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pAwnztrr NyTLATKozAT

Alulírott Mamuzsits János pá|yázatotnyújtok be az Emberi erőforrások Minisztere által kiírt
pá|yazatl felhívás a|apján a Bácskai Általános Iskola (6453 Bácsbokod Hősök tere 3.)

intézményv ezetői á||ásár a'

A következ ő nyl|atkozatokat mellékelem :

1 . Nyilatkozom arról, hogy a 20|1. évi CXC. törvényben magasabb vezetói á||ás

betöltésére előírt feltételeknek megfelelek és ennek igazo|ásatt mellékelem.

2' Nyilatkozom arról' hogy hozzájárulok a teljes pá|yázati anyagom' az eredetivel

teljesen megegyezó sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és

véleményezők fel é, p á|y ázat tartalma harmadik személlyel kozölhető.

3. Nyilatkozom arról, hogy _ nyertes pá|yázőként - vállalom a Vagyonnyilatkozat tételi

kötelezettséget.

4. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok aLlhoz, hogy a páIyázati anyagban foglalt

személye s adataimat a pá|y ázati elj árással ö s szefu g gésben kezelhessék

P ály ázatomhoz mellékelem a következőket :

- szakmai öné|etrajz

- hatóságí erkölcsi bizonyitvány

. végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

Bácsbokod, 20I4'04.17 .

Tisztelettef i, /...#.- \-."""' '{\'

Mamuzsits János



1. Szakmai önéIetrajz

Személyi adatok:

Név: Mamuzsits János

Születtem: Bqa, 1977. 1 1. 15.

Lakás: 6453 Bácsbokod Tóth K' u' 62.

Tanu|mányaim:

o Gimnáziumi érettségi: 1996 Bácsalmás Hunyadi János Gimnázium

. 2000. Szeged Juhász Gyula tanárképző Főiskola matematika-fö|drajz szak

. 2007. Szeged Juhász Gyula tanárképző Főiskola történelem szak

o 2010. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság _és

Társadalomtudományi Karán Közoktatás i v ezető szakirányú szakán Közoktatás i v ezető

és pedagógus szakvizsga

Továbbképzések:

o Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban 10 óra

o Továbbképzés aZ 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számara. Mődszertan az

,,átmenet'' megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak I20 őra

. A kooperatív tanulás módszertani lehetőségei 30 óra

o A differenciált tanulásszervezés alapjai 30 óra

o Számító gép keze|és, szövegszerkesztés, internet felhasználás 60 óra

. Multikulturális nevelés a közoktatási intézményekben 30 óra

o ,,Tanuljunk tanulni! Módszertani felkészítő tréning a tanulás tanításához'' 30 óra

Munkahelyek

o 2OOI - 2OO2 Kecel Arany János Altalános Iskola

. 2002 - Bácsbokod Móra Ferenc arrlr
Azintézmény neve és fenntartója többször változott az évek alatt. A következőek

voltak:

- Bácskai Áur Általános Iskoláiának Móra Ferenc

T agintézménye B ác sboko d

- Bácskai általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye

- Bácskai Általános Iskola
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1.1 Szakmai tevékenységem területei:

Tanári pályám során:

osáályfonöki feladatot elláttam

Diákönkormány zatot se gítő tanárként tevékenykedtem

Felkészítettem és kísértem gyerekeket a különféle versenyekre

Szerveáem, vezettem a diákok tanuláson kívüli tevékenységét, táborokat

Résá vettem szakmai továbbképzéseken

2007-2013 a Bácskai Ávr Móra Ferenc Tagintézményének vezetőjevo1tam

2013. január l- 2013' augusztus 15. Bácskai Általános Iskola Móra Ferenc

T agíntézmé n yén ek v ezetőj e vo ltam

2013, augusztus 16-tól a Bácskai Általános Iskola megbízott vezetője vagyok



2, AZ INTÉ ZMÉ,NY vE ZETÉsÉnB voNATKoZó pnoGRAM A
}ZAKMAI HELY ZETELnwznSRE ÉpÜt,Ő rnJLESzrÉsr

Br,rÉPZEI'ÉsnKKEL

2.l.Intézmény és a települések bemutatása

A Bácskai Általános Iskola elődintézményeinek múltja arra kötelez bennünket, hogy nevelo

és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének,

hagyományainak megismertetésére' Arra törekszünk' hogy a környék iskolái között kivívott

helyünket, hírnevünket öregbítsük' és a megszerzett tudásunkat a térségben tovább adjuk, a

haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle vi|ágnézetu emberek cselekvő egytittélésének

gyakoroltatására.

A beiskolázást korzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodlk: tanórán és

tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények kcjzött élő, hátránnyal induló

tanulók fe|zárkőztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó

képességű gyermekek fej lesztését is.

Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is

boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes,

megújulásra képes, a minőség iránt elköte|ezett, segítokész, munkakörülményeikkel elégedett

munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.

Szeretnénk olyan speciális társadalmi szükségleteket kielégíteni, amelyek kiváltják a

települések lakosainak és valamennyi partnerének elégedettségét

olyan íntézményt képzelünk el, amelyben:

6-16 éves korig a gyermekek ellátása, nevelése, oktatása a lehető
legmagasabb színvonalú

korszerű, európai színvonalú iskolába járhatnak
a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása, fejlesztése teljes egészében

helyileg megoldott
a legkorszerűbb taneszközök állnak rendelkezésre
az intézmény működését a környezet valamennyi szereplője pozitívan

értékeli és támogatja.
Arra törekszünk, hogy intézménytink családias, gyermekközpontu, barátságossá, jó

hangulatúvá váljon, ahová a diákok és a nevelők is szívesen járnak és az együttműködés

számos szakmai területen lehetővé váljon' erősítve a versenyképességet.

Valamennyi, a Bácskai Altalános Iskolához csatlakozott község több évszázados történelmi
múltra tekint vissza, amelyekben a nemzetiségek jelentős szerepet játszottak a helyi
társadalmi életben.



Az identitás érdekében a néphagyomány őrzését és a népi kultúra ápoIását feladatnak
tekintjük. A programunkba igyekeztünk azokat a hagyományokat és értékeket beépíteni,
amelyek a kultúra részét képezik és megőrzésre érdemesek.
Specialitásaink: német és horvát nemzetiségi nyelv oktatása.

A nemzetiségi nevelés és oktatás feladatának tartjuk, hogy tanulóink ismerjék meg:

- a németek' horvátok helyét Európában és Magyarországon,
- a nemzetiségek ünnepeit, szokásait,
- népművészeti, néprajzi és kulturális értékeit'
- zenéjét és táncait,
- a nemzetiségiek jo gait, intézményrendszerét,
- jelképeit (himnusz, zász|ő),
- a helyi nemzetiségi lakosság idetelepülésének körülményeit,
. az őseink munkáját' szokásait, hagyományait, dalait, táncait.

A nemzetiségi népismeret tanításának fontos színterei a tanítási órákon kívüli tevékenvsések

is, mint a szakkörök, énekkar, tánccsoport, kirándulások, táncház stb.

2.2.Intézmény adatai

Székhelye: 6453 Bácsbokod Hősök tere 3.

T agintézmények megnevezése és telephelyei :

Bácskai Általános Iskola Moholy Nugy LászIő Tagintézménye

6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.

B ác skai Által áno s I sko l a Katymári T agintézmény e

6455 Katymár, Szent István király u. 33.

B ác skai Általáno s I sko la T atabázi Ta g intézménye

Kiiznevelési ós egyéb alapfeladatai

6453 Bácsbokodo Hősök tere 3.

általános iskolai nevelés-oktatás

nappali rendszerű iskolai oktatás

alsó tagozat' felső tagozat 1-8. évfolyamok

nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás)

tanulásban akadáIyozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-

oktatása

6454 Bácsborsód, Szabadság tér l0.|2.

általános iskolai nevelés-oktatás

nappali rendszerű iskolai oktatás

a|só tagozat, felső tagozat 1-8' évfolyamok



nemzetiSégi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás)

tanulásban akadá|yozott sajátos nevelési igényti tanulók integrált nevelése-

oktatása

6455 Katymár, Szent István király utca 33.

általános iskolai nevelés-oktatás

alsó tagozat. felső tagozat 1-8' évfolyamok

felnőttoktatás - nappali

nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás)

tanulásban akadá|yozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-

oktatása

645lTataháza,, Rákóczi utca 33.

általános iskolai nevelés-oktatás

nappali rendszerű iskolai oktatás

alsó tagozat, felső tagozat 1-8' évfolyamok

mozg ás sérült, tovább á tanulásban akadáIy ozott saj áto s nevel é si i gényű

tanulók integrált nevelése-oktatása

2.3,Tárgyi feltételek

A tanul ó c s oportok e lhe lye zé s e me go l dott val amenny i taginÍézményben.

Férőhe|yek számaz

Férőhely
Bácsbokod 270
Bácsborsód r32
Katymár 210
Tataháza 125

Jelenleg 450 diák jár azintézménybe.

Az igen kedvezőtlen anyagi lehetőségek illetve a családi helyzet miatt a tanulók között

jelentős számban vannak hátrányos helyzetű és halmozottanhátÍányos helyzetuek.



LZ intézmény épített környezete:

2.4. Szerv ezeti felépítés

Bácskai Altalános

Iskola Moholy

Nagy LászIő

Tagintézménye

Bácskai Általános Iskola (Bácsbokod székhely)

,--"-- | 
---.-

*--- * 
------.-^

Bácskai Altalános

Iskola Katymári

Tagintézménye

Bácskai Altalános

Iskola Tataházi

Tagintézménye

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkcirét

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más

munkav ál l al őj ár a átruházhatj a.

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből

részben vagy egészben átadja aZ alábbiakat: Az igazgatőhelyettesek Vagy a

tagintézmén y v ezetók számár a:

- A szakmai munkaközösségek felügyeletét

. A szülői szervezeÍtel, a diákönkormányzaÍtal torténo kapcsolattartás

- Apartnerszervezetekkeltörténőkapcsolattartás

- Az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát' avá|asztott tantárgyak és

Megnevezés Bácsbokod Bácsborsód Katymár Tataháza
Tanterem 14 4 5 8
Szaktanterem 2 5 8
Feilesztő szoba I I 0 0
Iroda 2 z 2
Etkező Onk.

ferrntartásban
Onk.
fenntartásban

önk.
fenntartásban

Onk.
fenntartásban

Szertár, raktár 3 2 2 2
Sportcsarnok Onk.

fenntartásban
0 0 0

Tornaszoba,tornaterem Raktárként
haszn.

l+1

o|t0ző 0 z 2 2
Aula 0 0 0 I

Orvosi szoba 0 0 0 0
Porta I 0 0 0
Nevelői szoba 1 1

Tankonyha 1
I 0 0 0

Könyvtár I 0 0 0



egyéb foglalkozások meghirdetésének jogát,

- Az intézményl rendezvények szetvezésével kapcsolatos tfugya\ásokon az

intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,

- A tanulók felvételét atagintézménybe

- A pedagógusok és a technikai dolgozók munkaköri leírásának elkészítését

- Aztgazgatő feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látia el'

Az igazgató közvetlen munkatársai :

- aztgazgatőhelyettesek

- tagintézményvezetők

Az intézmény vezető s é g e

Az intézmény vezetoinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenorző, értékelő

tevékenységét) a tagintézményvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és

kotelezettségekkel'

Az intézmény vezetoségének tagj ai :

- azigazgatő

- azigazgatóhelyettesek

- atagintézményvezetők

2.5. A rendelkezésre álló humán erőforrás

A pedagógusok száma 47 fő + 1 fő részmunkaidos (0,75) + 3 fő óraadó+ 2 fő prémium.

A nevelők mindegyike rendelkezik pedagógus végzettséggel, bár varrnak olyan

munkakörök és szakok, ahol olyan nevelő tanít, akinek a végzettsége nem aÍÍa a

munkakörre sző|, amelyik feladatot el kell |átnia, E,zen a helyzeten javít, hogy többen is

jelentkeztek felsofokú tanulmányokra és szeptembertőIhozzá akarnak kezdeni a szükséges

diploma megszerzéséhez. A szakmai munkát végző pedagógusok jól felkészültek,

munkájukat elkötelezetten és nagy hozzáértéssel végz|k,

Kiemelkedően nagy aktivitással vettek résá a kollégák az akkreditált és a központi

koltségvetésből támogatott továbbképzéseken.

A jövőben is gondoskodni kell a rendelkezésre ál1ó erőforrások ftiggvényében a

továbbképzéseknek a gyermeket, az intézményt és a pedagógust is szolgáló megvalósításán.

A pedagógiai munkát segítő humán erőforrás:

- iskolatitkár 2 fő

- pedagógiai asszisztens 2 fő

- takarítő 8 fő



- karbantartó

- rendszergazda

Szakos ellátottság

Megfelelő végzettséggel látják e| az a|só tagozat osztályaiban. A felső tagozaton szaktanár

tanítja atantérgyak nagyobb részét. Törekszünk a 100 oÁ-os szakos ellátottság elérésére. A
tagintézmények között a pedagógusok áttanítást végeznek. Az intézmény hiányszakjalboz (

pl': fizika) óraadót keresrink

Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése jelenleg megoldott. Bácsbokodon,

Bácsborsódon és Katymáron saját pedagógussal megoldott, Tataházán utazó pedagógussal

oldottuk meg.

A hagyományőrzó foglalkozások, szakkörök indításánál nehézséget okoz, hogy a

pedagógusok heti 26 órás kötelező órakeretét szinte teljesen kitöltik a tanórák és a
tanulószobai foglalkozások. Ezért kisebb óraszámban tudunk meghirdetni szakkört'

A szakköri foglalkozások célja, hogy egyrésá kiegészítsék a tanórai ismereteket, másrészt

lehetőséget biztosítsanak az egyéni képességek fejlesztésére és felkeltsék a tanulók

érdeklődését' Rendszeresen induló szakkörök:

- német néptánc szakktjr

- matematika szakkör

- magyar szakkör

- IVK szakkör

2.6. Tanulmányi versenyek

Iskolánkban a versenyzés lehetőség a tanulók számára, nem úgy dominál, mint

eredményorientált tevékenység, hanem szervesen beépül a tehetségnevelés folyamatába. A
felkészülés igényli a tanulók és a tanárok tervszerű munkáját.

Tanulóink érdeklődése és motiváciőja késáetett minket arra, hogy évek óta házi versenyeket

szervezzúnk a különböző tantárgyakból' Az évfolyamszintű versenyeken mindig szép

számmal vállalják a megmérettetést. A legjobbak újabb versenylehetőséghez jutnak, mert az

iskola őket nevezi be a tertileti és megyei versenyekre. Az utóbbi években egyre több

lehetőséget kapnak aza|ső tagozatos gyerekek is, hogy tudásukról számot adhassanak.

Iskolánk tanulói minden évben résá vesznek a Megyei Pedagógiai Intézet áIta| szervezett

országos tanulmányi versenyeken és a különböző települések iskolái áItaI meghiidetett

megmérettetéseken.

A gyerekek körében legnépszerűbb tanulmányi versenyek a következők:

Zrinyi Ilona országo s matematikaverseny

1fó

1fő



Bendegúz nyelvész verseny

Kazinczy F erenc vers eny

Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny

Elsősegélynyúj tó verseny

Mesemondó versenyek

Versmondó versenyek

Internetes versenyek

Tanulóinkra nemcsak saját maguk' diáktársaik és szüleik' hanem mi pedagógusok is büszkék

vagyunk és lehetünk is!

2.7 Egy íittm ű kii d és az is ko l a.felhasználó kkal

2.7.1.A szülők

Iskolánkban a legfőbb értéket a ránk bízott gyermekek képviselik. É1etkori sajátosságaik miatt

kizátőlag a szülőkkel történő együttműködéssel érhetjük el kitűzött céljainkat. A szülők döntő

többsége igyekszik hatékonyan együttműködni az iskolával. Iskolánkban hatékony szülői

munkakcizösség műkodik. Az új tagokat tanév elején az osztá|yokban váIasztják meg' a

régieket pedig megerősítik tisztségükben. Számosan közülúk az egész 8 év alatt képviselik

gyermekük osztályát.

Évente több alkalommal tájékoilaÍja az iskola, tagintézmény vezetése a munkaközösséget

azo|<rő| a kérdésekről, melyek a diákokat és szüleiket érintik, és megbeszélik a további

tennivalókat. Ezek a megbeszélések hatékony segítséget nyújtanak az iskola vezetésének'

mert munkájukról kozvetlenül itt kapnak visszajelzést. A felmerülő problémákat a

munkaközösség és az iskola vezetése közösen oldja meg.

Az SZMK résá vesz az intézményi élet kollektív irányításában. A szülők természetesen

kritikusak, de érdeklődnek az iskolában folyó nevelő-oktató munka iránt. A dokumentumaink

elkészítésénél, átdolgo zásáná| kikérjük véleményüket, j avaslataikat.

A szülők igen aktívan részt vesznek az osztályok és az iskola rendezvényein. Munkájukkal a

rendezvények, programok lebonyolításában' anyagi támogatásában is igen jelentős segítséget

nyújtanak

Az elmúlt évek tapaszta|atai alapján elmondható, hogy a szülők mindenben segitik az iskola

munkáját, segítenek abban' hogy gyermektik tiszta, kényelmes, nyugodt környezetben

tanulhasson. A következő színtereken tartjuk rendszeresen a kapcsolatot:

Szülők bália



- Nyílt napot szervezünk.

- Szülői értekezleteket tartunk.

- Fogadóőrákatszervezünk

- P áIy av álasáási tájékoztatőkat szervezünk.

Az iskola és a szülők kapcsolatán tovább kell javítani. Fontos, hogy a bizalom és

segítőkészség nyilvánuljon meg a szülők részéről.

A következő években feladatok:

- rendezvények lebonyolításához még több szülő bevonása szükséges

. A környezeti neveléshez kapcsolódó akciók körének bővítésével (papírgyűjtés, elemgyűjtés,

palackgyűjtés) a szülő tanár kapcsolatának további bővítése.

- A szülői értekezletek, fogadó órák hatékonyabbá,látogatottabbá tétele

. SZMK kapcsolattartásának aktívabbá téte|e az iskolavezetéssel

- A szülők véleményének rendszeres kikérése és figyelembevétele az éves munkaterv

kialakításakor

. S zülők tái1 ékoztatásának hatékonyabb á téte le.

2.7.2 A diákok

Az iskolában diákönkormányzat mtíködik, lehetőséget adva a diákoknak a szabad

véleménynyilvánításra.

2.7.3 A tanárok

Az együttműködés elengedhetetlenül szükséges az intézmény vezetése és a pedagógiai

célkitűzések megvalósítói közt. A nevelőtestület a szükséges döntéseket legtöbbször e|őzetes

e gyeztetést követóen hozza meg.

2.7.4 A következő oktatási lépcső intézményei

Amennyire fontos kisdiákjaink életében az iskolába lépés, az első osztály megkezdése,

annyira fontos és meghatároző 8. osztályos tanulóink számára az á|ta|ános iskolából való

kilépé s, a pá|y av á|asztás.

A továbbtanulás már szeptembertől foglalkoztatja a tanulókat. Nyílt napokon vesznek részt'

forgatják a középiskolai tájékoztatőkat, és készülnek a felvételire' Fontos számukra a,félévi

bizonyítványuk eredménye, ezért a 8. osztály első félévében intenzívebben tanulnak.



osszel számos középiskola felvételi tájékoztatőt taÍt iskolánkban. Ismertetik azokat a

lehetőségeket, melyekre a jelentkező diákok számíthatnak, azokat a tanulmányi

eredményeket, melyekkel a jelentkezo diákoknak jó esélyük lehet a felvételre.



3.YEZETOI PROGRAM

3.1. A vezetésre vonatkozó főbb elvek iránvok

Célom a következő 5 évben demokratikus, partnerkozpontú' nyitott iskolát vezetni, melyben

minden a gyermekek harmonikus fejlődéséért történik, aho| az iskola haszná|ői rendszeresen

tájékozódhatnak, betekinthetnek a nevelő-oktató munkába.

A jövőben kiegyensúlyozott., nyugodt légkört kívánok biztosítani a differenciált oktatás és

személyiségfejlesáés megteremtéséhez' Biztosítom a feltételeket ahhoz, hogy a gyerekek

minden segítséget megkapjanak képességük és tehetségük kibontakoztatásához, ismereteik

folyamato s korszerusít éséhez.

A nevelőtestületen belüli jó munkahelyi légkör megteremtésén munkálkodom. Az iskolában

folyó nevelő.oktató munkát úgy kívánom megteremteni és megszervezni, hogy az abban

résztvevők biáonságban érezzék magukat, tudják, hogy mindenkire szükség van aki, a

minőségi oktatás iránti elkötelezettséggel és felkészültséggel, lelkiismeretesen végzi

munkáját.

Vezetői munkámban az a|ábbi elveket érvényesítem:

- kölcsönös bizalom azintézmény minden dolgozójával szemben;

- a döntések előkészítésekor a szükséges iníormáciőkat az érintettek véleményének

kikérésével gyűjtöm össze;

- őszinte, emberi kapcsolat megteremtése, egymás munkájának segítő bírálata;

- a gyelmekek szeretete és jogaik tiszteletben tattása, érvényesítése aZ iskolai élet

minden területén;

- a feladatok ellátásának rendszeres ellenőrzése és értékelése' a minőségi munka

elismerése;

- egészséges munkamegosztás megvalósítása' párosul.vaaz önál1óság növe1ésével,

3,2. Szerv ezeti kultúránk

Kiemelt feladat szakmai, pedagógiai tevékenységünk korszerűsítése, új módszerek elsajátítása

azért, hogy gyerekeink az iskolában megszerzett tudást a gyakorlatban hatékonyabban tudják

alkalmazni.



3.3. A nevelőtestületi egység fejlesztése

Konkrét terveim a nevelőtestülettel kialakult kapcsolat továbbfejlesztésére:

- törekszem arra' hogy minél jobban megismerjem a kollégák szakmaí vé|eményét az

iskolai pedagógiai folyamatokról

- élek a dicséret, az elismerés kollektíva előtt torténő alka|mazásával.

- Igénylem a kollégák őszinte kritikáját vezetői munkámmal kapcsolatban, a megfelelő

helyen, megfelelő időben és megfelelo stílusban.

- Fontosnak tartom a nevelotestület korrekt és ,,naprakész,, tájékoztatását, ezért

rendszeres munkaértekezletet tartunk az iskolát érintő helyi és országos rendeletek

me g i s m erteté s ére, az intézke dé s ek kö zö s me gho zatal ár a'

Yezetőt tevékenységemben elsődlegesnek a nevelő-oktató munka segítését tartom, ezért:

- kiemelten támogatom aZ új módszereket alkalmazó kollegákat és mindazokat, akik a

hátrányos heIyzetú tanulók folyamatos fejlesáését, valamint a tanulás kudarcának

kitett tanul ők felzárkőrtatását eredm énye s en v é g zik ;

A tantestületen belüli légkör további javítása érdekében a nevelőtestületen belül arányos

munkame gosáás kialakítására torekszem.



4. Atartalmi fejlesztés feladatai a minőségi oktatás-nevelés továbbvitele érdekében.

Célom' hogy színvonalas oktatással szi|árd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtson

iskolánk tanulóinak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbtanulást'

4.|. oktatási feladataink

- Fejleszteni kell a tanulók kommunikációs alapkészségét annak érdekében, hogy a
továbbhaladáshoz szükséges alapismereteket megfelelő szinten tudják alkalmazni.

- Megteremteni az esé|yegyenlőséget az á|talános műveltség alapjainak elsajátításában

az egyéni képességek kibontakoáatásáva|, tehetséggondozással' a hátrányok

leküzdésével.

- Biztosítani a hátrányos helyzetű tanulók folyamatos fejlesztését,képzését, valamint a

beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulási kudarcnak kitett tanulók

felzárkőztatását'

- A fentiek érdekében továbbra is kiemelt szerepe van a differenciált képesség- és

készségfej lesztésnek tanítási órán és egyéni fo glalkozás keretében.

4.2. Nevelési feladataink a gyermekközpontú iskola továbbvitele érdekében

Nevelőmunkánkban olyan ember nevelésére törekszünk, aki gondolkodó' önálló, fiiggetlen

személyiség, érzeIem gazdag, dönteni képes.

Mindezek feltételezik, hogy a jovőben is támaszkodunk a gyermekkozösségek aktivitására, a

diákönkormányzat kezdeményezéséte és a feladatok végrehajtásában tevékeny részvételére.

Alapvető feladatunk tudatosítani a gyermekekben, hogy a tanulás az iskolai feladatok

képesség szerinti teljesítése legfőbb kötelességük:

- Ennek elfogadása érdekében hatékonyabban motiváljuk a tanulásra őket, jobban

éljünk a dicséret, az elismerés, de ha szükséges a büntetés eszközével is.

- Fokozott ellenőrzéssel és értékeléssel neveljük őket munkájukban önállóságra'

igényességre.

- Több időt kell fordítanunk a gyerekek viselkedés-kultúrájának javítására, az iskola

felszerelésének jobb védelme, azérte|metlen rongálás megszüntetése érdekében.

A gyerekek egyéni problémáit igyekezzük feltárni, azok megoldását segíteni, ezért miné|

többet legyünk közöttük, érezzék, hogy számíthatnak ránk.

A gyermek-pedagógus kapcsolatban is a segítő, toleráns légkör megteremtésére törekszem.



A minőségi munka mércéje a tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon elért

eredményeink, melyek folytatását a jövoben is minden eszközze|támogatom.

A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek helyzetének javítása érdekében jobban igényeljük a

családsegítő központ' a gyámügyi előadó közreműködését hogy a szülői házza| hatékonyabb

együttműködést alakítsunk ki.

4.3. Hagyományápolás

A közösségfejlesztés fontos tertilete a hagyományápolás, intézményünk esetében nem csak

iskolai hagyományokat tekintve, hanem az iskola céljaival összhangban a nemzetiségi

hagyományok megőrzése és folyamatos ápolása is fő feladatunk. Fő célunk az iskoláhozva\ő

kötődés folyamatos erősítése és az iskolai közösségek fejlesztése.

Hagyományaink ápolása és gazdagítása, a szülőföld, a nemzet iránti szeretet mélyítése kell,

hogy áthassa munkánkat. Fontos: Nemzeti és nemzetiségi hagyományok megismertetése

tanórán és tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, szabadidős tevékenységek keretében)

Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani a horvát és a német hagyományok

megismertetésére (szokások, ételek, néptánc), hiszen eÍTe a későbbiekben már nem igen lesz

lehetősége a gyerekeknek. A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat,

időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestú|et az iskola éves munkatervében határozza

meg.

Az intézmény hagyományos kultu rális és ünnepi rendezvényei :

- A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés iskolai ünnepély

formájában minden esztendőben megtörténik. a tanulóközösségek műsort készítenek'

Az iskola udvarán vagy a Művelődési Házban iskolai ünnepély keretében, műsorral

kell megemlékezni az Aradi vértanúk márÍirha|á|ának évfordulójáról, az 1848-as

Forradalomról, a Nemzeti osszet artozás napj áról.

. Megemlékezést tartunk az l956-os Forradalom évfordulója alkalmából.

- A tanév első napján az első osztályosok fogadása műsorral történik, ezen a napon

történik a tanév megnyitása'

- A ballagás ésÍanévzáró tinnepélyünk méltó megrendezése év végén.

- Iskolaközcisség keretében is megünnepeljük a Karácsonyt.

- Közkedvelt hagyományos rendezvényeink a bálak



5. Terveim a személyi,, tárgyí feltételek alakítására, kapcsolataink bővítésére

5.l. Személyi feltételek

Az lntézmény eredményes működésének elengedhetetlen feltétele a munkahelyi kcizösség jó

együttműködése, a feszültségmentes légkör.

Ahhoz, hogy az iskola működését meghatározó társadalmi jelenségekre megfeleló vá|aszt'

tudjunk adni a személyi feltételeket a meglévő kereteken belül átképzéssel' a feladatok

átszervezésével kell megoldanunk, figyelembe véve a köznevelési törvény vonatkozó

rendelkezéseit.

Számolnunk kell és fel kell készülnünk a hátrányos helyzetű, pszichés problémákkal,

magatartási zavarokkal, ebből adódó komoly tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek

számának folyamatos növekedésével, akikkel egyénre szabott programokkal, aZ

osztályközösségen belül integtá|tan, ugyanakkor differenciált oktatást megvalósítva kell

foglalkoznunk.

Erősíteni kell az iskolán, tantestületen belüli belső és külső továbbképzéseket. olyan

továbbképzéseket kell szervezni, aho| az iskolai élet egy-egy különösen fontos problémáját

járjuk körül. Az iskolán kívüli továbbképzésekre történő jelentkezéseknél előnyben kell

részesíteni azokat, amelyek segítik a tanulási és magatartási zavarok kezelését.

A kovetkezőeket kérném a tantesttilet tagjaitól:

- Szakmailag felkészültek legyenek és innovatívak

. Alkalmazzanakaz oktatásban differenciálást

. Haszná|ják az oktatásban a modern technikát

- Vegyenek részt a tehetséges tanulóikkal a körzeti és azorczágos Versenyeken

. Rendszeresen tájékoztassák a szülőket gyermekük előmeneteléről

. Tartsák tiszteletben a gyermekek emberi méltóságát, jogait

- Vállaljanakrészt a tanulók szabadidős tevékenységében

- A vezetéssel, a kollégákkal' a szülőkkel bizalomra éptilő korrekt munkakapcsolatot

alakítsanak ki.

Mindezek eléréséhez az egyenletes terhelés és a pontos feladat meghatározás elengedhetetlen

feltétel, hogy mindenki megta|á|ja a helyét és szerepét a szervezetben'



5.2.Tárgyi feltételek

A korszerű oktatáshoz szükséges eszközcjk biztosítása, a régi taneszközök újakra cserélése

folyamato s feladatunk.

Törekednünk kell az intézményi vagyon megóvása mellett a folyamatos fejlesáésre, különös

tekintettel:

szemléltető eszközök további tervszerű beszerzésére

a számitástechnikai e szközpark általáno s fej l e szté s ére

azudvari baleseti források csökkentésére, az udvar modernizáIására

a pedagógusok által irányítható játék, szabadidős foglalkozásokhoz eszközök

biaosítására.

Minden lehetséges eszközze| növelni sztikséges az intézményi bevételeinket' hogy a befolyó

pénzeszkozök lehetoséget adjanak az intézmény korszerűsítésére, a fentiekben kifeitett és

megalapozott fej lesáések megvalósítására

A kozponti fonások mellett a jövőben is szorga|mazom páIyázati források és külso

támogatások beépítését a költségvetés kereteinek bővítésére.

5.3. Fejlesztési elképzelések az oktató.nevelő munka területén

Elsődleges célom elért színvonal megtartása, a fejlesáhető területek feltárása.

Fejlesáési céljaimat úgy kívánom megvalósítani, hogy a koznevelési törvény változásaiból

adódó feladatokat maradéktalan végrehajtsuk, és eleget tegyünk a fenntartó által megkívánt

takarékos gazdá|kodás feltételeinek is. Emellett biztosítani kell a tanulók számára továbbra is

a magas színvonalú képzést.

Továbbra is elsődleges célunk a tehetséges tanulók fe1ismerése, kiemelt fejlesztése,

versenyeztetése'

Kiemelten kezeljük az eséIyegyenlőség biztosítása érdekében a bármilyen okból képességei

alatt teljesítő tanulók fe|zárkőztatását, differenciált foglalkoztatását.

Ennek érdekében minden évfolyamon bővíteni kell az egyéni és csoportmunkára épülő

őraszervezést' a délutáni tanulószoba foglalkozásoba és szakkörökre minél több tanulót kell

bevonni. Bizva a pedagógus létszámkeret emelésében a köznevelési törvény szellemében a

meglévőek mellett változatos témájú szakköröket kell szervezni a jövőben, amelyekben sokan

megtalálj ák az érdeklődé süknek me gfelelő elfo glaltságot.



A káros társadalmi hatásokból (a válások magas száma, a média káros hatása' az agtessziő

korai megnyilvánulása) fakadó problémákat hatékonyan kell kezelntink, ennek érdekében

minél több alkalmat keresünk a tanulókkal való tanórán kívüli nevelési lehetősések

kiaknázására.

Fontos feladat az iskola elért eredményeinek megtartása:

az oktatás s zínvonalában

a versenyeken történő helytállásban

a tanulók magatartásában.

Az eredmények megtaftása érdekében minden lehetőséget és alkalmat biztosítani kívánok

pedagógusaink számára, mely szakmai fejlődésüket, módszereik vá|tozatosságát növeli. A
pedagógus továbbképzés során folyamatosan f,rgyelemmel kell kísérni a rendelkezéste á|Iő

erőforrásokat. A hagyományos jól bevált módszerek széleskörű a|ka|mazása mellett

önműveléssel is törekedni kell a korszeni pedagógiai módszerek elsajátítására és haszná|atára.

Tanulóink hatékonyabb motiválásával kívánom elősegíteni, hogy egyre több gyermek

számára váljon értékké a tudás, és ennek érdekében a rendszeres tanulás fontosságát

felismerjék. Biztosítani kívánom a tanulóink versenyeken való részvételét minél nagyobb

számban, hiszen majdan a felnőtt életükben folyamatosan versenyhelyzetben kell megállniuk

helyüket.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében' hogy a tanítók munkáját segítsük' A
hagyományos erkölcsi értékrendet kívánom tanulóink elé állítani követendő pé|dának, ezze\

szeretném ellensúlyozni a társadalomban naponta tapasztalható, megnyilvánuló negatív

hatásokat.

Törekszem a kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolatra, atanáÍ, a diák és a szülői jogok és

kötelességek tudato s és következetes betartásával.

Közos feladatunk a szülőkkel, hogy a ránk bízott gyermek képességeit minél teljesebben

kibontakoztassuk, és hasznos, a szülőfoldjét és a hazqát szereto tagsaivá neveljtik a

társadalomnak.

Törekedni kell a pedagógusok munkájának tervszerű értékelésére, minősítésére, elismerésére.

A hagyományainknak megfelelően aZ a célunk' hogy aZ iskolából kikerüIő diákok

rendelkezzenek mindazon készségekkel és képességekkel' melyek biaosítják számukra a

következő iskolafokozaton való elvárásoknak való megfelelést. olyan alapfokú képzést

kapjanak, melyre biztonsággal építhető a magasabb szintű elvárások lendszere, ismerjék fel az

élethosszig tartó tanulás szükségességét. Tudatosodjon tanulóinkban, hogy a különbözo



iskolafokozatokon szert kell tenniük a megfelelő szintű kompetenciá|<ra, mert az iskolai

tanulmányaik befejeztével csak akkor léphetnek fel sikeresen a munkaerőpiacon.

Fontos feladatunk, hogy az interaktív tábIákat és a továbbképzésen elsajátított módszereket a

mindennapi munka során a lehető legszélesebb körben használjuk.

Mindennapos testnevelés megszervezése már hat évfolyamon történik meg szeptembertől.

Feladatunk Lesz az együttműködés a sportkörökkel, hogy a tehetséges vagy csak sportolni

vágyő diá(aink megtalálják akináIkoző lehetoségeket. A gyógytestnevelő munkáját minden

tagintézményben segíteni kell, hogy eljussanak az őráira a diákok.

Az egészséges életmódra neveléshez jő| kapcsolódik és folytatni kell az iskolagyümölcs és az

iskolatej programot is.

Hit-és erkölcstan oktatásának a megszeryezése fontos és összetett feladat. Továbbra is együtt

kell működni az egyházak képviselőivel, hogy eredményesen lehessen megszervezni a

kötelező és a fakultatív hitoktatást is.

5.4. Kapcsolatok bővítése

Az intézmény gazdálkodásában kiemelt feladatnak tartom az ésszetú takarékosságot, a

gazdaságosság érvényesítését. Elengedhetetlenül fontos a korrekt munkakapcsolat a

fenntartóval, a gazdálko dóval.

A jövőben is kérem az iskolát segítő alapítványok támogatását iskolai rendezvényeink

lebonyolításához' Törekszem arra, hogy még több támogatót nyerjünk meg a szülők, volt

tanítványaink és a vá||a|kozók köZül, hogy gyermekeink minél jobb feltételek közott éljenek,

tanulj anak iskolánkban.

Az intézményi tanács megalakulásával ebben a tanévben egy uj szervezet jött létre, amely

véleményezési jogkörrel bír. A működése lehetőséget biztosít arla, hogy könnyebben

sikerülj ön összehangolni a tagintézmények mindennapi munkáj át.



osszB czÉ:,s

Számítok a kollegák önzetlen, faradságot nem ismerő munkájára, tisztességükre,

emberségükre.

A tartalmi munkára is kiható folyamatos jogszabáIyi változások mind-mind nagy megterhelést

jelentenek a közoktatásban dolgozők számára.

Valamennyi' a munkatársainkra nehezedő teher hatványozottabban jelenik meg a vezetés

szintjén.

A gyerekek által elért sikerek, a kollégak áldozatos és kitartó munkájának, a szülők

együttműködésének köszönhetőek. Az iskola szépülése és gyarapodása arról győznek meg,

hogy van értelme ennek a közös munkának'

Abban az intézményben, ahol a pedagógusok és a szülők egymást kölcsönösen segítve együtt

formálják a jövő nemzedékét ott őszintén hiszem' eredményes és hatékony a munkavégzés,

Munkavégzésüket nem aZ anyagi elismerés, hanem a jövo nemzedékéért érzett hihetetlen

felelősségérzet hatja át' Másként képtelenek lennének azo|<ra az etőfeszítósekre és sikerekre,

melynek, büszkén mondhatom, én is részese vagyok, és remélem, kollégáim akaratából és a

fenntartó döntéséből fakadóan a továbbiakban is leszek'

Bácsbokod,2014. 04. 17 .


