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„A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell 

vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a 

vadhajtásokat, de a jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, 

amelyek később fognak megérni.” 

Nelson Mandela 
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1 Bemutatkozás 

Ötödik esztendeje vagyok a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola (és jogelődjének) matematika és számítástechnika tanára. 2016-tól 

osztályfőnöki teendőket is ellátok iskolámban, 2019-től intézményvezető-helyettesi megbízást 

kaptam. Korábban – három éven át - a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában oktattam 

matematikát. A két intézmény merőben más, míg jelenlegi iskolám mintegy 600 tanulót, 50 

feletti pedagógust számlál, addig a múltbéli körülbelül 150-es létszámmal, 14 fős 

nevelőtestülettel működik. A különbség lehetőséget adott a „kis és a nagy” iskolák előnyeinek 

és hátrányainak megtapasztalására. Az alábbiakban néhány pozitív benyomásomat osztom meg 

mindkét „típusú” intézményről, gyakorlati élményeim alapján. 

A kis létszámú iskolában családias a légkör, minden tanulóját és szociális hátterét személyesen 

ismerheti a pedagógus. Így sokkal könnyebb felmérni a diák perspektíváit, s az elérendő 

céljaiban segítséget nyújtani. A lélekszámnak köszönhetően lehet mozgatni az iskola egészét, 

például egy rendezvény alkalmával. (Közös iskolai kirándulás.) A nevelőtestület tagjai sokat 

kommunikálnak egymással, könnyebb a pedagógiai együttműködést elérni, több lehetőség van 

projektfeladatok, vagy tematikus feladatok elvégzésére, megvalósulhat a tényleges tantárgyi 

koncentráció. 

A magas lélekszámú intézmény előnye, hogy többfajta képzési programot kínálhat, választható 

orientációval, létrejöhetnek nívócsoportok egy-egy évfolyamon belül. A nagy számok törvénye 

alapján több a kiemelkedő, tehetséges tanuló, több a sikerélmény. A nevelőtestületet tekintve, 

a létszámának köszönhetően több munkaközösségben dolgozhatunk egyszerre; az egyéni 

szakmai fejlődésben sokat segíthetnek ezek a szervezeti egységek. 

Mindkét intézményben sikerült a szakma szépségeit megtalálnom, s a mai napig jókedvvel és 

tenni akarással lépek be reggelente az iskola ajtaján, ez bizonyára köszönhető közvetlen 

kollégáimnak és feletteseimnek is. 
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2 Intézményi helyzetelemzés 

2.1 Az intézményről 

A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola története 

az 1700-as évekre nyúlik vissza. 1743-ban kezdte meg tevékenységét, majd egészen 1868-ig 

Felekezeti Iskolaként működött. Később Körzeti Állami Elemi Iskola, Körzeti Népiskola néven 

folyt az oktatás az intézmény falai között. 1946-tól 1951-ig Állami I. Körzeti Általános Iskola 

lett, mire 1951-ben megkapta a Dózsa György Általános Iskola nevet, s 2003-ig önálló 

intézményként működött tovább. 

2003-ban a negatív demográfiai mutatók – nevezetesen a születendő gyermekek számának 

csökkenése, valamint az egyre kevesebb állami normatíva – az akkori fenntartót, Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlését a térség közoktatásának átszervezésére kényszerítette. Így a 

két belvárosi elemi iskola (Petőfi Sándor és Dózsa György iskolák) egyesülésével létrejött a 

Belvárosi Általános Iskola, amely több mint 1300-as gyermeklétszámával a város egyik 

legnagyobb oktatási intézménye lett. 

2013-tól az általános iskolák állami fenntartásba kerültek, az intézmény a Petőfi Sándor és 

Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György 

Tagiskolájaként működött egészen 2019-ig. Ekkor a fenntartó a két intézmény szétválasztásáról 

döntött, így önálló, új intézményként létrejött a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. 

Iskolánkban 2009-ig folyamatos volt a gyermekek létszámának csökkenése, ami a gazdaságos 

működést figyelembe véve pedagógus álláshelyek csökkenését, elbocsájtásokat is 

eredményezett. Ekkor az intézmény akkori vezetője, Makovecz Tamás megszervezte a magyar-

angol két tanítási nyelvű képzést.  Valódi szakmai innováció volt ez, hiszen e tanítási forma 

általános iskolai szinten a térségben – a mai napig - egyedülálló.  Kezdetben a két feladatellátási 

helyen fél-fél kéttannyelvű osztály indult, ez mára már mindkét intézményben egy-egy osztály. 

A létszámcsökkenés ennek következtében megszűnt, az elmúlt időszakban folyamatos 

növekedés jellemző az iskolára, annak ellenére, hogy a „körzetes” gyerekek száma továbbra is 

csökken. Így újabb pedagógus álláshelyek is nyíltak, s az intézményi munkatársak száma is 

növekedett. 
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 Az intézmény és polgárai elkötelezettek a környezetvédelem és a fenntarthatóság tekintetében. 

Ezt bizonyítja, hogy az iskola 2010-es évtől ÖKO iskolaként, 2017-től pedig Örökös ÖKO 

iskolaként működik. 

 

1. kép: Az iskola szimbólumai1 

2.2 A működés feltételei 

2.2.1 Az intézmény feladatellátási helye, tevékenységei, feladatai 

Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Kis utca 6. 

Fő tevékenység: alapfokú oktatás 

Az intézmény legfontosabb alaptevékenységei: 

• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam), 

• Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam), 

• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), 

• Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), 

• Általános iskolai napközi otthoni nevelés, 

• Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, 

• Általános iskolai tanulószobai nevelés, 

• Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, 

• Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása. 

                                                           
1 Forrás: www.dozsazalaegerszeg.hu 
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2.2.2 Személyi feltételek, létszámadatok 

Az alábbiakban, az intézményben közvetlenül dolgozó, tanuló egyének létszámára térek ki és a 

tervezés szempontjából fontos statisztikai adatokat is bemutatom. 

A gyermekek létszáma 

A gyermekek létszámának 2019-es nyitóadata 579 fő, amelyből 253 leány. A tanulók 

statisztikai adatait (kiemelt figyelmet érdemlő, hátrányos helyzetű, évfolyamismétlő stb.) az 

alábbi, 1. számú táblázat tartalmazza.  

 

1. táblázat: A tanulók statisztikai adatai2 

                                                           
2 Forrás: Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Közzétételi listája 

2019/2020, 6. oldal 

l 
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Az iskola működésének jövőjét, tágabb értelemben fennmaradását biztosítja a beiratkozók 

száma, ezért meg kell vizsgálni az elmúlt évek ezirányú adatait. 

 

1. diagram3 

A diagramból jól látható, hogy az elmúlt 5 évben a beiratkozások száma körülbelül 10 fővel 

növekedett, ennek oka - mivel a beiskolázási körzetben a gyerekek száma csökkenő tendenciát 

mutat – az intézményben folyó magas szintű, szülők által is elismert oktató-nevelő munka. 

Statisztikáink szerint az utóbbi években a körzetes óvodákból 75 % választotta intézményünket. 

A pedagógusok létszáma és egyéb adatai 

Az intézményben nyilvántartott jogviszonnyal rendelkező pedagógusok száma 52 fő. Ezen felül 

a Petőfi iskolából óraadóként áttanít 1 kolléga, további 1 fő pedig Csonkahegyhátról. 

Intézményünkből jelenleg 4 fő oktat a Petőfi iskolában is. Az elmúlt években folyamatosan 

növekedett a hozzánk jelentkező pedagógusok létszáma, viszont összlétszámunk a nyugdíjba 

vonulásoknak, felmondásoknak köszönhetően stagnáló állapotot mutat.  Elmondhatjuk, hogy 

szakos ellátottságunk 100%-os, viszont jelenleg is matematika szaktanár és angol műveltségi 

területű tanító hiánnyal küzdünk, melynek következtében folyamatosak intézményünkben a 

túlórák. Az elmúlt években óraadó kollégával oldottuk meg a két tanítási nyelvű képzés 7-8. 

évfolyamán az angol nyelvű földrajz tanítását, ami heti 3 tanórát jelentett, viszont mára, tartós 

távolléte miatt ezt is belső körben kell megoldanunk. 

                                                           
3 Forrás: Az intézmény statisztikai adatai 
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2. diagram4 

 

3. diagram5 

                                                           
4 Forrás: Az intézmény alkalmazotti adatbázisa; saját szerkesztés 
5 Forrás: Az intézmény alkalmazotti adatbázisa; saját szerkesztés 
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4. diagam6 

 

Nevelés-oktatást segítők létszáma 

Összesen 12 dolgozó segíti a nevelés-oktatást. Ebből 2 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő 

iskolatitkár, 1 fő rendszergazda és 7 fő technikai dolgozó. 

  

                                                           
6 Forrás: Makovecz Tamás: Intézményvezetői pályázat 30. oldal (2018.) 
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2.2.3 Tárgyi feltételek, materiális környezet 

Az iskola épülete 

Az iskola keleti szárnya a 60-as években, míg nyugati szárnya a 80-as években épült, így 32 

tanteremben folyik az oktatás. Több, kisebb kisegítő helyiséggel is rendelkezik az épület, 

amelyben a csekélyebb létszámú tanulócsoportok kapnak helyet. Ebben a tanévben a TOP 

6.5.1.-16 pályázat keretében folyik az épület energetikai rekonstrukciója, amely több mint 303 

millió forintos beruházás. A projekt a Magyar Állam, Zalaegerszeg Város Önkormányzata és 

az Európai Unió támogatásával valósul meg. A felújítás végére megvalósul a nyílászárók 

cseréje, az intézmény teljes külső szigetelése, újra színezése, a fűtés korszerűsítése. 

 

2. kép: A TOP 6.5.1.-16 projektindító rendezvény7 

A tantermek felszereltsége 

A felső tagozaton szaktantermi rendszert működtetünk. Az elmúlt tíz évben a legnagyobb lépés 

az interaktív táblák felszerelése volt, így a tantermek egy része digitálissá vált. Jelenleg is 

folyamatos a fejlődés, egyes termekben pályázati forrásból, másutt az iskola alapítványa által 

kerülnek fel Smart televíziók, amelyekkel színesebbé tehetjük az oktatást. Az informatika 

termek felszereltsége – a 2 éve történt géppark cseréjének köszönhetően - kisebb hibáktól 

eltekintve megfelelő. A kémia és fizika előadó termek felszereltsége hiányosnak mondható, 

                                                           
7 Forrás: 

https://www.facebook.com/dozsazeg/photos/ms.c.eJw90MsNwDAIA9CNKv6Q~;ReriuMenzAhoG7R2T2aopm

PwhWjNeZ0w3Y9rjEew~;rE9sfQCff1Qb6ZP7nvSdC99TpwicJJB2w08sm8yvdez2~_Hi0Y~_~;vpBXa6t9r~;Cv

GO~_c75jvnO~_z~;aXXsfuLzN0wnf~;Sts871Gla2e~_cB9x~_nz2w3yj39bpKTYaYS4vM0dabg~-~-

.bps.a.132475734816826/132475778150155/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/dozsazeg/photos/ms.c.eJw90MsNwDAIA9CNKv6Q~;ReriuMenzAhoG7R2T2aopmPwhWjNeZ0w3Y9rjEew~;rE9sfQCff1Qb6ZP7nvSdC99TpwicJJB2w08sm8yvdez2~_Hi0Y~_~;vpBXa6t9r~;CvGO~_c75jvnO~_z~;aXXsfuLzN0wnf~;Sts871Gla2e~_cB9x~_nz2w3yj39bpKTYaYS4vM0dabg~-~-.bps.a.132475734816826/132475778150155/?type=3&theater
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kísérletezése nagyon csekély lehetőségük van a kollégáknak. A termek alapbútorzata (padok, 

székek) megfelelő, viszont folyamatos karbantartásra szorul. 

Közösségi és egyéb helyiségek 

Aula, tornaszoba, öltözők, mosdók. Az aula az óraközi szünetek közösségi színtere, amelynek 

mérete megfelelő az iskolai rendezvények lebonyolításához is. Mivel az iskola csak egy 150 m2 

méretű tornaszobával rendelkezik, ezért sokszor az aulát és a környékbeli sportlétesítményeket 

is igénybe veszik a kollégák testnevelés órákon. Az öltözők és a hozzá kapcsolódó vizes 

blokkok állapota nem megfelelő. Az intézményi mosdók közül három kapott az elmúlt években 

felújítást.  

Az iskola materiális környezete 

Az intézmény Zalaegerszeg belvárosában, központjában helyezkedik el, viszont csendes, 

nyugodt a környezete. A nyugati szárny mellett foci és kosárlabda pálya található, az épületet 

másutt zöldövezet veszi körül. 2018-ban önkormányzatunk támogatásával a keleti oldalon 

kialakításra került egy játszótér az alsó tagozatos tanulók részére, ami napi használatban van a 

napközik alkalmával. 

 

3. kép: Az iskola bejárata az energetikai felújítás előtt8 

A központi elhelyezkedésnek köszönhetően több intézménnyel „szomszédos” az iskola. 100 

méteres körzetben található a ZTE Aréna, a Munkacsarnok, a Sport és rendezvénycsarnok, a 

                                                           
8  Forrás: www.dozsazalaegerszeg.hu 
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Jégcsarnok, a Megyei Rendőr-főkapitányság, a Göcseji Múzeum. A közelben lévő 

sportlétesítményekkel az iskola napi szintű kapcsolatban van, tanulóinknak lehetőséget 

biztosítva a napi sportoláshoz, ezáltal az egészséges életmód kialakításához. 

2.3 Az intézmény szervezeti felépítése 

Szervezetünk a többi általános iskolához hasonlóan lineáris struktúrát alkot, hierarchikus 

viszonyokkal. Az intézmény egyszemélyi felelőse a 2019/2020-as tanévben Drávecz Csabáné, 

aki közvetlen felettese az alsó tagozatot vezető (Bödörné Szalay Csilla) és a felső tagozatot 

vezető (Pacsa András) intézményvezető-helyetteseknek. A kollégák 8 munkaközösségben (4 

felső tagozatos: humán, természettudományos, idegen nyelvi, osztályfőnöki - készségtárgyi, 4 

alsó tagozatos: anyanyelvi, matematika, idegen nyelvi, osztályfőnöki – készségtárgyi) végzik 

munkájukat, melynek felelősei az egyes munkaközösség-vezetők. Az alábbi ábra segítséget 

nyújt a szervezeti struktúra eligazodásában. 

 

1. ábra: A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola szervezeti ábrája9 

Az intézményben, ebben a tanévben 26 osztály működik. „Háromsoros” iskola vagyunk, 

kivételt képez a 6-7. évfolyam, ahol az osztályok száma 4. A csoportbontások száma egészen 

                                                           
9 Saját szerkesztés. 
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magasnak mondható – összesen 197, amely egyrészt a kiscsoportos felzárkóztatásoknak, 

másrészt a kéttanítási, az emelt szintű, az általános tantervű nyelvi képzéseknek, valamint a 

differenciált matematikaoktatásnak is köszönhető. 

2.4 Az intézményben folyó oktató-nevelő munka 

Az oktató-nevelő munka törvényes keretek között folyik az iskolában. 

A működést leginkább befolyásoló jogszabályok: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

• 110/2012. Kormányrendelet a Nemzeti alaptentervről 

• 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervekről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról 

• 326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

A helyi szabályozók: 

• Pedagógiai program 

• Szervezeti és működési szabályzat 

• Házirend 

Pedagógusaink általános feladataikat az előbbi szabályozók és a munkaköri leírásban foglaltak 

szerint végzik. A nevelőtestületről elmondható, hogy innovatív, helyzetorientált, informatív, s 

rendkívül humánus, gyermekközpontú közösség. Úgy gondolom, hogy ez a testület pozitív 

értelemben inkább nevel, mint oktat. 

A helyi tanterv alapján kiemelt figyelmet fordítunk a két tanítási nyelvű képzésre, az emelt 

szintű idegen nyelvi képzésre, a felső tagozaton működő differenciált matematikaképzésre, a 

tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Külön kell említenem a tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységet, mert iskolánk ezügyben rendkívül színes képet mutat. Az alábbiakban a kiemelt 

képzési formákat mutatom be.  

2.4.1 A két tanítási nyelvű képzés 

A képzés bevezetése 10 évre nyúlik vissza. Akkor még csak fél osztályt indított az intézmény, 

ez mára minden évfolyamon 1 osztályt jelent. Ebben a formában heti 11 órában angol nyelven 
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folyik az oktatás. A képzés rendkívül népszerű és a kezdeti fenntartások a szülők irányából 

elmúltak. Minden évfolyamnak külön oktatási célja van, s elmondhatjuk, hogy a kéttannyelvű 

csoportban tanuló diákok döntő többségében sikeresek. A képzés sarokpontjai a mérések. 

3. évfolyamon Starters nyelvvizsgára, 4. évfolyamon Movers nyelvvizsgára készülnek a 

tanulók. A 6. évfolyamon külső, országos célnyelvi és idegen nyelvi mérés zajlik, az elért 

eredmények alapján objektív képet kapunk a tanulók teljesítményéről. A 7-8. évfolyamon 

államilag elismert nyelvvizsgára történik a felkészítés. A jogszabály a 6. évfolyam végére a 

KER szerinti A2, a 8. évfolyam végére KER szerinti B1 szintet ír elő a résztvevők legalább 

60%-ánál. Ezt az intézmény minden évben teljesíti, sőt tanulóink igen nagy százalékban elérik 

a B2 szintet a képzés végére. Tavalyi eredményeink: Starters – 98%, Movers – 98%, B2 

középfok - 83%. 

2.4.2 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 

Több mint 30 éve, hogy az iskolában elindult az idegen nyelvi képzés. Angol vagy német 

nyelven folyik ez a fajta oktatás, 1-3. évfolyamon - előkészítő munkában - heti két órában, 

negyedik évfolyamon heti 4 órában, felső tagozaton, emelt szinten heti 5 órában, általános 

tanterv szerint pedig heti 3 órában tanulják diákjaink az idegen nyelvet. A német nyelvű 

csoportjainkat egyre kevesebben választják, így alsó tagozaton sokhelyütt 2 osztályból áll össze 

a csoport, felső tagozaton pedig vagy általános, vagy emelt szintű oktatás van egy évfolyamon. 

2.4.3 Differenciált matametika oktatás a felső tagozaton 

Negyedik évfolyam végén úgynevezett kimeneti mérés keretében „megszűrjük” diákjainkat. A 

felmérés eredménye alapján nívócsoportokba kerülnek, s a felső tagozaton már 

csoportbontásban tanulják a matematikát. A legerősebb csoport heti 5 órában tanulja a tárgyat, 

így lehetőség van a mélyebb kapcsolatok feltárására, az ismeretanyag bővítésére, a gyorsabb 

haladásra, tehetséggondozásra. A másik két csoport heti óraszáma 4-4. A leggyengébb 

csoportban lehetőség van lassabb haladásra, felzárkóztatásra. Nyolcadik évfolyamon az 

óraszám minden csoportban heti öt, s az 1. félévben +1 órában minden kolléga felvételi 

előkészítőt tart. A képzés létjogosultsága mára nyilvánvalóvá vált, így az intézmény sikeresebb 

mind a tanulmányi versenyek, mind a felzárkóztatás területén.  

2.4.4 Matematika orientáció az alsó tagozaton 

Alsó tagozaton a nem két tanítási nyelvű osztályokban a jobb képességű tanulóink 

osztályonként heti 1 órában informatikai eszközzel segített matematika orientációban 
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részesülnek, amelynek célja a tanulmányi versenyeken való eredményesebb részvétel, valamint 

a felső tagozatos informatika tantárgy előkészítése.   

2.4.5 Felzárkóztató tevékenység és tehetséggondozás 

Gyengébb képességű tanulóink eredményességét biztosítja kollégáink szakmai felkészültsége, 

differenciált óravezetése.  Alsó tagozaton kiscsoportos fejlesztések, melyet alsós 

pedagógusaink vállalnak, felső tagozaton pedig a differenciált matematika és nyelvoktatás, 

valamint gyógypedagógus és szociális segítő is csökkenti a lemaradó tanulók hátrányát. Felső 

tagozaton sajnos fejlesztő pedagógusunk nincs. 

Tehetséges tanulóinkkal is szép számmal büszkélkedhetünk. A tehetségek kibontakozását 

segítik a csoportbontások, mind az idegen nyelvi képzésben, mind a matematika oktatásakor. 

Anyanyelvi és irodalmi jellegű versenyeken rendszeresek sikereink. Intézményünk szinte 

minden városi, területi és megyei versenyen képviselteti magát, s ritka, hogy egy tanévben nincs 

legalább 3-4 országos helyezésünk. Sportban diákjaink még sikeresebbek, rendszeres 

résztvevői a diákolimpiáknak, ahol szinte mindig országos helyezések születnek. 

Tanulmányi versenyeredményeink az elmúlt tanévben: 

• 14 országos helyezés, 

• 56 esetben megyei helyezés, 

• 28 esetben városi helyezés. 

2.4.6 Tanórán kívüli és szabadidős tevékenység 

Színes palettával rendelkezik az intézmény szabadidős tevékenységek tekintetében is. Tanórán 

kívüli tevékenységek általános formája az intézményben alsó tagozaton a napközi, felső 

tagozaton a tanulószoba. 

A szakkörök és sportkörök a közösségfejlesztés színterei. Énekkar, furulya, grafika, kézműves, 

mazsorett, anyanyelvi, tűzzománc szakköreinket tanévenként szervezzük újjá. Sportköreink: 

atlétika, jazzbalett, judo, modern tánc, karate, futball. 

Iskolánk elkötelezett a hagyományőrzés, hagyományteremtés, a környezet védelme és a 

fenntarthatóság mellett. Ennek formális keretei is vannak az intézményben, kollégáink kitartó 

munkájának eredményeképp 2010-től ÖKO iskola, 2017-től Örökös ÖKO iskola vagyunk. A 

cím természetesen feladattal is jár, ezt minden évben az ÖKO munkatervben rögzítjük. 
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Alapvető feladataink: a környezetvédelmi programunk betartása, e-hulladék gyűjtése, 

papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés. 

Az ünnepélyeken, megemlékezéseken túl is rendkívül sok szabadidős programot biztosít az 

iskola diákjainak. Minden év szeptemberében a Petőfi iskolával közösen megszervezzük a 

város ÖKO-napi rendezvényét a zalaegerszegi Dísz téren. Folyamatosak az ifjúsági bérletes 

színházlátogatások a megyeszékhelyi Hevesi Sándor színházba, tanulóinknak egy tanévben 

többször van lehetősége ifjúsági hangversenyeken, klubdélutánokon részt venni. Novembertől 

márciusig tanítványaink látogatják a Jégcsarnokot, májusban a DÖK által szervezett Dózsa-

napok is népszerű a diákok körében. Évente egy alkalommal osztálykirándulást is szervezünk 

gyermekeinknek. Munkatársaim nyelvi tanulmányi utakat szerveznek évente / kétévente 

Obervellach-ba, valamint Londonba, két sítáborban is részt vehetnek diákjaink. A szorgalmi 

időn túli táborok is népszerűek, így a színjátszó, az angol nyelvi, a foci, a vándortáborok. Alsó 

tagozatosaink havonta látogatják a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár foglalkozásait. 

Részt veszünk a Göcseji Múzeum által szervezett EFOP 3.3.2-16 „Kalandozások a múltba” 

pályázatán is. 

2.4.7 Az oktató-nevelő munka eredményessége 

Intézményünk népszerű a szülők körében, ez kollégáim maximális szakmai tudását, példaértékű 

együttműködését igazolja. Pedagógiai alapelveinket meghatározó erkölcsi értékeink: 

humanizmus, tudás és műveltség, hazaszeretet és magyarságtudat, akarat és jellem, társadalmi 

beilleszkedés, illetve a környezet és az élet védelme. 

Objektívebb képet kaphatunk az itt folyó munkáról, amennyiben megtekintjük a tanulmányi és 

magatartás/szorgalom eredmények átlagát az elmúlt öt évben. 
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5. diagram10 

 

6. diagram11 

A teljesítményeket alátámasztják a diákok tanulmányi versenyeredményei, valamint a 6. és 8. 

évfolyamon történő kompetencia, idegen nyelvi és célnyelvi mérések eredményei is. Tanulóink 

közel 25%-a kitűnő minősítést ér el minden tanév végén. 

2.5 Az iskola kapcsolatrendszere, immateriális környezete 

A Dózsa György Általános Iskola Zalaegerszeg oktatási térképén meghatározó szerepet játszik, 

így befolyásolja a helyi családok, intézmények életét, működését. 

A szervezet és társadalmi környezetének viszonya szoros összefüggésben áll a külső 

kommunikációval. Az arculatot (egyediség), a presztízst (környezeti megítélést), az 

eladhatóságot (beiratkozó tanulók számát) befolyásolja. Ha egyértelműen, világosan, 

megérthető módon tudjuk megosztani az iskola pedagógiai szemléletét, gyakorlatát, az 

intézmény működésére pozitív hatással lehet. 

Az intézmény kapcsolatrendszere többirányú. A legjellemzőbbek az alábbiak. 

• Szülők, gondviselők, 

• Fenntartó, 

• Helyi önkormányzat, 

• Pedagógiai szakszolgálat, 

• Pedagógiai szakmai-szolgáltatást nyújtó intézmények, 

                                                           
10 Forrás: Az intézmény összesített statisztikái évenként, saját szerkesztés 
11 Forrás: Az intézmény összesített statisztikái évenként, saját szerkesztés 
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• Egyházak, civil szervezetek, sportszervezetek, 

• Más köznevelési intézmények. 

2.5.1 Kapcsolat a szülőkkel, családokkal 

„A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek 

kötelességei és jogai egységet alkotnak.”12  

A kötelességek és jogok érvényesítése érdekében formális és informális fórumokat használunk 

a kapcsolattartásra. A kapcsolattartás elvárásait az iskola Pedagógiai programja tartalmazza, 

melynek formái a gyakorlatban a következők: 

• Szülői értekezletek, 

• Fogadóórák, 

• Hivatalos levelezés, 

• Személyes megbeszélések, 

• Szülő-nevelő bál, 

• Közös rendezvények, kirándulások, 

• Nyílt napok, 

• Helyi szinten teljesen nyílt rendezvény szervezése, 

• Intézményi weblap, 

• Osztályszintű weblap, 

• Közös levelezőlista, 

• Zárt csoport, 

• Online intézményi közösségi profil, 

• Rendszeres megjelenés a helyi médiában. 

• … 

Meg kell említenem, hogy az intézmény kapcsolata a gondviselőkkel példaértékű. Nagyfokú az 

együttműködési ráta a szülőkkel, ami természetesen az intézmény sikereinek másik alappillére. 

Mind a kollégák, mind a vezetés kiemelkedően jó viszonyt ápol a szülők nagy részével. Ezt 

bizonyítja az évente megrendezésre kerülő, hatalmas részvételi arányú Alapítványi bálunk, ahol 

kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre van lehetőség szülő és pedagógus között. Bevételét 

diákjaink tanulmányi körülményeinek javítására, táborozások támogatására fordítjuk. 

                                                           
12 Forrás: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3.§ (1) [Magyar Közlöny 2011. 162. szám] 
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2.5.2 Kapcsolat a fenntartóval 

2013-ban az intézmények állami fenntartásba kerültek. Ekkor létrejött a KLIK, amely az ország 

egyik legnagyobb munkáltatója lett, akkor a Zalaegerszegi Tankerület, mint a KLIK alegysége 

látta el a fenntartói feladatokat. Később az oktatásban bizonyos mértékű decentralizáció 

következett, létrejöttek a Tankerületi Központok, amelyek azóta is önálló jogi személyként, 

munkáltatóként is működnek. A Dózsa iskola fenntartója a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. 

A köznevelési törvény 83-85.§ alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létrehozásáról, 

átszervezéséről, megszüntetéséről, egyszóval jogállásáról. A fenntartó felettes szerv, tehát a 

kommunikáció általában a működési keretekről szól. A központ és az intézmény vezetése 

között az információáramlás napi szintű, gyors, lényegre törő és hatékony. 

2.5.3 Kapcsolat más oktatási-nevelési intézménnyel – beiskolázás 

A köznevelési intézmény köteles a „körzetes” gyermeket, tanulót átvenni, felvenni. A felvételi 

körzetet a fenntartó és a Kormányhivatal határozza meg. E tekintetben az átadó és átvevő 

intézménynek kommunikációs feladatai vannak. Tanügyigazgatási szempontból fontos a 

jogviszony megszűntetése, létrehozása, az osztályba-csoportba soroláshoz szükséges 

információk átadása. 

A szabad intézményválasztás elvével különösen fontossá vált az effajta kommunikáció. A 

gyermeklétszám folyamatos csökkenésével előbb-utóbb minden intézmény eléri azt a szintet, 

amikor a „körzetes” beiratkozások nem elegendők. Nagyon fontos az összes olyan 

intézménnyel megfelelő kommunikációt ápolni, ahonnan tanuló jöhet. Iskolánk mind a 

körzetes, mind a távolabbi óvodákkal rendkívül jó kapcsolatot ápol, az óvónők meghívott 

vendégként részt vesznek minden nagyobb iskolai rendezvényünkön. 

Iskolánk alsó tagozatos intézményvezető-helyettese minden tanév elejére, szakmai egyeztetést 

követően elkészíti az időpontokkal, feladatokkal, felelősökkel ellátott Beiskolázási tervet, 

amely tartalmazza az adott évi teendőket. Kiemelem ezek közül a januárban esedékes 

Beiskolázási fórumot, amely az intézményvezető által tartott előadás a képzési programunkról, 

valamint a februári „Sulileső” óvodás szombatot, ahol az iskola pedagógusai és leendő elsősei, 

valamint szüleik ismerkedhetnek meg informális keretek között. Ezt követően nyílt napot is 

tartunk iskolánkban, ahol a szülők megtekinthetik a leendős „elsős” pedagógusainkat munka 

közben. Ezek azok a – mai szóval élve - marketing programok, amelyek szintén hozzájárulnak 

az intézményünk fennmaradásához, gyermeklétszámának megtartásához, esetleg növeléséhez. 
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3. kép: Sulileső a Dózsa iskolában 2020.02.08-án13 

2.5.4 Kapcsolat más szervezetekkel 

Iskolánk más irányú külső kapcsolatai is hatékonyan működnek a mindennapokban. Az iskola 

jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektet a megfelelő kapcsolattartásra, a kiemelkedő 

kommunikációra. 

Bár a helyi önkormányzatok fenntartásából 2013-ban kikerültek az oktatási intézmények, 

jogszabályban is meghatározott módon az iskola működtetése feladatuk maradt. A köznevelési 

törvény alapján működtető az, aki a saját ingatlanában történő oktatási-nevelési feladat 

ellátásához az ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. Az Nkt. 88. §-a - miszerint az intézmény és 

a működtető kialakíthat egy olyan együttműködést, ahol közösen egyeztetik a helyi igényeket 

-  adta lehetőséget mind az önkormányzat és az iskola részéről maximálisan próbáljuk 

kihasználni. Amennyiben akár anyagi, akár természetbeli segítségre van segítsége az iskolának, 

mind a polgármester úr, mind a helyi képviselő úr készséges, s ha lehetőség van, támogatja 

terveink megvalósítását. 

Egyházak tekintetében az együttműködés alapját képezi, hogy az iskola helyet ad a 

hitoktatásnak. Emellett nagyobb iskolai rendezvényeinkre, tanévnyitó, tanévzáró 

ünnepélyünkre szeretettel várjuk az egyházak képviselőit, akik ezzel a lehetőséggel rendszerint 

                                                           
13 Forrás: 

https://www.facebook.com/dozsazeg/photos/pcb.204067974324268/204066767657722/?type=3&theater  
 

https://www.facebook.com/dozsazeg/photos/pcb.204067974324268/204066767657722/?type=3&theater
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élnek is, így a kapcsolatunk biztos és erős, merőben túlmutat a jogszabályokban 

meghatározottaktól. 

A szülőknek joga, hogy az iskola mellett működő szülői szervezetbe választhatók legyenek. 

Szülői munkaközösségünk aktív, segítőkész munkát végez az iskola növendékeiért. Az iskolai 

rendezvények szervezésében is (farsang, Dózsa-napok…) nagy segítséget nyújtanak. Egy tanév 

során legalább kétszer tartunk vezetőségi ülést, ahol az intézményvezetés és az SZM vezetése 

beszámol egymásnak az elmúlt időszak eredményeiről, valamint közösen egyeztetjük az 

előttünk álló feladatokat. A szülők által érkezett javaslatok is itt kerülnek megvitatásra. 

A Dózsás Diákok Köre – diákönkormányzat két segítő pedagógus útmutatása, segítsége alapján 

végzi munkáját. Minden évben választás útján a nyolcadik évfolyamosok közül kerül ki a 

diáktanács titkára, aki koordinálja a munkát, s egyeztet a segítő pedagógusokkal. A 

diákönkormányzat az érdemi javaslatait rendszerint eljuttatja az iskolavezetéshez, amit 

megfontolás után a nevelőtestület egyetértésével elfogad, ellenkező esetben elutasít. Az 

intézmény pedagógusai és a diákönkormányzat közti együttműködés ékes példái az őszi, tavaszi 

papírgyűjtés, a farsang, a mikulásváró rendezvény, az Adventi-gyertyagyújtás a valamint a 

diáknapot is tartalmazó Dózsa-napok. A rendezvények szervezése, lebonyolítása nehéz feladat 

a közel 600 fős tanulói létszámot tekintve, hiszen itt meg kell mozgatni az egész iskolát, ami 

összefogás nélkül talán nem is működhetne. 

Az intézmény külső kommunikációja más szakmai szervezetekkel, többek közt a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a szakmai szolgáltatási nyújtó intézménnyel, valamint a Zalaegerszegi 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal napi szintű és hatékony. Iskolánkban az 

SNI és BTMN tanulókkal kapcsolatos kapcsolattartást a gyógypedagógus végzi, míg a 

súlyosabb magatartási gondokkal kapcsolatban, rendkívüli intézkedéskor az intézményvezető 

jár el. 
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3 Vezetői program, fejlesztési elképzelések 

A köznevelési intézmény vezetőjének kiemelt feladata az intézmény szakszerű és törvényes 

működtetése, az eszközök gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, az 

intézmény képviselete és döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. 

A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az elmúlt 

évek alatt, köszönhetően eddigi vezetőinek és alkalmazottainak, jól prosperáló intézménnyé 

vált. Amíg iskolánk népszerű és jól teljesíti alap és kiegészítő feladatait, nem szükséges 

stratégiai változásokat indítványozni. Elsődleges feladat a nevelési-oktatási eredményeink 

szinten tartása, javítása, a kiemelkedő kapcsolatrendszer fenntartása, működtetése. 

Működtetéskor az alábbi célokat kell szem előtt tartanunk: 

• Az intézmény működésének fenntarthatósága. (Újratermelődés, fejlesztés.) 

• Együtt élés, együtt működés a környezettel. 

• Kölcsönhatás. (A környezet és az intézmény egymásra gyakorolt hatása.) 

• Alkalmazkodás. (A környezet és az intézmény egymáshoz idomulása, anyagi és nem 

anyagi szinten is.) 

E feladatok ellátásához feltétlenül szükség van egy összetartó, humánus közösségre. Számítok 

a nevelőtestület bizalmára, munkájára. Egy intézményvezető dolga a nehéz döntések 

meghozatala is. Ekkor nagyon fontos a helyzetfelismerés, a helyzetelemzés, a lehetséges 

alternatívák felállítása, valamint a döntés következményeinek előrevetítése. A számottevő, 

stratégiai változások előkészítésekor, valamint a döntések előtt elengedhetetlennek tartom a 

munkaközösségekkel és a fenntartóval történő szakmai egyeztetést. 

Az iskola jól működő folyamataiba csak akkor szükségszerű a beavatkozás, ha nem hozzák a 

várt eredményeket. 

Amennyiben kezdeményezni kellene nagymértékű változást az intézményben, azt a következő 

irányvonalakban képzelem el: 

• A tárgyi feltételek adottsága esetén, elképzelhetőnek tartom egy informatika 

tagozatos osztály indítását. Ebben a képzésben alsó tagozaton heti két tanóra, felső 

tagozaton heti három tanórában oktatnánk a tárgyat, valamint a többi szaktárgyat is 

kifejezetten elektronikus eszközök használatával tanítanánk. 
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• Mivel intézményünk földrajzi elhelyezkedése nagyon kedvező, így a környező 

intézményekkel való példás kapcsolatunkat, valamint iskolánk ÖKO programját 

kihasználva elképzelhetőnek tartom egy olyan osztály indítását, amelynek oktatási-

nevelési középpontjában az egészséges életmód áll. Ebben a képzésben a 

jogszabályokban meghatározott mértéken túl a testi és lelki egészség, a 

közösségépítés, valamint a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az ezekre 

irányuló tudatos életvezetés kialakítása lenne a cél. 

A képzések pontos terveit, munkatársaim segítségével a közeljövőben ki szeretném dolgozni. 

3.1 A személyi állományra vonatkozó fejlesztések 

3.1.1 A törvényszerű működéshez szükséges személyi fejlesztések 

Ahogy az jól látható a pályázat 2. diagramjából, nevelőtestületünk közel 20 %-a a közeljövőben 

nyugdíjba vonul. A szakszerű és törvényes működéshez szükséges a szakos ellátottság 100 %-

on tartása, így a személyi állományt folyamatosan pótolni kell. Legsürgetőbb feladat a 

2020/2021-es tanévre megüresedő álláshelyek betöltése. Jelenlegi ismereteim szerint 

legkevesebb 2 fő angol műveltségterületű tanító kollégára, 1 fő tanító kollégára, 1 fő 

matematika-bármely szakos kollégára lesz szükségünk az elkövetkezendő évben. További 

szükségletként jelentkezik a két tanítási nyelvű képzési struktúra miatt heti 3 tanórában egy 

angol-földrajz szakos óraadó kolléga. 

3.1.2 Az oktatás-nevelés minőségének javítására vonatkozó fejlesztések 

„…az egész több, mint a részek összessége.” (Wertheimer) 

Az előbbi idézetet, ha szervezeti működésre átfordítjuk, úgy értelmezhetjük, hogy a szervezet 

tudása nagyobb, mint a benne dolgozó egyének tudásának összessége. Éppen ezért két 

különböző síkon érdemes minőségjavítási lehetőségeket kihasználni: 

• a szervezet belső tudása alapján történő fejlődés, 

• a külső tudás behozatala az intézménybe. 
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Szervezeten belüli fejlesztés 

Ennek a típusú fejlesztésnek kulcs szava a tudásmegosztás. 

A 2021/2022-es tanévtől szándékomban áll egy olyan szakmai együttműködést létrehozni a 

nevelőtestület tagjai között, amely nem munkaközösség és nem tagozatfüggő. Amennyiben a 

feltételek engedik, egy őszi és egy tavaszi „témahét” keretében megszervezzük, hogy egymás 

tanóráit látogassák a kollégák, majd belátható időn belül a tanóra kiértékelése történik. Ennek 

elsődleges szerepe nem az ellenőrzés, hanem az egymástól való tanulás. Több pozitív hatása is 

lesz a tevékenységnek, például a tanórai magatartási zavarok csökkenése, a minősítésre váró 

kollégák (>70%) felkészítése az eljárásra, a nevelőtestület kohéziójának növekedése. 

Az azonos szakú munkatársaimmal már jelenleg is működtetünk online információmegosztó 

rendszert. A cél, hogy órai anyagainkat, tanmeneteinket, szakmai innovációinkat megosszuk 

egymás között. Tervezem, hogy a 2023/2024-es tanévtől kezdődően ezt a hálózatot kiterjesztjük 

a nevelőtestület egészére. Amennyiben ez megvalósul, a következő – nagyobb mértékű – 

fejlesztés előszele lehet: 

Egy olyan online intézményi tudástár (e-learning felület) megvalósítása, amelyben a helyi 

tantervhez kapcsolódó tananyagok, feladatbank, online oktatóvideók kapnának helyet, s a 

jogszabályi kötelezettségen túl évfolyamra, csoportra, tantárgyra, tananyagra lebontva 

megtalálható az éppen aktuális elvárandó tudásszint. Úgy vélem, ezzel a lépéssel gyermekeink 

tanulmányi előremenetelét jelentősen segítenénk. 

Nevelőtestületünk többségére (3. diagram) a közeljövőben minősítési vizsga, vagy minősítési 

eljárás vár. Célom, hogy a megfelelő gyakorlati idővel rendelkező kollégáimat inspiráljam a 

mielőbbi átlépésre, a Pedagógus II. fokozat elérésére. Intézményünkben jelenleg 1 fő 

Mesterpedagógus dolgozik, aki pár éven belül nyugdíjba vonul. Szeretném, ha munkatársaim 

közül legalább három fő a közeljövőben megpróbálkozna a fokozat elérésével. 

Külső fejlesztés – továbbképzések, beiskolázások 

Továbbképzési programunk mutatja ezirányú elképzeléseinket, ezért csak a legsürgetőbb 

feladatokat részletezem. Mivel minden tanévben gondot okoz az angol-földrajz szakos óraadó 

kolléga alkalmazása, ezért célom, hogy beiskolázással vagy egy angol szakos kolléga kezdje 

meg a földrajz szakot, vagy földrajz szakos kollégám szerezze meg a felsőfokú nyelvvizsgát 
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angol nyelvből. Feladatomnak tekintem annak az egy fő munkatársnak a beiskolázását, aki nem 

rendelkezik pedagógusi, csak testnevelés edzői diplomával. 

A 326/2013. Kormányrendelet alapján a gyakorló pedagógusoknak 7 évente 120 kreditet kell 

összegyűjteni akkreditált továbbképzések elvégzése által. Rengeteg továbbképzési lehetőség 

van, az intézményemet és működését figyelembe véve az alábbi témákra kell kiemelt figyelmet 

fordítanunk: 

• módszertani továbbképzések, 

• digitális kompetenciára irányuló továbbképzések, 

• konfliktuskezelés, 

• kommunikáció, 

• pedagógus kiégés megelőzése. 

3.2 A tárgyi feltételekre vonatkozó fejlesztések 

A tárgyi feltételekre vonatkozó fejlesztési lépések anyagi forrás függő tevékenységek. Le kell 

szögeznem, hogy az alább részletezett elképzelések csak akkor valósulhatnak meg, ha találunk 

rá anyagi fedezetet. Ennek tekintetében számítok alapítványi, fenntartói, helyi önkormányzati, 

állami, illetve uniós támogatásra is. Közösen kell keresnünk az ezirányú pályázati 

lehetőségeket! 

3.2.1 Az épület homlokzata és környezete 

Mivel iskolánk külső homlokzata az energetikai felújítás keretében teljes egészében megújul, a 

következő években nem szükséges átfogó felújítást indítani, viszont az állapot megóvására, 

karbantartására intézkedéseket kell tennünk. 

További  feladatunk a közösségi térként funkcionáló területek - a déli oldalon lévő park, a keleti 

oldalon található játszótér, a nyugati pályáink - minőségének megóvása, fenntartása, 

karbantartása. A megóvásban a nevelőtestület, a karbantartásban a technikai dolgozók 

segítségére számítok. 

Egyre több a gépkocsival érkező kolléga. A keleti oldalon oldják meg a parkolást, viszont az 

udvar talapzata nem erre készült, így az őszi és tavaszi esős időszakban sártengerré változik. 

Amennyiben találunk pályázati forrást, igény volna parkolóhelyek kialakításra.  
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3.2.2 Tantermekkel kapcsolatos fejlesztések 

Mint a helyzetelemzésben is jeleztem, termeink folyamatos felújításra, karbantartásra 

szorulnak. Elengedhetetlen lenne egy alsó és egy felsős általános teremben a padok és székek 

cseréje. Továbbra is igényeljük minden nyári szünetben a leendő 1. és 5. osztályok festését. 

Kémia és fizika előadó termeinkben egy-egy kísérleti fülke megvalósításával tapasztalati úton 

történő nevelés-oktatás valósulhatna meg. 

Az interaktív táblákkal ellátott termekben az elkövetkező években – mivel a pályázati idő lejárt 

és a táblák is elhasználódott állapotba kerültek - időszerű lesz az eszközök cseréje. Amennyiben 

ez nem megvalósítható, a projektorok cseréjét kell szorgalmaznom. További célom, hogy az 

eddig nem felszerelt termeket is – pályázat útján – el tudjuk látni a korszerű eszközökkel. 

Bár informatika termeink gépparkja még néhány évig megfelel a követelményeknek, a 

következő 5 éves ciklusban elengedhetetlen lesz a számítógépek cseréje. Emellett mindkét 

helyiségben sürgető lenne az interaktív táblák beszerzése. Amennyiben a 2. pontban említett 

informatikaoktatás megvalósulna, szükség volna további kiegészítő eszközökre: 

programozható robotok, tabletek, okostelefonok, székek, stb. 

3.2.3 Tornacsarnok megépülése – tornaszoba 

Pályázati forrásból a közeljövőben indul a C+ kategóriájú tornacsarnok építése. Értesüléseim 

szerint a közműbeállások már elkészültek, így bizakodva várjuk az alapkőletételt. 

Az új terem megépülésétől eltekintve is fontos lesz, a jelenleg tornateremként működő 

tornaszoba padlózatának, eszköztárának és világításának felújítása, valamint a hozzá 

kapcsolódó öltözők és vizes blokkok teljes rekonstrukciója. 

Amennyiben ezek a fejlesztések megvalósulnak, létjogosultsága lesz a fejezet elején említett 

egészséges életmódú képzés bevezetésének. 

3.2.4 Közösségi terekkel kapcsolatos fejlesztések 

A közösségi térként működő aulánk oszlopainak fa burkolatát (amely csak a szokásjog alapján 

maradt fenn) tűzveszélyességi okokból mielőbb kőburkolatra kell cserélnünk. A padlózat 

cseréje, ami egy nagyobb léptékű beruházás, 10-15 éven belül esedékes lesz. Mivel ebben a 

térben tartjuk iskolai műsoraink többségét, ezért fontosnak vélem a közeljövőben egy 

mobilszínpad vásárlását, valamint a tér hangosításának cseréjét. Ezutóbbi fejlesztéseket – 

amennyiben nem találunk másik forrást – az iskola alapítványa támogathatja. 

A szabadtéri fejlesztési elképzeléseket a 3.2.1-es pontban részleteztem. 
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3.2.5 Vizesblokkok 

A mosdók és toalettek száma a jogszabályi előírásnak megfelelő. Legutóbbi fejlesztésként az 

aula északi részében megépült a mozgáskorlátozottakat kiszolgáló helyiség is. 

A blokkok állapota sajnos már negatívabb képet mutat. Az elmúlt években csupán két helyiség 

újult meg és egy állapota lett javítva. Az összes többi helyiség padlózatának, csempézésének, 

vízvezetékeinek felújítása, WC tartályainak, mosdókagylóinak cseréje a közeljövőben 

feladatként hárul ránk. 

3.3 A napi működéshez kapcsolódó egyéb fejlesztések 

3.3.1 Értékelő rendszer bevezetése 

A 2020/2021-es tanévben egységes iskolai értékelő rendszer kidolgozását tervezem. 

A rendszer feladatai: 

• adatbázisa kezelje az osztályokat, csoportokat, a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókat, 

• egységes felületet biztosítson a kollégáknak az írásbeli számonkérések értékelésekor, 

• önállóan, szerverre, megosztott mappába mentse az egyes csoportok eredményeit, 

• kinyomtatható statisztikát készítsen a kollégáknak. 

A 2021/2022-es tanévben bevezetendő rendszertől munkatársaim értékeléssel eltöltött idejének 

csökkenését, az értékelés objektivitásának javulását, a tanulmányi eredmények alakulásának 

ellenőrzési folyamatának megkönnyítését, valamint az iskolai statisztikához történő 

adatszolgáltatás gyorsulását várom. 

3.3.2 Eseti helyettesítések rendje 

Az intézményben sok alkalommal problémát okoz a gyors reagálás a hirtelen kialakult személyi 

hiányra. A munkatársak nagy része elfogadja, ha többletmunkát kell vállalnia, viszont van olyan 

kolléga, aki személyes sértésként éli meg. A zökkenőmentes működéshez tudatosítani kell a 

szemléletet, miszerint a pedagógus munkaideje nem az órarendi tanóra kezdetétől a végéig tart. 

Javaslatom, hogy a jövőben minden tanítási nap „forgóban” legalább egy-egy kolléga, akinek 

első órája nincs, egyfajta készenléti ügyeletben tartózkodjon az iskolában ¾ 8-tól, illetve akinek 

6 tanórája van, maradjon a hetedik órában. Amennyiben nincs szükség helyettesítésre, 

felkészülésre, javításra, értékelésre fordíthatja az időt.  

3.3.3 Ügyeleti rend 

Hitvallásunk, hogy gyermeket felügyelet nélkül nem hagyunk. 
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Az óraközi szünetekben, munkatársaim a nevelés-oktatással nem lekötött munkaidő terhére, 

önkéntes alapon folyosói ügyeletet vállalnak. Így viszont gyakran előfordul, hogy valakik 

hetente háromszor is ügyelnek, mások pedig egyszer sem. A hosszabb, 15 és 20 perces 

szünetekben a diákok egy része gyakran az udvaron tartózkodik. Ebben a két időtartamban 

külön udvari ügyelet bevezetését tervezem. 

Ebédszünetben, a helyben ügyeletes kolléga feladatkörébe kell, hogy tartozzon a felső tagozatos 

gyermekek ebédlőbe történő bejutásának megszervezése, felügyelete.  

A terhek egyenletes eloszlása érdekében az ügyeletek elosztását a munkaközösség-vezető 

kollégák feladatkörébe tervezem sorolni. 

Az ügyeleti rend megvalósulásának ellenőrzési feladatai a jövőben az intézményvezető-

helyettesek feladatai közé sorolandók. 

3.3.4 Higiéniai rend 

Ebben a tanévben bevezetésre került a higiéniai rend szabályozása, így a vizesblokkok – kisebb 

kivételektől eltekintve – megfelelő tisztaságúak. Feladatunk ezügyben a rend fenntartása, ezt 

folyamatos ellenőrzéssel kívánom szinten tartani. Szeretném, ha a jövőben az ügyeletes 

munkatársak a folyosójukon a mosdók rendjét is ellenőriznék. 

Intézményünk kiegészítő tevékenysége a gyermekek étkeztetése, amelynek színtere az ebédlő. 

Mivel a közétkeztető cég külső részre is forgalmaz ételt, ezért az iskola étkezdéjébe a külsős 

emberek bejárása napi szinten megszokottá vált. Számomra nem kérdés, hogy ez higiéniai és 

egyéb veszélyeket is rejt magában. Indítványozni fogom, hogy a továbbiakban a konyha hátsó, 

műszaki bejáratánál lehessen átvenni az ételeket. 

3.4 Kapcsolatrendszer fejlesztése 

Mivel az intézmény kapcsolatrendszerét szinte minden irányban kiválónak ítélem meg, ezért 

csak néhány fejlesztési elképzelést részletezek az alábbiakban. 

3.4.1 Szakmai együttműködés 

A 2017-ben lezajlott intézményi ellenőrzés egyik fejlesztési javaslata volt, hogy a szakmai 

munkaközösségeink más iskolák munkaközösségeivel tartsák a kapcsolatot. Ezért a jövőben 

szorgalmazom, hogy kiemelten az idegen nyelvi, a természettudományos és a humán 

munkaközösségünk vegyen fel kapcsolatot a környékbeli és távolabbi iskolák ilyen irányú 

közösségeivel - szakmai tapasztalatcsere, egymástól történő tanulás céljából. Sűrűbben tartsunk 
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és látogassunk bemutató órákat, valamint a szakmai fórumokon (őszi illetve tavaszi pedagógiai 

napok) erősítsük jelenlétünket! 

3.4.2 Kommunikáció a szülőkkel 

Az intézményi ellenőrzés másik fejlesztési javaslata a közösségi profil megalkotása volt, amit 

e tanév elején el is indítottam. Három további kollégát vontam be az oldal kezelésébe, amelyen 

az iskolai rendezvényekről, a tanulóink sikereiről informáljuk a szülőket. 

Osztályonként elterjedt a zárt csoporton történő kapcsolattartás. Javasolni fogom, hogy az 

információ követésének, érthetőségének, illetve az esetleges szülői túlkapások megelőzésének 

érdekében a megfelelő tagozatos intézményvezető-helyettesek hozzáférést kapjanak az egyes 

osztálycsoportokhoz. 

Elmúlt évi felmérésem igazolta, hogy a szülők leggyakrabban az osztályfőnökkel tartják a 

kapcsolatot, ezáltal az intézmény megítélése sok esetben ettől az egy embertől függ. A 

kommunikációs továbbképzéseket, tréningeket kiemelten fogom szorgalmazni a nevelőtestület 

körében. 

3.4.3 Kapcsolat további intézményekkel 

Célom, hogy jól működő kapcsolatainkat ápoljam, lehetőség szerint szorosabbá fűzzem, 

elsődlegesen az alábbi intézményekkel: 

• Zalaegerszegi Tankerületi Központ, 

• Helyi óvodák, bölcsődék, 

• Zalaegerszeg Város Önkormányzata, 

• Egyházak, civil szervezetek, 

• Szülői Munkaközösség, 

• Intézményi Tanács, 

• Zalakerámia Sport és rendezvénycsarnok, 

• Jégcsarnok, 

• ZTE Aréna és Munkacsarnok, 

• Hevesi Sándor Színház, 

• Göcseji Múzeum, 

• Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. 
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4 Záró gondolat 

A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola jelenleg 

népszerű intézmény a megyeszékhelyen. Pedagógiai szemléletének, humanitásának, 

emberközpontúságának, nyitottságának, valamint kurrens képzési formáinak köszönhetően 

egyelőre nem a fennmaradás az elsődleges cél, hanem a minőségi fejlődés. Elképzeléseimet e 

gondolat alapján állítottam össze. 

A 3. fejezetben részletezett fejlesztési, valamint a nevelőtestületi és munkaközösségi javaslatok 

alapján a következő tanév elsődleges feladata az intézményi alapdokumentumok 

felülvizsgálata, valamint a munkaköri leírások, a hatáskörök tisztázása lesz. 

Őszintén remélem, hogy nevelőtestületünk legalább olyan mértékű összefogással, 

együttműködéssel segíti a következő korszak munkáját, mint ahogy azt az előző években tettük, 

mert hitvallásom, hogy együtt többre vagyunk képesek. 

 

 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. február 24. 

 

  

 

 Pacsa András 

 pályázó 

 

  

„Iskolánk legyen mindenkor olyan intézmény, melyben gyermek, 

szülő, pedagógus egyetértésben, egymás jogos igényeit figyelembe 

véve, nyugodt légkörben dolgozhat.” 

Pedagógiai program (2019.) 1.2.1. 
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5 Források 

Jogi források: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

• 110/2012. Kormányrendelet a Nemzeti alaptantervről 

• 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervekről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 2003. évi 125. törvény az egyenlő bánásmódról 

• 326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

Helyi jogi források: 

A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

• Pedagógia Programja 

• Szervezeti és Működési Szabályzata 

• Házirendje 

(http://dozsazalaegerszeg.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1

&Itemid=1) 

További források: 

• A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola weboldala (www.dozsazalaegrszeg.hu) 

• A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola Közzétételi listája 2019/2020. 

(http://dozsazalaegerszeg.hu/templates/school/documents/klista19_20.pdf) 

• A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola Facebook oldala (www.facebook.com/dozsazeg) 

• Makovecz Tamás, korábbi intézményvezető 2018-as pályázata az 

intézményvezetői posztra (2018.) 

• Drávecz Csabáné: Tagintézményi beszámoló 2018/2019. tanév (2019.) 

http://dozsazalaegerszeg.hu/templates/school/documents/klista19_20.pdf
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• Drávecz Csabáné: Beiskolázási tájékoztató (2020.) 

(http://dozsazalaegerszeg.hu/attachments/article/329/Beiskol%C3%A1z%C3%A1s

i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%202020-2021.pdf) 

• Pályázati kiírás az iskola intézményvezetői posztjára 

(http://dozsazalaegerszeg.hu/index.php?option=com_content&view=category&lay

out=blog&id=42&Itemid=29) 

• Pacsa András: A köznevelési intézmény külső kommunikációja (BME, 2019.) 

6 Mellékletek 

 Szakmai önéletrajz 

 Hozzájárulási nyilatkozat – 2 db 

 Erkölcsi bizonyítvány másolat 

 Oklevél másolatok – 2 db 

 Munkáltatói igazolás 

  

http://dozsazalaegerszeg.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=29
http://dozsazalaegerszeg.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=29
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