %)
(14 %)

14%

3%
Gyakornok

39%

Pedagógus I.

Pedagógus II.
Mesterpedagógus

44%

Ezek az adatok kedvező tendenciát mutatnak az előző intézményvezetői pályázat (2017)
megírása óta eltelt időszakban.
Gyakornok
– 5%
2017.
Pedagógus I.
– 52 %
Pedagógus II.
– 33 %
5%
10%
Mesterpedagógus – 10 %
Gyakornok

Pedagógus I.

33%

Pedagógus II.

52%

Mesterpedagógus

Összehasonlítva a 2017. és 2022. évi adatokat, jól látható, hogy a kollégák törekednek
arra, hogy szakmailag fejlődjenek, minél magasabb célfokozatot érjenek el.

Pedagógusminősítések adatainak
összehasonlítása
52%
44%
39%

33%

10%
5%

14%

3%

GYAKORNOK

PEDAGÓGUS I.

PEDAGÓGUS II.

2017.
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2022.

MESTERPEDAGÓGUS

Az intézmény pedagógusainak életkora:

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

Elgondolkodtató ez a diagram. Természetesen mindez magyarázható azzal, hogy kb. 40
évvel ezelőtt alakult meg az intézmény, fiatal, tehetséges, innovatív tanítókkal,
tanárokkal. Ők lassan nyugállományba vonulnak. És a kérdés, lesz-e utánpótlás. (Ez
országos tendencia.) Ezen kell dolgoznunk.
Tehetségpont
2009-től működik intézményünkben az ANK Tehetségpont – 2014-től akkreditált kiváló
tehetségpontként. Tevékenységi körébe tartozik:


a különböző szintű tehetségműhelyek szervezése, irányítása, működésük
segítése,



konferenciák, találkozók szervezése, illetve azokon való részvétel,



megyei és országos versenyek szervezése,



tehetségmérés,



pályázatfigyelés.

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet az Esztergár Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ koordinálja. Az ő alkalmazásukban álló szociális
munkás az intézményünkben dolgozik. Munkáját támogatják pszichológusaink,
gyógypedagógusok, gyógytornász. A mozgássérülteket pedagógiai asszisztensek
segítik.
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Az épületek állaga
Az egész intézmény állagmegóvása folytonosnak mondható. 2007-ben történt egy
átfogó felújítás, amely azonban az épület szerkezetét (IMS), a nyílászárókat és a
vezetékhálózat korszerűsítését nem érintette. 2021-ben az 1. Sz. és a 2. Sz. Általános
Iskolában megerősítették a födémszerkezeteket, a tartóoszlopokat. A szigetelések
felújítása is megtörtént. A Pogányi Intézményegység is erőfeszítéseket tett épületének
korszerűsítésére (itt bővítésre lenne szükség a tanulói létszám növekedése miatt).

Meglátásom, tapasztalataim, országos szinten való rálátásom alapján
egy jól működő, hagyományait kialakító és megőrző, a jövő
kihívásainak megfelelő (bár nehézségekkel küzdő) intézmény.

14

Intézményegységek helyzetelemzése:
Gimnázium – székhelyintézmény
-

Személyi és tárgyi feltételek
A szakos ellátottság 100%-os.
A tantestület stabil, kevés a változás.
A nyugdíjba vonulók helyére két új fiatal, pályakezdő kollégát alkalmaztunk (angoltörténelem, illetve angol-testnevelés).
A vezetésben is változás történt, az egyik intézményvezető-helyettes nyugdíjba
vonulása miatt a helyére informatika szakos kollégánk került, az informatikát új
kolléga alkalmazásával oldottuk meg.
Új a műszaki vezető, aki maximálisan próbálja ellátni feladatait, amely az intézmény
nagyságát tekintve igen szerteágazó, sokrétű. Intézményi szinten udvaros
alkalmazása feltétlenül szükséges lenne.
A pedagógiai asszisztens munkaidejét, mivel már több mozgássérült tanulónk van, 8
órára sikerült emelni az eddigi 6 óra helyett.
A tárgyi feltételek vegyes képet mutatnak.
Bár van két informatika termünk, a gépállomány kezd elavulttá válni. Emiatt nem
tudtunk vállalni emelt szintű érettségiztetést. A szervergépek bővítésére lenne
szükség.
Minden termünkben van IKT-eszköz. Ez nagyban segíti tanáraink munkáját. Viszont
a projektorok gyakran meghibásodnak (kezdenek amortizálódni), így folyamatosan
javításra szorulnak. Szorgalmaztuk/szorgalmazzuk az interaktív táblák beszerzését.

-

Beiskolázás
Stabilan tartjuk a gimnázium tanulói létszámát. Az adott létszámkereteket feltöltjük,
ehhez szükséges, hogy zökkenőmentes legyen a beiskolázás. Nyílt napokat
szerveztünk, folyamatosan részt vett az intézményvezetőség az általános iskolák
beiskolázási szülői értekezletein (a pandémia ebben azért korlátozott valamelyest
bennünket), illetve jelen voltunk a megyei szervezésű pályaválasztási tájékoztatókon.
Plakátokat, ismertetőket juttattunk el az általános iskolákba, illetve rendszeresen
tájékoztatták gimnazistáink az általános iskolai végzősöket osztályfőnöki órákon,
ahova meghívtak bennünket.

15

-

Tanulmányi munka
A 2020/21-es tanév eredményei megfelelnek a korábbi évek teljesítményeinek.
Az iskolai tanulmányi átlag 3,87
A bukott tanulók száma 11 fő, 22 tantárgyból. (A pandémia nagyban hozzájárult
ehhez.)
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 5 fő.
A hiányzások száma a korábbi évekhez képest nőtt, sok tanuló szülői kérelmek
alapján nem tért vissza a jelenléti oktatásba.
Nyelvvizsgát tett 25 tanulónk, és ezen felül a kéttannyelvűsök 33 felsőfokú
nyelvvizsgát szereztek angol nyelvből.
Az érettségi eredmények átlaga: 3,85 – ez hasonló a korábbi évekéihez.
A digitális oktatás nem okozott jelentősebb gondot a gimnáziumban.

-

Önértékelés

-

Az önértékelés folyamatosan folyik, illetve lezárult. Már csak 4 kolléga van hátra,
akik ezután vesznek részt ebben a folyamatban.
Minősítések
Terveink szerint történik, már csak három kolléga minősítése várat magára.

-

Kompetencia-mérések
A kompetenciamérések eredményei már sok év óta a négyosztályos gimnáziumok
országos átlagának megfelelő, illetve annak közelében található. (2020-ban elmaradt,
a 2021-es eredmények még nincsenek feldolgozva.) A háttérindexek alapján a
hozzáadott érték nyilvánvaló pozitívumot mutat.

-

Közösségi szolgálat:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat dokumentációjának ellenőrzése folyamatosan zajlik.
Diákjaink teljesítik az 50 órát, eddig még nem fordult elő, hogy ennek hiányában
bárkit is ne lehetett volna érettségire bocsátani. A szülőket, diákokat folyamatosan
tájékoztatják az osztályfőnökök, illetve az ezért a területért felelős kollégák.

-

Diákönkormányzat
A diákönkormányzat aktív, az iskolai élet, a szabadidő szervezésében együttműködik
az iskola vezetőségével. A demokratikus szabályok betartásával képviseli a diákok
érdekeit.
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-

SNI, BTMN
Intézményünkben fogadunk SNI-s, BTMN-es tanulókat, de limitált az iskolai szinten
a létszámuk (25 fő).
Különösen büszkék lehetünk kiemelkedő eredményt elérő hátránnyal élő
tanítványainkra, akik a versenysportok területén országos, európa-, világ- és olimpiai
bajnokságokon kimagasló eredményekkel gazdagították hazánkat (úszás, boccia).

-

Erősségek
Jó HR-tevékenység, amely összefügg az egyetemi hallgatók és a pályakezdők
mentorálásával, tanulóbarát környezet, demokratikus attitűd, egyéni fejlesztési
lehetőségek,

felzárkóztatás,

fogyatékkal

élők

segítése,

támogatása

(akadálymentesített intézmény).
-

Fejlesztendő területek
Adminisztrácós

fegyelem,

információáramlás

(külső,

belső),

fokozottabb

imázsfejlesztési tevékenység.
1. Sz. Általános Iskola
-

Személyi és tárgyi feltételek
A szakos ellátottság 100%-os.
A nyugdíjazások miatt kieső és a gyesen lévők helyettesítése megoldott. Az
áttanítások is segítenek abban, hogy megoldódjon a szakos ellátottság.
Az intézményegység igazgatóhelyettese nyugdíjba vonult, feladatát, pozícióját belső
erőforrásból oldották meg – sikeresen.
A továbbképzések tervezése a beütemezett ciklusoknak megfelelőek.
Az informatikai eszközpark lassan elöregedik. Nehézkes a javításuk, nem
költséghatékony. A projektorok és a laptopok is amortizálódnak. Ezen változtatni
kell.
Fontos és hasznos a robotika-eszközbeszerzés (kiemelkedő eredmények a robotikaversenyeken!)

-

Beiskolázás
A hagyományos iskolaelőkészítő foglalkozások, rendezvények mellett, amelyekkel
bemutatkoznak a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek („Iskolanyitogató”, Nyílt
nap, Vidáman az iskolában, pedagógusok bemutatása), új formákat is alkalmaznak.
(Ez a pandémia miatt elrendelt korlátozások következménye is.)
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Készült egy rövid bemutatkozó film az induló osztályok és az osztályokhoz tartozó
pedagógusok részvételével, a választható lehetőségek bemutatásával.
Tartják a kapcsolatot az óvodákkal: telefonos és személyes beszélgetések valósultak
meg az Apáczai óvodák vezetőivel.
A plakátkészítés, a weboldal, facebookoldal használata, az onlájn szülői fórum,
amelyen bemutatják a tagozatokat, az internetes kapcsolattartás a szülőkkel is
jellemzőek.
A beiratkozott tanulók számának alakulása:
Tanév

Gyermeklétszám

2018/2019

81 (3 osztály)

2019/2020

86 (3 osztály)

2020/2021

69 (3 osztály)

2021/2022

83 (3 osztály)

Az adatok kiegyensúlyozottságot mutatnak.
Érdemes odafigyelni a beiskolázási körzethatárok alakulására, ezt az általános
iskolák vezető megtették, így a Tankerület ezeket módosította, valamelyest
kedvezőbb helyzet alakult ki.
-

Továbbtanulás
Nagy hangsúlyt fektet a vezetőség arra, hogy megfelelően tájékoztassák a tanulókat
és szüleiket a felvételi eljárásról, a központi felvételiről, illetve a továbbtanulási
lehetőségekről

(határidők

osztályfőnökökkel

–

kijelölése,

gimnáziumi

jelentkezési

előkészítők

lapok

szorgalmazása,

kitöltése

az

típusfeladatok

gyakorlása – továbbtanulási lehetőségekről rendkívüli szülői értekezlet). Mindezek
hozzájárulnak a reális középfokú intézményválasztáshoz.
Jók az iskolai továbbtanulási mutatók.
A 2020/2021-es tanévben a végzettek 60 %-a (65 tanuló) gimnáziumban tanult
tovább. Örvendetes, hogy közülük a fele gimnáziumunkat választotta. (Ez a
végzettek 1/3-át jelenti.) Ezek az adatok is mutatják, hogy az intézmény struktúrája
megfelelő lehetőséget biztosít a 12 éven át tartó „hűségre” (gimnáziumi ballagáskor
ezt jelvénnyel honoráljuk).
A korábbi évek is hasonló tendenciát mutatnak.
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-

Minősítések
A minősítések a tervek szerint zajlanak. Ahogyan intézményi szinten is
tapasztalható, itt is növekszik a minősített kollégák aránya (tanévenként átlagban 6-8
fő).

-

Kompetenciamérés
Az elmúlt évek mérési eredményei alapján megállapítható, hogy az iskola
eredményei

általában

elérték

vagy meghaladták az

országos

átlagot, és

megközelítették vagy kevéssé alulmúlták a megyeszékhelyi iskolák átlagát. Az
évfolyamok ingadozó tanulói teljesítményei ellenére az iskola hozza ezt az
eredményt.
Az iskola hatodikosai több év átlagában az országos átlag felett teljesítettek,
matematikából általában jobban, mint szövegértésből.
A nyolcadik évfolyam viszont matematikából nem érte el az országos átlagot,
amelynek az oka a motiválatlanság lehet, hiszen a tanulók a felvételik megírása után
már nem készültek megfelelőképpen erre a megmérettetésre.
-

SNI, BTMN
A fejlesztésre szoruló gyermekek számaránya átlagban 7-8 %.
Fejlesztésükre nagy hangsúlyt fektetnek erőforrásaik függvényében,

iskolai

foglalkozásaikon látják el (szakkör, tanulószoba, fejlesztés, egyéb foglalkozások),
vagy igyekeznek a megfelelő ellátást nyújtó rendszerbe helyezni (Tehetségpont,
Nevelési Tanácsadó) őket.
-

Versenyek
Tanulóik a különböző versenyeken folyamatosan jó eredményeket érnek el a megyei
és az országos megmérettetésekben is, különösen matematikából, robotikából,
anyanyelvi, helyesírási és irodalmi versenyeken. A tanulók a csapatversenyekben jól
együtt tudnak működni és ennek megfelelően teljesíteni.

-

Erősségek
Jó továbbtanulási mutatók, színes képzési paletta, magas szakmai színvonal,
hagyományőrzés és innováció egysége, versenyeredmények.

-

Fejlesztendő területek
Az iskolai környezet biztonságosabbá tétele, az épület állagmegóvása.
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2. Sz. Általános Iskola
-

Személyi és tárgyi feltételek
A szakos ellátottság 100 %-os.
A nyugállományba vonuló kollégák helyett sikerült új pedagógusokat felvenni. Az
áttanítások (rajz, angol) hozzájárulnak a megfelelő szakos ellátottsághoz.
Pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, szociális munkás segíti az oktatónevelő munkát. A nyugdíjba vonulók pótlása kiemelt, bár nem mindig könnyű
feladat. Gyakran kell belső helyettesítéssel, feladatátcsoportosítással kezelni a
felmerülő személyi változásokat.
Az

új

kollégák

beilleszkedését,

a

helyi

sajátosságok

megismertetését

a

munkaközösség-vezetők koordinálják.
A biztonságos tanítási körülmények adottak.
-

Beiskolázás
Eddig hosszú távon nem jelentett gondot a beiskolázás. A körzetbe tartozó (és azon
kívüli) gyermekek szülei is beíratták őket az intézménybe. (Bizonyos gondot jelentett
a körzethatárok kijelölése, de ezeket a Tankerület módosította, és az 1. Sz. Általános
Iskolával is megállapodások köttettek.)
Sajnos ebben a tanévben csak egy osztályt tudtak indítani, ezért kiemelt
fontosságúnak tartja a vezetés a beiskolázást. Programokat szerveznek, nyitottá
teszik az iskolát.

-

Továbbtanulás
Az iskola tanulóinak kis hányada jelentkezik (ezáltal hagyja el az iskolát) 6, illetve 8
osztályos gimnáziumi képzést nyújtó intézménybe.
Lehetőség nyílik, hogy intézményünk gimnáziumában folytassák tanulmányait,
sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Az iskola felkészíti tanítványait, hogy bármilyen középfokú iskolatípusba felvegyék
őket, illetve ott megállják a helyüket.

-

Minősítések
Zajlanak/zajlottak a minősítési eljárások. A pandémia miatt onlájn formában, de ez
nem jelentett akadályt. Sikeres Pedagógus 2 és Mesterprogramok kerültek lezárásra.
Az utóbbi tanévekben a pandémia miatt önértékelést nem végeztek, tanfelügyeletre
sem került sor.

20

-

Kompetenciamérés
A kompetenciaméréseken az elmúlt években az országos átlag körül teljesítettek a
tanulók, így intézkedési terv meghozatalára nem volt szükség. Elemezték a
nevelőtestületi értekezleteken az eredményeket. A jövőbeni sikeres mérések
érdekében a továbbiakban is folytatják a képességkibontakoztató, tehetséggondozó,
felkészítő, felzárkóztató programjaikat. Egyéb tanórákon a természettudományos és
irodalmi szövegek feldolgozásánál alkalmazzák a szövegértést segítő módszereket.

-

SNI, BTMN
A gyógypedagógusok a gyógypedagógiai asszisztens bevonásával 3-7 fős csoportban
fejlesztik a tanulókat. A Járási Szakszolgálat és a BTM-es tanulók családi-személyes
és tanulási problémáinak korrekciója érdekében iskolapszichológus foglalkozik heti
rendszerességgel az erre rászoruló tanulókkal. Mindkét szakszolgálat felé a tanulók
szűrése rendezett.
Az osztályfőnökök feladata az aktuális vizsgálati eredményekről tájékoztatni a
gyerekkel foglalkozó valamennyi pedagógust, a hatékonyabb segítség érdekében.
Az SNI fejlesztő foglalkozásokon a tanulási képességeinek javítása, az egyénileg
meghatározott fejlesztendő területek korrekciója a fontos feladat. Valamennyi
tanítási órán a tanító és szaktanár feladata, hogy képességeinek megfelelően
szervezze meg a tanítási órákat, segítendő, hogy képes legyen a tananyag
feldolgozására, elsajátítására és a megszerzett tudás alkalmazására.

-

Erősségek
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás, a pedagógusok
szakértelme, a tagozatok, a tanulókhoz való empatikus hozzáállás.

-

Fejlesztendő területek
A

beiskolázás

segítése,

megfelelő

propaganda,

munkaidőben történjen), a honlap állandó frissítése.
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információáramlás

(főként

Pogányi Intézményegység
-

Személyi és tárgyi feltételek
A tantestület létszáma, összetétele megfelelő, a stabilitás jellemzi.
A minősítési eljárások sikeresen zárultak.
Az informatikai eszközök terén hiányosságok mutatkoznak, mindenképpen
fejlesztésre lesz szükség.
A testnevelés órák megszervezése is nehézségekbe ütköznek – teremgondok.

-

Beiskolázás
A község számára fontos az iskola.
A német nemzetiségi nyelvoktatás és az ezzel kapcsolatos programok, találkozók,
iskolai fellépések minősítik az itt folyó nevelő-oktató munkát. A helyi gyerekeket ide
kívánják beíratni a szülők, hiszen minden adott, hogy egy kisebb közösségben, védett
környezetben tanulhassanak. Az intézményegységnek van vonzása, Pécsről is
szeretnék a szülők ide hozni gyermeküket (sokakat vissza kell utasítani). Az
intézményünk általános iskolái a felső tagozatban lehetőséget biztosítanak, hogy
nálunk tanulhassanak tovább gyermekeik.

-

Tanulói létszám
A tanulók létszáma a lehetőségeikhez képest maximális.
A családias légkör, a támogató szülői háttér, a kollégák felkészültsége,
elkötelezettsége, tehetsége garancia a folytonosság biztosításához.

-

Erősségek
Az elkötelezett pedagógusok, a kimagasló versenyeredmények, a családias légkör, a
szabadidős tevékenységek sokszínűsége, a nyelvoktatás, a tanulmányi kirándulások
szervezése.

-

Fejlesztendő területek
Az oktatás-nevelés stabilitásának biztosítása, az önkormányzattal való megállapodás
az oktatási-nevelési tereket illetően. Ebben szeretném segíteni a nevelőtestületet.
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Alapfokú Művészeti Iskola
-

Tagozatok
Zeneművészeti tagozat – jó hangszerpark jellemzi, vannak „mester-hangszereik” is,
amelyekkel a tanítványok az országos megmérettetéseken szakmai tudásuk
legjobbját tudják nyújtani. A hangversenyek megszervezése esetében a teremgondok
jelentik az igazi problémát. A PKK művelődési házának a segítsége elengedhetetlen.
A szolfézsórák megtartásához az 1. Sz. Általános Iskola is ad helyet.
Képzőművészeti tagozat – jó tárgyi feltételek (kerámia-, üvegrogyasztó, tűzzománckemence beszerzése), esztétikus környezet a jellemző. A művek megfelelő tárolása
gondot okoz.
Táncművészeti tagozat – jó felszereltség (pianínó), zenelejátszó eszközök (kellene
azért

beszerzés),

jelmeztár

a

jellemző.

Teremgondjaik

megoldásában

támaszkodhatnak a művelődési ház segítőkészségére.
-

Személyi feltételek
Az intézményegység személyi állománya a legstabilabb. A pandémia miatt elrendelt
kormányintézkedések nehézségeket okoztak, voltak mozgások, de rendeződött a
helyzet.

-

Kapcsolataik
Az intézményen belüli kapcsolataik jók, növendékeik zöme a különböző
intézményegységekből kerülnek ki. Ugyanakkor műsorokkal, fellépésekkel színesítik
intézményünk életét.
Az Apáczai Művelődési Ház ad helyet sok rendezvényüknek. próbáiknak.
Óvodák – utánpótlást jelent számukra, foglalkozásokat tartanak az ovisok számára.
Speciális helyzet, hogy az Aprók Háza Óvodával egy épületben működnek, így napi
kapcsolatban vannak egymással.
Művészeti szakmai kapcsolatot ápolnak a város, a megye, az ország különböző
intézményeivel (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Pécsi
Művészeti Gimnázium, Magyar Táncművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneiskola,
Pécsi Nemzeti Színház, Pannon Filharmonikusok…)

-

Erősségek
A jól szervezettség, a művésztanárok tehetsége (Bonis Bona-díj, Artisjus-díj),
versenyeken,

találkozókon

való

kiemelkedő

ünnepélyeken való fellépések.

23

eredményesség,

bemutatókon,

Kollégium
-

A személyi feltételek
Az intézményegységben vezetőváltás történt. A vezetési struktúra nem változott. Az
új vezető a nevelőtestület bizalmát teljes egészében élvezi.
A pandémia miatt elrendelt kormányintézkedések több kollégát is érintettek, a fizetés
nélküli szabadságoltatásukról nem tértek vissza. Hiányukat a vezetőség pótolta.

-

Felvétel a kollégiumba
Az ide jelentkezőket fogadják, nyitott intézmény, más középfokú intézményből
érkezőket, sőt egyetemista jelentkezőt is befogadnak, de megkövetelik a házirendben
lefektetett szabályok betartását.

-

Tanulói létszám
A kollégisták létszáma kedvező tendenciát mutat.
Kevés a gimnazista, jó lenne – szakmailag is kihívást jelentve – ezen változtatni, de
ez nem igazán az intézményen múlik, hanem a társadalmi környezeten.

-

Minősítés
A minősítések megfelelő ütemben zajlanak, örvendetes, hogy az egyik kolléganő
mesterpedagógusi pályázata sikeres volt.

-

Hozzáadott érték
A kollégák munkájának értéke megnyilvánul abban, mennyire segítik neveltjeiket az
eredmények megszerzésében. A statisztikai adatok (az érettségi eredményei, az év
végi értékelések) azt bizonyítják, hogy ez megfelelő mértékben megvalósul.

-

Diákönkormányzat
A kollégiumi diákönkormányzat működik, bevonják a véleményezési jogkörükbe,
aktívan részt vesznek a kollégisták mindennapi életének szervezésébe.

-

Erősségek
Színes palettát kínálnak a szakkörök, a szabadidős tevékenységek, az immár
hagyományos flesmob megszervezése.

-

Fejlesztendő területek
Sok feladatot ró a kollégiumra, hogy az amortizáció fokozottabban jelentkezik az
intézményben. Napi gond a meghibásodás. Ezt a műszaki vezetés kezeli, a
Tankerület segít a szakembereivel.
A bevételek visszaforgatása anyagilag is segíthet a fenntarthatóságban.
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Fejlesztési terv
Programom,

terveim

kidolgozásában

a

kollégáim

(intézményegység-vezetők,

pedagógusaink) segítségét kértem. Milyen iskolát szeretnénk? Hol szeretnénk eltölteni
életünk felét? Hogyan lehet együtt dolgozni?
Köszönöm a segítségüket, nagyon hasznos, megszívlelendő tanácsokat, ötleteket
kaptam. Minden információt elraktároztam, de egy pályázat keretében nem lehet
mindent megjeleníteni, részletesen kifejteni.
Ezek és a saját elképzeléseim által alakítottam ki a következőkben leírt terveimet.
Törekszem arra, hogy a vezetői programtervben megfogalmazott célokat folyamatosan
meg tudjam valósítani, a munkatervekben ezt konkrét időbeosztással kell meghatározni.

A 20 pontom:
1. Épületfelújítás
2. Intézményen belüli kapcsolatok
3. Külső kapcsolatok
4. Információáramlás
5. Beiskolázás
6. Környezetünk védelme
7. Honlap
8. HR tevékenységek
9. Biztonság – portaszolgálat
10. Megmérettetés
11. Pályázatfigyelés
12. Tehetségpont
13. Minősítések szorgalmazása, támogatása
14. Adminisztráció
15. Művészeti nevelés
16. Intézménytörténet
17. Évkönyvek
18. Egyházak
19. Magyar mint idegen nyelv
20. Szakértők, szaktanácsadók munkája
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1.

Épületfelújítás

Intézményünkben (több mint 40 éve) alig történt átfogó felújítási munka. (A 2007-es
segített rajtunk valamelyest, de az igazi problémákat nem oldotta meg.) Elavult az
elektromos vezetékhálózat, nem bírja a megnövekedett terhelést, emiatt mindenképpen
felújításra szorul. A nyílászárók állapota rossz. Emiatt az ablaktörések gyakoribbak,
átfogó megoldás szükségeltetik. És a legfontosabb: az IMS-technológia miatt az épület
szerkezetének átvizsgálása, felújítása szükséges. Ehhez fenntartói, állami segítség kell.
Mindez túlmutat a lehetőségeimen, de mindenképpen szorgalmazom mihamarabbi
megvalósításukat.

2.

Intézményen belüli kapcsolatok

Az intézményegységek közötti kapcsolattartás kiemelt fontosságú.
Ezek formái:


igazgatói megbeszélések, a feladatok egyeztetése



áttanítások megszervezése



szaktárgyi kapcsolatok erősítése az intézményegységek között



a testnevelés órák összehangolása intézményi szinten



az iskolapszichológusok, szociális segítők, pedagógiai asszisztensek
munkájának összehangolása, segítése

3.



a gyermekvédelmi tevékenység koordinálása



a Közalkalmazotti Tanács munkájának segítése

Külső kapcsolatok

Nagyon fontosnak ítélem a külső kapcsolatok erősítését. Jó úton haladunk, de vannak
lehetőségek, amelyekkel élnünk kell.
A volt intézményegységeinkkel a jó kapcsolatainkat továbbra is meg kell tartanunk
(Pécsi Kulturális Központ helyi intézményegységei, a Csorba Győző Könyvtár Apáczai
fiókkönyvtára, Hungast, Óvodák, Bölcsőde).
A

Pécsi

Tudományegyetem

partnerintézménye

vagyunk.

Hallgatóik

tanítási

gyakorlatának teljesítésében továbbra is részt veszünk (az egyetem most szervezi át a
mentorálási rendszerét, ebben kollégáimmal segítségükre vagyunk).
A

Magyar

Táncművészeti

Egyetemről

növendékeket.
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továbbra

is

fogadunk

mentorálandó

Diákjaink közösségi szolgálatukat külső intézményekben, egyesületekben is végzik. A
velük kötött szerződéseket már átvizsgáltuk, csak indokolt esetben bővítjük a partnerek
körét.
Fontos az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat, nagy
segítség számunkra, hogy munkatársuk intézményünkben folytathatja szociális
segítőként tevékenységét. Kell a segítségük.
A szakszolgálat tevékenysége fontos számunkra. Hiszen hozzájuk küldjük vizsgálatra
problémás diákjainkat. A korrekt, jó viszonyt továbbra is szeretnénk velük ápolni.
Szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatainkat a BIOKOM-mal, a rendőrséggel, a
polgárőrséggel környezetünk védelme érdekében.
A Kormányhivatallal és az Oktatási Hivatallal jó a kapcsolatunk, szakmai, szervezési,
adminisztratív kérdéseinkkel eddig is fordulhattunk hozzájuk. Ezután is élni kívánunk
az általuk kínált segítséggel, lehetőségekkel.
Szorgalmazom, hogy kollégáim vegyenek részt aktívan az országos szintű szakmai
fórumokon, szakmai szervezetek tagjai legyenek (a teljesség igénye nélkül:
Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyartanárok Egyesülete, Magyar Zeneiskolák és
Művészeti Iskolák Szövetsége, NPK, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete,
stb…).
Fontosnak tartom a kéttannyelvű gimnáziumokkal való kapcsolattartást helyi és
országos szinten is. (Felvettem a kapcsolatot országos szinten.)
Továbbra is lehetőségeinkhez mérten segítjük a Tudásfa Gimnáziumot, amelynek a
telephelye a gimnázium épületében van (a velük kötött szerződést lejártakor
revideáljuk).

4.

Információáramlás

A mai világban az egyik legfontosabb tényező az információk gyors, naprakész
áramoltatása, használata.
Az intézményegységek és a székhelyintézmény között ennek kialakult szokásai, formái
vannak, ezt továbbra is fent kell tartani. Fontos, hogy minden intézményegység gyorsan,
pontosan reagáljon.
Az intézményegységek belső kommunikációja a kialakult szokásoknak megfelelően
történjen, lehetőség szerint munkaidőben, illetve legalább egy nappal előre elküldve a
fontos információkat.
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A fontos, tanítványainkat érintő információkat a hangosbemondón keresztül kell
megosztani. Ez érvényes az egész intézményre.
A vezetés támaszkodjon a munkaközösségek vezetőinek disszeminációjára.
A szülőkkel való kapcsolattartás hivatalos, nyomon követhető platformja a KRÉTA.
Természetesen támogatom a más (pl. fészbúkcsoport) formákat is, ha azok gyorsabbak,
személyesebbek. De be kell tartani a GDPR követelményeit.

5.

Beiskolázás

Minden intézményegységnek kiemelt feladatának kell lennie a beiskolázásnak (input).
Demográfiailag is (egyre kevesebb Kertvárosban a gyermek), körzethatárokat illetően
(általános iskolák) is kedvezőtlen helyzetben vagyunk. Minden kertvárosi iskola kiemelt
fontosságúnak tartja, hogy legyen elegendő indítható osztálya megfelelő létszámmal.
Nekünk is erre kell törekednünk. Nem elég a meglévő imázsunkra hagyatkozni, kell
propagálni a képzéseinket, az irányultságainkat, mi mennyivel mást, többet tudunk
kínálni. Milyen lehetőségek rejlenek az intézmény és a szellemi tőkénk alapján
bennünk.
Meg kell keresni azokat a csatornákat, és élni is kell ezekkel, amelyeken eljuttathatjuk
információinkat rólunk az érintetteknek.
Fontos a kimenet (output). Megmérettetés a központi írásbeli az általános iskolákban,
az érettségi a gimnáziumban. Arra kell törekednünk, hogy a tanítványaink a legjobban
tudjanak teljesíteni képességeikhez, készségeikhez mérten. Minden tanítványunk a neki
megfelelő irányt találja meg. (Ehhez a szülők felelős, aktív segítsége, hozzállása is
szükségeltetik.)

6.

Környezetünk védelme

ÖKO intézmény vagyunk. Minden intézményegységünk elnyerte az örökös ÖKO-iskola
címet.
A szelektív hulladékgyűjtést továbbra is folytassuk, a belső terek (osztálytermek)
tisztasága fontos, a belső udvarok, az agóra, a külső tereink ápolása kiemelt fontosságú.
A TAXTIM-mel korrekt viszonyt kell kialakítani, bár jó lenne saját alkalmazottakkal
megoldani a takarítást.
Együttműködés kell az intézményi parkolás/parkoltatás megoldásában, ehhez a
polgárőrség, a közterület-felügyelet (BIOKOM), a rendőrség segítsége is szükséges.
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7.

Honlap

A honlapunkkal találkoznak az ismeretlenül hozzánk látogatók, ez az arcunk. Meg kell
újítani. Ugyanakkor állandó frissítésére van szükség, lektort, koordinátort kell a
gondozására kinevezni intézményi, intézményegységi szinten egyaránt. Erre a
tantárgyfelosztásban is kell keretet biztosítani.

8.

HR-tevékenységek

Az intézmény zavartalan működése szempontjából létérdekünk, hogy a humán
erőforrásainkkal jól gazdálkodjunk. Tartsuk meg a kollégákat, az új kollégák
beilleszkedését segítsük, a pályakezdőket mentoráljuk! Figyeljünk oda arra, hogy az
egyetemistaként a gyakorlatukat nálunk végzők közül kiket lehet és érdemes
megtartanunk. Patronáljuk őket! A „nevkós” szellemiséget tovább kell vinni, hisz erre
mindig is büszkék voltunk. Fontos a kollégák közötti kapcsolatok erősítése, a tolerancia
egymás iránt. Tiszteljük a nyugdíjasainkat, tartsuk velük a kapcsolatot, hívjuk őket a
rendezvényeinkre!

9.

Biztonság – portaszolgálat

Tervezem,

hogy

bővítsük

a

kamerarendszert,

így

biztonságosabbá

tehetjük

intézményünket. Megoldást kell találni az agóra felőli belépést illetően is. A beléptetést
szigorítani kell, a portaügyeletnek mindenhol aktívnak, empatikusnak, udvariasnak kell
lennie. Hisz ők az első vonal, akikkel találkoznak a hozzánk érkezők.

10.

Megmérettetés

Támogatom, elvárom, hogy versenyeken, művészeti és szakmai találkozókon minél
több helyen és több alkalommal vegyenek részt diákjaink (városi, megyei, országos
szinten).
Nekünk is kell szervezni versenyeket. Csak így tudjuk magunkat megmutatni, ehhez
kell anyagi forrásokat rendelni. Ezt kiemelt fontosságúnak tartom.

11.

Pályázatfigyelés

Kell pályáznunk! Csak így juthatunk olyan lehetőségekhez, amelyek szakmai
munkánkat elősegítik, újabb élményekhez juttatják diákjainkat, új eszközöket hozhatnak
az intézménynek. Ez feladatkör-bővítést jelent, de ezt vállalnunk kell.
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12.

Tehetségpont

Intézményünk

Tehetségpont.

Eddigi

eredményeinket

meg

kell

őriznünk,

a

fenntarthatóságot biztosítanunk kell. Ehhez kell rendelni anyagi erőforrásokat. A
szellemi potenciál adott. Újra kell akkreditálni/akkreditáltatni.

13.

Minősítések szorgalmazása, támogatása

Támogatom a szakmai fejlődést, szeretném, ha minél többen vennének részt a
minősítési eljárásban, hogy egyre több kolléga szerezne mester minősítést (netán
kutatótanárit), hisz ez a szellemi, szakmai kapacitásainkban meglévő lehetőség, és
intézményünk presztízsét is erősítené.

14.

Adminisztráció

Fontos, hogy az adminisztráció mindig naprakész legyen. Ez önfegyelmet, odafigyelést
igényel. Ez (is) a feladatunk. A KRÉTA használata információáramoltatásra, szülők
értesítésére alkalmas és hivatalos csatorna.
A tanórák védelme (órakezdés, -végzés) mindenki számára kiemelt fontosságú kell,
hogy legyen.

15.

Művészeti nevelés

Intézményünkben (az adott lehetőségeink alapján) a különböző művészeti ágak oktatása
jelen van. Folytatni kell ezt a magas szintet (zene, mozgásművészet, képzőművészet,
irodalom), amelynek egyik záloga az Alapfokú Művészeti Iskola, és értékeit
disszeminálja az egész intézmény számára. Tehetséges tanárainkat, diákjainkat segíteni
kell. Szeretném, ha a fotó, a színjátszás és a film is felkerülne a palettára.

16.

Intézménytörténet

Fontosak a gyökereink. Pályázatot tervezek kiírni (elsősorban kollégáknak) a múlt
eredményeinek,

történéseinek

feldolgozására.

Össze

kell

gyűjteni

azokat

a

dokumentumokat, amelyek még rendelkezésünkre állnak, archiválni kell azokat. Ehhez
kapcsolódnak az évkönyvek.

17.

Évkönyvek

Szorgalmazom, hogy eredményeink jelenjenek meg évkönyv formájában, pénz
hiányában ez lehet onlájn formában is. Segít az identitás megerősítésében is, ha
megfelelő publicitást kap.
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18.

Egyházak

A történelmi egyházak képviselőivel (hittanoktatók) továbbra is együtt akarunk
dolgozni, támogatni szeretnénk egymás tevékenységét.

19.

A magyar mint idegen nyelv

Továbbra is várjuk és segítjük azokat a tanulókat, akik hosszabb ideig külföldön éltek,
így nehézségeik vannak a magyar nyelv használatával, illetve azokat, akik nem magyar
ajkúak, de itt szeretnének Pécsett tanulni, magyarul elvégezni tanulmányaikat.
(Szakembereink ehhez nagy segítséget nyújtanak.) Befogadó, központi intézménnyé
tudnánk válni.

20.

Szakértők, szaktanácsadók munkája

Támogatom, hogy a kollégáim részt vegyenek szakértőként és szaktanácsadóként a
minősítési eljárásokban. Ez fontos az intézmény megítélése szempontjából is.
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Zárszó
Szeretném a terveimet a kollégáimmal (veletek) együtt megvalósítani, hogy élhető,
biztonságos, rendszerátlátható legyen továbbra is intézményünk, a Pécsi Apáczai
(a „Nevkó”).
„A bölcs lelki nagyság tettekre alapozza az igazi dicsőséget, nem az ingatag
hírnévre…”
(Apáczai Csere János)
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Továbbképzések 2021
A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT
eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban.
Középhaladó szintű továbbképzés
2019
A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT
eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban.
Alapozó továbbképzés
2012 és 2018
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására
2008
Az iskolák önértékelési gyakorlatának fejlesztése a tanulói
teljesítménymérések felhasználásával
2007
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának
kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában
2006
Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása –
szövegértés-szövegalkotás 5–8. évfolyam
2006
Mentorfelkészítés a kompetencia alapú oktatási programcsomagok
adaptálásának elősegítésére – szövegértés-szövegalkotás 9–12.
évfolyam
2006
Hatékony együttnevelés az iskolában
2004
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai
pedagógusok képzése – magyar nyelv és irodalom
2003
Számítógép és Internet alapismeretek
2000
Felkészítők felkészítése a Kazinczy-versenyre és az „Édes
anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyre
1999
Internet tanfolyam – USAID, BMVK, JAM

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv magyar

Társas készségek és Közösségi embernek tartom magam, tudok csapatban dolgozni.
kompetenciák Jellemző rám a tolerancia.
Jó a szervezőkészségem. A munkavégzésben kitartó vagyok.
Szervezési készségek Előadások szervezése
és kompetenciák A Beszélni nehéz! mozgalomban aktív részvétel (tábor szervezése)
Iskolai újság szerkesztése, lektorálása
EKF-projektben való részvétel a PTE Pedagógia Tanszékének
szervezésében
Versenyekre tanítványok felkészítése
Igazgatóhelyettesként szervezem a gimnázium mindennapjait
Team-munka
Műszaki készségek és Oktatástechnológusi képesítés – Pécs, JPTE BTK
kompetenciák
Számítógép- Számítógép-kezelői tanfolyam – Pécs, ANK Gimnázium
felhasználói Több tanfolyam elvégzése
készségek és
kompetenciák
Művészi készségek és Fotózás
kompetenciák Vers- és prózamondás
Járművezetői „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
engedély(ek)
Kiegészítő Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja vagyok
információk Mentorálás – Paks, Dunaföldvár, Csurgó, Nagyatád, Budapest,
Jánoshalma, Komló
Egyetemisták mentorálása
Az év dolgozója 2006
Kazinczy-díj 2016
Kiemelkedő oktató-nevelő munkáért (Pécsi Tankerületi Központ)
2017
Az év dolgozója 2021
NPK Baranya megyei elnöke 2021 –

