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Vezetői céljaim 

Huszonöt éve dolgozom a Garayban, ez alatt az idő alatt végigjártam a ranglétra mindegyik 

lépcsőfokát, ismerem az épület minden zegét-zugát. 

Intézményvezetőként negyedik pályázatomat készítem. A jelenlegi és a korábbi 

pályamunkáknak is az innováció, az alkalmazkodni tudás és a körülmények ismeretében való 

munkálkodás az állandó eleme. Vezetői és pedagógiai céljaimnak az alábbiakban fogalmaztam 

meg az alapelveit: 

A munka szeretetére és fegyelmére, az erkölcsi értékek megőrzésére, az egyetemes értékek 

tiszteletben tartására és továbbadására, az emberi méltóság sérthetetlenségére, a türelemre, az 

egyenrangúságra, a bizalomra és az együttműködésre kívánom felépíteni vezetői munkámat, és 

ezt várom el kollégáimtól és saját magamtól is.  

Intézményvezetői tevékenységem során vezetőként az iskola pedagógiai munkájának 

innovációja, a tanulók eredményességének növelése a célom, melyet XXI. századi 

munkakörnyezetben szeretnék megvalósítani oly módon, hogy őszinte és demokratikus 

munkakapcsolatot tartok fenn az eddigi vezetői gyakorlatomnak megfelelően. Ennek 

eredményeként a gyerekek és szüleik számára olyan iskolát kívánok teremteni, amelyben a 

gyerekek a boldog gyermekkor élménye mellett megkapnak mindent, ami a felnőttkori 

boldogulásukhoz az általános iskolában megadható. Ez azt jelenti, hogy sikerül a pedagógiai 

munkát a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni, minden iskolahasználó elégedettségét 

a lehető legmagasabb mértékben folyamatosan növelni. Igyekszem minden olyan területen az 

eredményességet fenntartani és fokozni, amely eddig is az iskola erősségét jelentették, illetve 

jobbítani, erősíteni, fejleszteni a többi területet. 

„Nézd ezt a fát! Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen 

lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. 

Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden 

tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, 

s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem 

viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, 

nagyon sok. Gondolj a gyökérre!”1  

                                                 
1 Wass Albert (2002): Hagyaték. Kráter Műhely Egyesület, Budapest 
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I. Szakmai helyzetelemzés  

1. Arculat 

Garay János forradalmár, költő, lapszerkesztő neve immár 58 éve szorosan összefonódik a Fóti 

Garay János Általános Iskola szellemiségével. Büszkén vállalt feladatunk Garay életének és 

munkásságának megismertetése tanulóifjúságunkkal, hazafiságának, nemzeti öntudatának, 

szellemiségének megőrzése, ápolása. 

Iskolánkban kiemelt feladatként kezeljük a matematika és informatika oktatását, a 

nyelvtanulást, nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárhasználati ismeretek oktatására is. Az idegen 

nyelv és a matematika-informatika minél eredményesebb, alkalmazói szintű elsajátítása 

érdekében diákjaink tagozatos oktatás keretében, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják 

e két tantárgyat a 2005/2006. tanév óta.  

Az angol és a német nyelv minél eredményesebb elsajátítását egy-egy jól kiépített nyelvi labor 

segíti, ahol kiválóan képzett nyelvtanáraink foglalkoznak a gyerekekkel. 

Az informatika oktatására egy informatikai szaktanterem áll rendelkezésre, melyben korszerű, 

a mai kor digitális oktatásához igazodó számítógépkonfigurációk találhatók. A tantárgy 

oktatását alsó és felső tagozaton is egyaránt magasan képzett kollégák végzik. 

Ezzel kívánjuk megalapozni az élethosszig tartó tanulás igényét és képességét, amely a 

munkaerőpiacon jól értékesíthető, versenyképes tudás megszerzésének alapfeltétele.  

 

2. Intézményi adottságok 

2.1.  Tárgyi feltételek 

2.1.1. A főbejárat fölött magasodó vitorlázó repülőgép 

Iskolánk szimbóluma a 2016 decemberében felújított ESZTERGOM nevű vitorlázó repülőgép, 

amelynek felújítása évtizedek óta váratott magára. Szakvélemény mondta ki, hogy ez a karcsú 

madár rozoga lábakon áll és balesetveszélyes. Szakembert kutattam fel a munka elvégzésére, 

akit Fót Város Önkormányzata is elfogadott, és önkormányzatunk anyagilag támogatta a gép 

karbantartását. Intézményünket sokszor nem is Garayként, hanem „repülős iskolaként” 

emlegetik Fóton, ezért volt számomra kiemelkedően fontos eme gyönyörű jelkép felújítása. 

2.1.2. Főépület 

1960-ban kezdődött meg az első tanév az akkorra elkészült épületben, melyhez egy új rész 

került hozzáépítésre 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben. Az épület akadálymentesítése 

pályázati pénzből és Fót Város Önkormányzatának önrészéből valósult meg 2010-re. Sajnos az 

akadálymentesítésből kimaradt az alagsor, ahol több teremben tanítunk évek óta, így teljes körű 

akadálymentesítésről nem beszélhetünk, amely megnehezíti a mozgássérült tanulók fogadását. 

Az épület ablakai évtizedek óta nem voltak mázolva többszöri jelzésünk ellenére sem, így teljes 

körű cseréjük elkerülhetetlen. Olyan nagy összegű forrást igényel a nyílászárók cseréje, amely 

csak pályázati pénzből valósítható meg. Pályázati lehetősége Fót Város Önkormányzatának 

vagy a fenntartónak van.  
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Fót Város Önkormányzata a tantermek festését és a linóleumcserét folyamatosan elvégeztette, 

valamint az épület új részének emeletén lévő illemhelyek karbantartását, és a tornatermi 

öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának cseréjét 2017 nyarán fejeztette be. 

A Dunakeszi Tankerületi Központ az intézmény 10. sz. terem festését, linóleumcseréjét, az 

alagsor rendbetételét végeztette el, a villamoshálózat átszerelésével a 2016/2017. tanév végén. 

A fent említett karbantartásokat önkormányzatunknak, illetve a Dunakeszi Tankerületi 

Központnak szeretnék megköszönni. 

2.1.3. Ebédlő 

Az ebédlőnk a főépületből az udvaron áthaladva közelíthető meg. Befogadóképessége nem 

elegendő az étkezést igénylő tanulók adott időintervallumban történő étkeztetésének 

biztosítására, ezért a csengetési rendünket úgy alakítottuk át, hogy egy 30 perces ebédszünetet 

iktattunk be, amelyet helyi szabályzatainkban is rögzítettünk. Az étkező bővítését tervbe vette 

Fót város vezetése és meghallgatta Bartos Sándor Polgármester Úr is bővítési javaslatainkat, de 

intézményünk működtetésének a Dunakeszi Tankerületi Központ számára történő átadásakor 

Fót Város Önkormányzata egyelőre elállt az ebédlőbővítési szándékától.  

2.1.4. Udvar 

Intézményünk udvara kicsi. Az évtizedek óta karbantartásra szoruló sportpálya köré elkészült 

Fót Város Önkormányzatának finanszírozásában 2016 nyarán a futópálya és a távolugró gödör, 

amely a „sportudvart” funkcionálisan bővítette. A napközis tanulók által használt udvari rész 

többnyire saras, esős időben használhatatlan. Ennek rendbetételére ígéretet kaptunk városunk 

néhány képviselőjétől, de Intézményi Tanácsunk elnöke dr. Vargha Nóra önkormányzati 

képviselő asszony jelezte számunkra a 2017/2018. tanév elején az Intézményi Tanács ülésén, 

hogy erre a beruházásra sajnos nem fog sor kerülni önkormányzati forráshiány miatt. Ez 

felettébb megnehezíti a napközis gyerekek számára a kulturált körülmények közötti szabadidős 

foglalkozások eltöltésének lehetőségét. 

A Dunakeszi Tankerületi Központ az Arany János utca 18 sz. alatti szomszéddal határos kerítést 

megcsináltatta 2017 nyarán, valamint az Ady Endre utca 21. szám alatti szomszéddal határos 

kerítés is elkészült 2017 végére. Nagyon örültünk, és ezúton is köszönjük a tankerület pozitív 

hozzáállását. 

2.1.5. Torna– és játékterem 

Egy tornateremmel rendelkezünk, amely 162,93 m², parkettás és karbantartásra szorul. Fót 

Város Önkormányzata kb.: 5 évente kifestette, de a parketta cserére szorul, mert felporzik, és 

az évtizedek óta tartó használatban megrongálódott, balesetveszélyes. Szívesen szerveznek 

tanáraink meccseket, főként labdajátékokból, de sajnos a játékosokon kívül a nézőközönség 

csak a bordásfalon csüngve tudja élvezni a meccseket. Játéktermünk, amely az alagsorban van, 

tornaszobaként működik a maga 103,38 m²- én, és alsósaink testnevelésóráit tartjuk benne. Ez 

a két terem nem elegendő a jelenlegi 19 osztályunk számára a mindennapos testnevelés óráinak 

megtartására, ezért az udvari pályát télen is használjuk. Szeretnénk megköszönni Fót város 

vezetésének, hogy telente biztosítja tanulóinknak az ingyenes korcsolyázási lehetőséget a városi 

ideiglenes jégpályán. A Dunakeszi Tankerületi Központnak pedig a színvonalas úszásoktatás 
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megszervezését a 2015/2016. és a 2016/2017. tanévben a 6. évfolyamos, míg a 2017/2018. 

tanévben a 3. és 6. évfolyamos tanulók számára. Ilyenkor a felszabaduló torna-és játékteremben 

télen meg tudjuk tartani az udvari testnevelésórákat. 

Mindkét termet a szabad kapacitás alapján bérbe adjuk, amely kiegészíti karbantartási 

kertünket. 

2017 nyarán megtörtént az alagsori játékterem, a hozzá tartozó öltöző és szertár, valamint a 

folyosó festése, és a játékterem új, strapabíró linóleumburkolatot kapott a Dunakeszi 

Tankerületi Központ jóvoltából. A karbantartási munkák lebonyolítását intézményvezetőként 

én végeztem. 

2.1.6. Nevelői szoba 

A nevelői szobában sajnos nem tudunk helyet biztosítani minden kollégának, mivel a régi, nagy 

méretű bútorok elfoglalják a teret. A több mint 30 éves bútorok cseréje aktuális. 

2.1.7. Tanári pihenő 

Ez a 25 négyzetméteres pihenő a büszkeségünk. 2011 nyarán kezdeményezésemre és szervező 

munkámnak köszönhetően készült el. A benne lévő használt bútorokat én kutattam fel, majd a 

diákönkormányzat vásárolta meg, festését Koncz György technikai csoportvezető rendszeresen 

elvégzi, és kollégáim jó ízlését dicséri a berendezés. Ez a terem teszi lehetővé, hogy kollégáim 

minősítését, a tanfelügyeleti ellenőrzéseket, munkaközösségi megbeszéléseket és a diákokkal, 

szülőkkel való kapcsolattartást minőségi módon lebonyolítsuk. 

2.1.8. Közösségi tér 

Az állami, intézményi ünnepségek lebonyolítására az egész iskola tanulóifjúságát befogadó 

közösségi terünk, aulánk, dísztermünk nincs. A Fóti Garay János Általános Iskola tanulói, 

pedagógusai és a diákok szülei immár 58 éve minden egyes ünnepen ki vannak téve az időjárás 

viszontagságainak. Úgy gondolom, hogy ezt a tényt nem rögzíteni felelőtlenség volna részemről. 

Megoldását, csak ilyen jellegű beruházást magába foglaló pályázattól várhatunk. 

 

2.2. Eszközrendszer 

 Tanulóink körében célunk az alapkészségek és képességek kialakítása, fejlesztése. 

Eredményes munkánkhoz szükséges a jogszabályokban meghatározott eszközrendszer 

alkalmazása. A szemléltetőeszközök, a tanulói munkáltatói eszközök beszerzése 

folyamatos. 

 Egy számítógépekkel felszerelt szaktanteremmel rendelkezünk 19 tanulói és 1 tanári 

géppel. A Dunakeszi Tankerület a 2017/2018. tanév első félévében jelentős informatikai 

fejlesztést hajtott végre intézményünkben, melynek keretén belül az informatika tanterem 

teljes számítógép-állománya korszerű, mai, modern számítógépekre cserélődött (gépek, 

monitorok, billentyűzetek, egerek), elősegítve ezzel a XXI. századi digitális oktatás 

kiteljesedését. 

 További informatikai fejlesztések is zajlottak a Dunakeszi Tankerületi Központ 

közreműködésével a 2017/2018. tanév első félévében. A jövő tanévben bevezetendő 
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elektronikus napló adminisztrációs feladatainak megkönnyítésére, illetve a digitális oktatás 

fejlesztésére 10 laptopot, 9 projektort és további 8 darab asztali számítógépet kaptunk 

felhasználásra. A laptopokat és projektorokat kollégáink már használatba vették, az asztali 

gépek üzembe helyezése, a munkaállomások kiépítése folyamatban van. Mindegyik 

újonnan kapott eszközünk korszerű, modern technológiát képvisel, kollégáink örömmel és 

megelégedéssel dolgoznak velük, visszajelzéseik alapján maximálisan megfelelnek a 

várakozásaiknak. 

 Az Garays Diákokért Alapítvány jóvoltából új számítástechnikai eszközöket vettünk át 

2017 szeptemberében. 1 db okostábla projektorral és 1 db laptop az első osztályos 

matematika tagozatos matematikaórák digitális oktatását támogatja. A második osztályos 

matematika tagozat oktatását 1 új laptop segíti. A már meglévő két okostáblához 2 laptop, 

a német nyelvi laborba 1 db laptop és 1 db projektor, az angol nyelvi laborba 1 db asztali 

számítógép és 1 db intézményvezetői laptop került átadásra. 

 A Fót Fejlődéséért Közalapítvány – Kulturális és Sport pályázatán intézményünk 19 db 

tablettel gazdagodott, mellyel a digitális oktatást erősítjük. A logikai és matematika 

kompetenciák fejlesztésére használtatjuk/használják tanulóink nagy örömmel főként a 

matematika-informatika tagozatos osztályokban. 

 2017-ben az iskolavezetés tagjai, az iskolatitkár és a portás kapott 1-1darab ASUS mobil 

telefonkészüléket, amely csökkenti az intézményi telefondíjat és megkönnyíti a 

tankerülettel, szülőkkel, partner intézményekkel való kapcsolattartást. Köszönjük a 

tankerületnek a lehetőséget. 

 Rendezvényeinken több alkalommal előfordult, hogy vendégeink tornapadon foglalhattak 

csak helyet, amely az idős emberek számára roppant kényelmetlen és balesetveszélyes volt, 

mert ezekkel sajnos felborultak. Az eszközbeszerzések során összecsukható székeket 

vásároltunk, melynek beszerzésére folyamatos hangsúlyt szeretnénk továbbra is fektetni. 

 

2.3. A személyi feltételek alakulása 

2.3.1. A nevelőtestületre vonatkozó adatok 

Engedélyezett álláshelyek  

 Engedélyezett álláshelyek 

tanév pedagógus 

álláshely 

nem ped. 

álláshely 

álláshely 

összesen 

2013/2014 40,5 1 41,5 

2014/2015 40,5 2,25 42,75 

2015/2016 40,25 2,5 42,75 

2016/2017 40,25 9,75 50 

2017/2018 40,25 9,75 50 
  

  

40,5 40,5 40,25 40,25 40,25
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9,75 9,75

41,5 42,75 42,75
50 50

0

20

40

60

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Engedélyezett álláshelyek

pedagógus
álláshely

nem ped.
álláshely

álláshely
összesen



9 

 

A nevelőtestület összetétele, a továbbképzés 

Összeszokott nevelőtestülettel büszkélkedhetünk. A Fóti Garay János Általános Iskola még 

mindig legfontosabb erőssége, a színvonalas nevelő-és oktatómunka megalapozója a 

sokoldalúan képzett pedagógusokból álló stabil nevelőtestület. 

Munkatársként mindenkit ismerve azt gondolom, hogy munkájukat szerető, azt magas 

színvonalon ellátni tudó szakemberek, akik megfelelő vezetői támogatás, következetes irányítás 

mellett továbbra is képesek és készek az eddig elvégzett munka szintjén művelni hivatásukat.  

 

Pedagógusaink magasan képzettek, 52%-ban 2-3 diplomával rendelkeznek, négy fő pedagógus 

szakvizsgát tett. Mint ahogy már említettem a minőségi munka feltétele az összekovácsolódott 

alkalmazotti közösség, amelyet a folyamatos képzés, a megújulás jellemez. 

 

Megállapítható, hogy egyértelműen nagy az igény a meglévő tudás folyamatos bővítésére, a 

nevelők saját szabadidejükben és intézményi keretekben is kihasználják a továbbképzési 

lehetőségeket. Legfőképpen a hiányszakok pótlása és a módszertani továbbképzések 

támogatása a közös érdekünk, melynek igyekszünk eleget tenni. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése óta 6 fő vett részt minősítési eljárásban és jelenleg 2 

fő készül a minősítő vizsgájára. 5 fő kapta meg Ped. I.-ből a Ped. II.-be a besorolást 2017. január 

elsejétől, akik a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig 7 év vagy annál kevesebb idejük volt hátra. 

Ezúton is szeretnék gratulálni kollégáimnak, akik vállalták a minősítő eljárást, hiszen mindenki 

kiemelkedő eredményt ért el. Az alábbi grafikon beszédesen mutatja be a nevelőtestület 

tagjainak jelenlegi besorolását: 
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Személycserékre került sor a kibővített intézményvezetésben is: 

 Intézményvezető-helyettesi megbízást kapott 5 évre 2017. szeptember elsejétől 

TóthTamásné Rick Katalin, 

 Alsós munkaközösség-vezetői megbízást kapott 2017. szeptember elsejétől Bódis Róbert, 

 Napközis munkaközösség-vezetői megbízást kapott 2018. január elsejétől Lukácsné 

Rozovlyán Zsuzsanna. 

A Közalkalmazotti Tanács elnökévé a nevelőtestület Cselőtei József kollégát választotta. 

2.3.2. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók  

A Dunakeszi Tankerületi Központ növelte a segítő dolgozók számát. 

Munkánkat 1 fő iskolatitkár, 1 fő megbízási szerződéssel dolgozó rendszergazda, 1 fő 

pedagógiai asszisztens segíti. Pestiné Petrik Terézia iskolatitkárunk naprakész, alapos, és 

átgondolt munkavégzése példaértékű. A rendszergazdai feladatokat Cselőtei József informatika 

szakos kollégánk vállalta el, melynek nagyon örülünk, hiszen állandóan rendelkezésre áll, és 

rendkívül hatékonyan oldja meg a feladatait. 

Intézményünkben 8 fő technikai dolgozó van: 1 fő teljes munkaidős portás, aki egyben a 

technikai munkacsoport vezetője, 1 fő részmunkaidős portás-takarító,1 fő részmunkaidős 

udvari munkás, 1 fő karbantartó és 4 takarító. A technikai dolgozók munkájára iskolai 

rendezvényeinken, programjainkon is mindig számíthatunk. Lelkiismeretesen támogatják az 

intézményben folyó nevelő-és oktatómunkát.  

 

2.4. A tanulói statisztikai adatok 

2.4.1. Tanulói létszámok alakulása 

A 2016/2017-es tanév végén 3 nyolcadik osztályunktól búcsúztunk, 51 tanuló fejezte be 

tanulmányait iskolánkban, a beiskolázás teljes körű volt: 

 gimnáziumban 27 fő,  

 szakgimnáziumban 21 fő, 

 szakközépiskolában 3 fő. 

GYAKORNOK
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A 2016/2017-os tanévben 409 fő tanulmányi munkáját értékeltük. 

2017. szeptember 1. napjáig 28 tanuló távozott és 12 tanuló érkezett. A tanév kezdete óta a 

tanulók mozgása folyamatos.  

A 2017/2018-as tanévben  

 az alsó tagozaton 199 tanuló,  

 a felső tagozaton 189 tanuló,  

Összesen: 388 fő tanuló kezdte meg iskolánkban a 2017/2018. tanévet. 

Távozó 3 nyolcadik osztály 51 fős létszámát a két belépő első osztály 50 fő tanulói létszáma 

pótolta. Az összlétszám csökkenését a 4. évfolyamból távozó 13 fő távozása okozta, akik közül 

4 fő folytatta tanulmányait 8 osztályos gimnáziumban, 3 fő elköltözött Fótról, 4 fő a Dunakeszin 

megépülő új és korszerű iskolát választotta, 2 fő alternatív iskolatípusban folytatta 

tanulmányait. 

A 6. évfolyamot befejező tanulóink közül 2 fő folytatta tanulmányait 6 osztályos 

gimnáziumban.  

A tanulói létszám alakulása 2018 tavaszán 

A 2007-2013. közötti időszakban nagy sikernek tartottuk, hogy tanulói létszámunkat 400 fő 

fölött tudtuk tartani annak ellenére, hogy beiskolázási körzetünk szűkült, míg a Fót városában 

található másik két általános iskola (amelynek fenntartója jelenleg a Dunakeszi Tankerületi 

Központ) körzete nőtt az önkormányzati időszakban. Helyzetünket tovább árnyalja az a színes 

köznevelési kínálat, amely Fótot jellemzi, miszerint a 3 állami fenntartású általános iskola 

mellett a város egészére vonatkozó beiskolázási körzettel rendelkezik két egyesületi fenntartású 

intézmény: a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Fóti Szabad Waldorf 

Óvoda, Általános Iskola, AMI és Gimnázium. 

Ebből kifolyólag azt, hogy a tanulói létszámot 400 fő körül tudjuk tartani képzett 

nevelőtestületünk magas színvonalú munkájának elismeréseként, valamint a szülőkkel való 

kimagasló együttműködésünk eredményeként értékeljünk, amelyet a tanfelügyeleti ellenőrzés 

is kiemelt. A 2017/2018. tanév megkezdése óta 5 fő tanuló távozott és 14 fő tanuló létesített 

tanulói jogviszonyt intézményünkkel. Pályázatom benyújtásakor a Fóti Garay János Általános 

Iskola létszáma 396 fő. 
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2.4.2. Osztálylétszámok 

A 2017/2018-as tanévben, 19 tanulócsoportban, az alsó tagozaton 9 a felső tagozaton 10 

osztályban folyik a nevelő-oktató munka.  

Az osztályok átlagos létszáma 20,4 fő. 

 

2.4.3. Az egyéb foglalkozások csoportszervezése (napközi) 

Nagy az igény a tanórán kívüli foglalkozások megszervezésére, az ebéd biztosítására. Ennek 

érdekében 11 csoportot működtetünk:198 alsós 47 felsős, összesen 245 tanuló részvételével, 

22,3 fő átlaglétszámmal. A felsős menzát 57 tanuló veszi igénybe.  

 

 

3. Pedagógiai hitvallásom Saint-Exupéry szavaival 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjttetsz, és szó nélkül 

kiosztod közöttük a szerszámot, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az 

olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt!” 

 

4. Az intézmény pedagógiai munkája és eredményei 

4.1. A pedagógiai munka célja 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka középpontjába a kulcskompetenciák fejlesztését 

helyeztük. Emellett kiemelt hangsúlyt kapott a nemzeti tudat és öntudat fejlesztése, a helyi 

közösség szerepének tudatosítása, a lokálpatriotizmus, mint pozitív személyiségjegy és 

fejlesztendő tulajdonság, különösképpen az újonnan betelepülő családok számára.  
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4.2. Kiemelkedő pedagógiai innovációk a 2013-2018. közötti vezetői időszakban 

 Az alapkészségek és képességek kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása és az ehhez 

kapcsolódó eszközrendszer megteremtése volt a célunk. A differenciált tanulásszervezésen 

alapuló korszerű módszertani eljárások alkalmazása alapkövetelmény pedagógusaink 

számára, amelyet a pedagógus önértékelési rendszer jelenít meg. 

 Tagozatos osztályok indítása (matematika-informatika és idegen nyelv) felmenő 

rendszerben, először első évfolyamos tanulóink számára a 2016/2017. tanévtől. 

 Tóth Tamásné Rick Katalin intézményvezető-helyettes kezdeményezésére első alkalommal 

2014.05.14-én, majd azóta minden tanév tavaszán Garay Gondolkodtató néven a 

tankerülethez tartozó 3. és 4. évfolyamos tanulók számára meghirdetjük és megszervezzük 

a logikus gondolkodást előtérbe helyező matematikaversenyünket, amely egyre ismertebb 

és népszerűbb a környező települések intézményei körében. 

 A tapasztalaton és a tevékenykedtetés útján szerzett ismeretek körének szélesítésére minden 

eszközt megragadunk. Az országos témaheteken rendszeresen részt vesz iskolánk egyre 

nagyobb létszámmal. A Pénz7; Fenntarthatóság; Digitális témahétre már előre készülnek 

pedagógusaink és diákjaink. Az idei tanévben már az Országos Programozási Héten is jelen 

volt alsós és felsős osztályunk is. A 2017/2018. tanévben megszervezett pályaorientációs 

napunknak is a különböző szakmák megismerése volt a célja, ahol testközelben és a 

szakmákat kipróbálva gazdagodott a tanulók tapasztalata. 

 Továbbra is célunk a digitális oktatás továbbfejlesztése a mindennapi tanítási gyakorlatban. 

Kollégáink rendszeresen tartottak bemutató órákat egymás számára és fejlesztették 

tudásukat belső továbbképzések keretében, melynek szervezője az informatika-idegen 

nyelvi munkaközösség volt. A pedagógus életpálya kapcsán, a pedagógus minősítések 

során előtérbe helyeztük az IKT eszközök használatát, a digitális kompetencia fejlesztését 

pedagógusoknál és diákoknál a tanórán és egyéb foglalkozások során egyaránt. 

 Egészségnevelési és drogmegelőzési programunkat a pedagógiai program módosításakor 

(2011.) újra fogalmaztuk. Ennek keretében vettek részt diákjaink a TÁMOP 3.1.4 B-13/1-

2013-0001 Köznevelés az iskolában, Partnerség és hálózatosodás modul keretében 15 

másik tankerületi iskolával együtt a FLORÁLIA római kori tavaszköszöntő ünnepen és 

Flashmobon Dunakeszin 2015-ben. Ennek az Európai Uniós projektnek másodmagammal 

voltam a fő szervezője, ahol a diákok az egészséges életmód mellett a közösségépítésre 

helyezték a hangsúlyt a program szervezőinek segítségével. 

 Fót egyik testvérvárosa Balavásár, mely Erdélyben, Marosvásárhelytől 20 km-re fekszik. 

2000-ben vettük fel a kapcsolatot az ottani iskolával. 2008-ban sikerült felújítani és élővé 

tenni a kapcsolatot, amely azóta is rendszeres és sokrétű. Büte Zsolt kolléga évek óta tartó 

szervezőmunkáját szeretném itt kiemelni és megköszönni. 

 Az „újgenerációs” tankönyvcsalád, gyakorlatban való kipróbálására kért fel bennünket az 

OFI. A 2014/2015. tanévben 6 fő, a 2015/2016. tanévben 2 fő és a 2016/2017. tanévben 

szintén 2 fő pedagógus végezte a tankönyvek és munkafüzetek előre megadott szempontok 

szerinti áttekintését. Változtatásokra tehettek javaslatokat kollégáim, jelezték az esetlegesen 
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előforduló szakmai és nyomdai hibákat. Mindezek mellett kifejtették véleményüket az adott 

tankönyvhöz tartozó javasolt tanmenetetekről is. Racskó György és Bódis Róbert kollégák 

tapasztalataikat a nevelőtestülettel is megosztották. 

 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot írt ki a külhoni magyarsággal kapcsolatos 

ismeretek bővülésének elősegítése céljából: Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

címmel. A HATÁRTALANUL program keretében, a 2016/2017-es tanévben nyertes 

pályázatunk segítségével, 2017. március 20-24 között Elek Apó meséi – székelyföldi 

legendák és mondák- nyomában címmel Erdélyben kirándulhatott 40 diákunk 4 kísérő 

pedagógussal. 

 A 2017/2018-as tanévben ismét nyertes pályázatunkkal 2017. október 2-6. között 

Székelyföld kincsei - Sóvidék csodái címmel, 45 fő diákunk és 3 kísérő pedagógusunk 

utazhatott Romániába. Mindkét alkalommal meglátogattuk a Balavásáron lévő 

testvériskolánkat. 

 A tehetségfejlesztés kiemelt szerepet kapott a most értékelt vezetői ciklusban is. A 

MaTalent program egy olyan tehetségazonosító módszertan és eszköztár, amely alkalmas a 

matematikai tehetségek feltérképezésére és megismerésére az általános iskola 4. 

évfolyamán tanuló diákok körében. A kidolgozott módszertan és eszköztár használata segíti 

a megfelelő tehetségfejlesztő programok kiválasztását a matematikai tehetségek számára. 

A Tehetség Kapu, a TehetségTár és a MaTalent programok fejlesztései egységes elméleti 

alapokon, azonos célrendszerrel, egymáshoz illeszkedő eszköztárral segítik az intézményi 

és az intézményen kívüli tehetségazonosítást. Iskolánk vezetése az alsós munkaközösség 

támogatásával a 2016/2017-es tanévben döntött a Garay részvételéről a MaTalent2 

pályázaton. Iskolánk bekapcsolódott a tehetségpályázat fejlesztéseinek kipróbálásába is, a 

4. b osztály tanulói közül 15 fő vett részt benne. Az első fázis tapasztalatai pozitívak voltak. 

Kedvező tapasztalataink alapján a Fóti Garay János Általános Iskola az Oktatási Hivatal 

MaTalent 3 matematikai tehetségazonosító online mérésében való részételről döntött éves 

munkatervének összeállításakor. Ebben a tanévben mindkét negyedik évfolyamos 

osztályunk tanulói részt vesznek a MaTalent3 pályázaton. A programban való 

részvételünket Pál József kolléga koordinálja. 

 A 2017/2018. tanévtől kezdve nyílt napot nemcsak az alsó tagozaton tartanak kollégáim a 

szülők és érdeklődők számára, hanem a felső tagozatra is kiterjesztettük a rendezvényt. 

 A Garay-gálát a 2016/2017. tanév óta minden évben egy alkalommal megtartjuk Fóton a 

Vörösmarty Művelődési Házban, ahol osztályaink egy-egy általuk választott produkcióval 

mutatkoznak be a vendégeknek, akik így nagyobb betekintést nyernek iskolánk életébe.  

 Javaslatomra létrehoztuk a Garay-díjat a 2017/2018. tanévben, amely nagy előrelépés az 

értékelés területén, hiszen érinti a pedagógusokat, diákokat és szülőket egyaránt. 

 A KRÉTA digitális napló használatának kipróbálása, a tapasztalatok összegyűjtése és 

átadása a nevelőtestületen belül a 2016/2017. tanévtől folyamatos. 
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5. Az intézményvezetés, valamint az intézmény szervezeti egységei 

A Fóti Garay János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. fejezetének 3.1. 

Az iskolavezetés alpontja, valamint ugyanennek a fejezetnek a 3.5. Intézményünk szervezeti 

egységei alpontja tartalmazza, amely a pályázatom 8. számú melléklete. 

 

6. Az intézmény közösségei és kapcsolatrendszere 

6.1. Kapcsolatrendszer  

Egyetlen intézmény sem működik önmagában. Szoros, egymásra kölcsönösen ható 

kapcsolatrendszer alakítja a munkát. Fontos, hogy az információáramlás és az együttműködés 

hatékony legyen minden szinten. Hiszem, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok 

ápolásával, a múlt értékeinek átörökítésével lehet eredményesen építeni. 

6.1.1. Az intézményen belüli kapcsolatrendszer 

A Fóti Garay János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. fejezetének 4.1. 

Az iskolaközösség alpontja, ugyanennek a fejezetnek a 4.2. Az iskola alkalmazottak közössége 

alpontja, valamint szintén a 4. fejezet 4.3. A nevelők közösségei alpontja tartalmazza, amely a 

pályázatom 9. számú melléklete. 

 

Diákönkormányzat 

Az iskolai diákönkormányzatnak egyre fontosabb szerepe van. A garays DÖK hagyományos 

programjai közé tartoznak a papírgyűjtések, a „suli bulik”, a farsangok, a társasjáték délutánok 

és az egyre népszerűbb közösségépítő tevékenységek. Az egészségnevelés és drogprevenció 

áthatja a tanulók egészének tevékenységét. Felejthetetlen programon vettek részt diákjaink 

2015-ben a FLORÁLIA és FLASHMOB tankerületi szintű rendezvényeken, ahol 15 másik 

tankerületi intézménnyel együtt friss levegőn, (Dunakeszin, a Duna parton, majd a dunakeszi 

főtéren) az egészséges életmódot előtérbe helyezve építették a tágabb értelemben vett 

közösséget egy római kori hagyományos tavaszköszöntő ünnep keretében. 2016-ban 

egészségnapunkon, Hrivnák Péter DÖK segítő tanár szervezésében látogatott el hozzánk 

Zacher Gábor toxikológus, mert jól tudjuk, hogy a prevenció nélkülözhetetlen korunk tanulói 

számára. 

A DÖK anyagi háttere független az iskola gazdálkodásától, az őszi és tavaszi papírgyűjtésből 

képződik bevétele. A DÖK ebből vásárolt értékes hangosító berendezéseket, audiovizuális, 

informatikai eszközöket. Az 50. jubileumi évben a DÖK támogatta a rendezvényeket, valamint 

az Iskolatörténeti képes krónika megjelenésének finanszírozását. Végül a gyerekek tervei 

alapján az iskola zászlaját is a DÖK készíttette el. A 2012/2013. tanévtől a DÖK anyagi 

támogatása mellett tudtuk kiadni leendő elsősöknek szóló – hívogató jellegű – tradicionálisan 

megjelenő Első Pad című kiadványunkat, amelynek költségét a 2017/2018. tanévben 

finanszírozta először a Dunakeszi Tankerületi Központ.  A DÖK anyagi finanszírozásának 

köszönhetjük a Garay emlékév (200 éve született Garay János) méltóságteljes 

megünneplésének lehetőségét is. 
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2016 nyarán a DÖK vállalta, hogy Fót Város Önkormányzatával közösen futókört alakítanak 

ki a sportudvar részeként, amelynek anyagi fedezéséhez 1 millió forintot ajánlottak fel. Ezt a 

felelősségteljes hozzájárulást városunk nem fogadta el, és saját keretéből fedezte a futópálya 

kialakítását, melyet ez úton is köszönünk. Jelenleg diákönkormányzatunk a Garay-díj 

támogatásában, az iskolai gyakorló-és pihenőkert kialakításában, és távlati célként az 

iskolarádió működési lehetőségének kidolgozásában gondolkodik. 

 

A szülői közösség 

A nevelőmunka – de az oktatás, fejlesztés - sem képzelhető el szülők nélkül. A velük való 

kapcsolattartás átmenet az iskolán kívüli és belüli kapcsolatrendszer között. 

Ha a szülők valamit szeretnének tisztázni, bizalommal fordulnak hozzánk. A hagyományos 

szülői értekezletek és fogadóórák mellett mára már jól működik az a kialakult rendszer, hogy a 

hetente egy alkalommal megtartott igazgatói fogadóórámon felkereshetnek, és itt beszéljük és 

keressük meg a megoldásokat a felmerülő problémákra vagy örülünk a közös sikereknek. 

Iskolánk SZMK tagjai az elmúlt években nemcsak aktívabbá, de önállóbbá is  váltak. Az utóbbi 

3 évben saját kezdeményezésükre honlapunkon önálló megjelenéssel rendelkeznek. Ezt az 

oldalt maguk szerkesztik a szülőtársak informálására. Az utóbbi két évben saját munkatervük 

jól előkészített programjaik zálogává váltak. Anyagilag támogatják a Garays Diákokért 

Alapítványt az adventi délutánok bevételéből és az adományozók felkutatásával. Havonta 

díszítik iskolánk auláját saját anyagi forrásukból. Részt vállalnak a téli és nyári táborok sikeres 

lebonyolításában. A Garay Ovisuli rendezvénysorozat keretében bemutatják az SZMK 

munkáját a leendő elsős szülőknek, és példamutató munkájuk eredményeként minden tanévben 

lelkes szülők kapcsolódnak be munkájukba, támogatva ezzel gyermekeiket, tanuló ifjúságunk 

egészét. Önszerveződésük egyre erősebb, ehhez azonban mindig szükség van a szülői szervezet 

tagsága által választott aktív vezetőre, akit Bibenné Szpiszár Tünde személyében megválasztott 

a testület. Közvetlen segítőivel az iskola egészének életét meghatározó munkájuk átgondolt, 

segítőkész, proaktív. Tiszteletbeli elnöke is van az SZMK-nak 2 éve Gálné Varga Gabriella 

személyében, akinek jelenleg nem jár gyermeke iskolánkba, de a Garayhoz fűződő családi 

kapcsolatai révén lelkes támogatója az SZMK-nak, valamint ő a legfiatalabb kurátora a Garays 

Diákokért Alapítványnak. 

 

Iskolaszék 

Az Iskolaszéknek alapító tagja voltam, így jól ismerem az itt folyó céltudatos munkát. 

Törvény adta jogaival élve évek óta véleményezi, támogatja és segíti az intézményünkben 

végbemenő folyamatokat, neveléssel és oktatással kapcsolatos elképzeléseinket. Valamint 

eljár minden olyan ügyben, amikor a szülők egyéni érdeksérelemre való hivatkozássál az 

Iskolaszékhez fordulnak. 
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Garays Diákokért Alapítvány 

1993 óta működik az iskola alapítványa. A kuratórium jól együttműködik a szülőkkel és az 

iskola vezetésével. Kiemelt szerepet kapott az elmúlt 5 évben munkájuk során a deklarált 

testvériskolai kapcsolat létrehozása az Erdélyben lévő Török Ignác Gimnázium és a Fóti Garay 

János Általános Iskola, valamint a négyévente megvalósuló csereüdültetés támogatása a két 

intézmény diákjai között. Az iskola udvarának szépítése. A digitális oktatás fejlesztése. 

Köszönjük sokrétű, kreatív munkájukat. A jövőben is számítunk támogatásukra. 

6.1.2. Az intézményen kívüli kapcsolatrendszer 

A 2013. január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerültek 

a köznevelési intézmények. 

Az állami irányítás, fenntartás szakmai irányítást és működtetést jelent, melybe beleértendő a 

pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók bérének, 

járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszközellátás és a külső 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) biztosítása, szakmai továbbképzések 

koordinálása és természetesen a létesítményfenntartás nélkülözhetetlen feladatainak ellátása. 

A fenntartói feladatokat a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el, amelyet Eich László 

tankerületei igazgató úr irányít. Köszönjük, hogy intézményünk szakmai innovációit támogatja, 

kollégáim munkájáról elismeréssel szól  iskolai, városi és tankerületi rendezvények során. 

Örömmel adja át szakmai munkánk elismeréseképpen pedagógus kollégáim számára 

személyesen az állami kitüntetéseket. 

 

A Dunakeszi Tankerületi Központtal kialakított munkakapcsolat 

Közös munkánkat az a magas szintű szakmaiság, elhivatottság, a kölcsönös bizalom és 

elfogadás, valamint a maximális segítőkészség jellemzi. A tankerülettel közös 

intézményvezetői megbeszéléseinken naprakész információkat kapunk a szakmai munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez, mindezt alátámasztva a törvényi 

változásokkal. A tankerület vezetője és munkatársai tanúbizonyságot tettek – számunkra is 

példaértékű – szakmai felkészültségükről, munkamoráljukról, toleranciájukról, 

segítőkészségükről és emberségükről.  

A jogszabályi háttérnek megfelelő munkavégzés sok adminisztrációs terhet ró az 

iskolavezetésre, amely a nevelő-és oktatómunka helyi irányítása és ellenőrzése, valamint a 

vezetők operatív feladatainak ellátása mellett komoly többletterheket jelent. 2017-től 

intézményi költségvetésünk tervezésébe a tankerület szakemberei bevonták az 

intézményvezetőt, és kiszámítható módon tudtuk tervezni az évet. Számláink kifizetése 

pontosan zajlott. Az intézményvezetői keret biztosítása lehetővé tette a sürgős karbantartási 

feladatok elvégeztetését. A humánerőforrás-gazdálkodás közös ügyünk, melyben naprakész 

segítséget kapunk. 

Bízunk abban, hogy továbbra is egymás munkáját segítve fogunk tudni előre lépni. 
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Fót Város Önkormányzata 

Az elmúlt évek során korrekt munkakapcsolat alakult ki Fót Város Önkormányzatával, amely 

2016. december 31-ig működtette iskolánkat, lehetőség szerint segítséget nyújtott, támogatott. 

Az indokolt karbantartásokat sikerült közreműködésükkel megvalósítani. Az irodák 

dolgozóival konstruktív munkakapcsolat alakult ki, bár olykor nehézkesen sikerült 

lebonyolítanunk egyes technikai szervezéssel járó feladatok elvégzését. Fót városával, azonban 

nemcsak mint a működtetővel voltunk kapcsolatban, hanem intézményünk továbbra is részt 

vesz a település életében, hiszen tanulóink jó része helyi lakos vagy helyi kötődésű lakos. 

6.1.3. Együttműködés egyéb partnerekkel 

2 fő (logopédus, iskolapszichológus) a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi 

Tagintézménye fóti telephelyéről, 1 fő gyógypedagógus a Veresegyházi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből és 1 fő fejlesztőpedagógus a Pest Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményéből jár ki tanulóinkhoz és segíti fejlesztő 

munkánkat. 

A szervezeti és működési szabályzat iskolánk további partnereit is felsorolja, pályázatomban 

csak a stratégiai partnerekre tértem ki. 

 

7. A 2013-2018. közötti vezetői programban megfogalmazott célok időarányos 

megvalósítása  

Az előző vezetői programban célom volt az iskola előtt álló célok és feladatok bemutatása, 

amelyet két fő részből álló tervezési időszak készítésével zártam, melyek a hosszú távú 

feladatok, és az azonnali teendők. 

 

7.1. Hosszú távra tervezett feladatok 

2013-2018. 
Megvalósulásuk 

Anyanyelvi készségek további fejlesztése. 
Folyamatosan megvalósul. 

 

Az informatika és az idegen nyelvek 

oktatásának fontossága. 

2016/2017. tanévtől bevezettük felmenő 

rendszerben az idegen nyelvi és a 

matematika-informatika tagozatot. 

A teljes körű egészségfejlesztési 

programunkat tartalmilag megújítottuk (pl.: 

Európai Uniós pályázatokon való részvétel 

FLORÁLIA, FLASHMOB, szelektív 

hulladékgyűjtés). 

Folyamatosan megvalósul. 

 

Erdei iskolák, osztálykirándulások. Folyamatosan megvalósul. 

A tanulók szűkebb környezetének tisztán és 

rendben tartása. 
Folyamatosan megvalósul. 

Iskolánk osztály- és szaktantermeinek festése. 

A Dunakeszi Tankerületi Központ nyári 

karbantartásai során szakaszosan valósul 

meg. 

Iskolánk jelképévé vált életnagyságú 

vitorlázó repülőgép felújítása. 

2016 decemberében megvalósult Fót Város 

Önkormányzatának támogatásával 
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A mindennapos testnevelés egyik 

alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra, a 

feltételrendszert optimalizálni szükséges. 

Pályázaton nem volt módunk indulni, ezért 

nem valósult meg. 

Tanulóink által versenyeken elnyert kupák 

tárlóban való elhelyezése. 
2016 decemberében megvalósult. 

Sítábor tanévenkénti megszervezése. Folyamatosan megvalósul. 

A Garays Diákokért Alapítvány tulajdonát 

képező kondigépek eladása. 

A gépek leselejtezésre kerültek, ezért nem 

valósult meg. 

A lélek egészségét a gyermekközpontú 

neveléssel-oktatással, az erkölcstan 

tantárgyban megjelenő önismereti témák 

feldolgozásával, a gyermekek érdeklődésének 

megfelelő változatos egyéb tevékenységi 

formák széles választékával szeretném 

biztosítani. 

Az etika tantárgy keretében folyamatosan 

megvalósul. 

A Garays Diákokért Alapítvány az iskola által 

szervezett köznevelési programok 

megszervezését anyagilag támogathatná. 

Megvalósult, az alapítvány finanszírozza 

pl.: az alsó tagozatos munkaközösség által 

szervezett Garay Gondolkodtató 

matematika verseny kiadásait 2015 óta. 

 Szeretném, ha a 2005 óta megrendezésre 

kerülő József Attila Szavalóverseny 

megőrizné rangos múltját, hiszen ma már Fót 

Városának Kiemelt Kulturális Rendezvényei 

közé tartozik. 

Folyamatosan megvalósul iskolánk 

szervezésében és Fót Város 

Önkormányzatának anyagi támogatásával. 

Továbbra is rendszeresen feladatokat 

vállalunk Fót város rendezvényein 
Folyamatosan megvalósul. 

Az összehangolt pedagógus- továbbképzés 

továbbra is alapvető feladat marad. 
Folyamatosan megvalósul. 

 

 

7.2. Azonnal megoldásra váró 

feladatok 

2013-2018. 

Megvalósulásuk 

Kompetenciamérés 4. évfolyamon (önként 

vállalt feladat). 
Folyamatosan megvalósul. 

Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés rendszerére. 
Folyamatosan megvalósul. 

A napközis munkaközösség-vezető 

megbízása 

2013. 09. 01-én megvalósult, de a személyi 

változások miatt a munkaközösség-vezető 

személye változott. 

1 fő rendszergazda alkalmazása 

Megvalósult, folyamatosan megbízási 

szerződéssel látja el a feladatot Cselőtei 

József informatika szakos kollégám. 

Intézkedési terv készítése az iskolatitkár 

adminisztrációs munkájának csökkentése 

érdekében 

Megvalósult 2013 nyarán, de az 

adminisztrációs terhek további csökkentése 

folyamatos napi szervezési feladatot igényel 

Az iskolavezetés adminisztrációs 

munkaterhelésének további csökkentését a 

pedagógiai asszisztensek munkába állása 

után megoldhatónak vélem. 

Részben valósult meg 2015. 09. 01-től, mert 

a pedagógiai asszisztens csak bizonyos 

részfeladatokat láthat el. 
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2012. szeptember elsejétől megszerveztük a 

mindennapos testnevelés oktatást az első és 

ötödik évfolyamokon, majd felmenő 

rendszerben heti 5 testnevelésóra 

beépítésével az adott osztályok kötelező 

óraszámába. Nem rendelkezünk megfelelő 

infrastruktúrával, ezért célszerűnek tartanám 

egy diáksport-egyesülettel való 

együttműködés kidolgozását. 

Nem valósult meg, a szervezés folyamatban 

van. 

Garay-díj létrehozása Megvalósult a 2017/2018. tanévben 

Testvériskolai együttműködési megállapodás 

írásbeli dokumentum formájában a 

Balavásári Török János Gimnáziummal 

Megvalósult 2013. július 26-án 

Bábcsoportjaink előadásainak városi 

szintűvé való kiterjesztését 

Megvalósult. A Cappuccino bábcsoport 

eredményei a médián keresztül országos 

szintűvé váltak, melynek vezetője Tóth 

Tamásné Rick Katalin intézményvezető-

helyettes kolléganő 

Iskolánk pedagógiai programját és helyi 

tantervét fölülvizsgáljuk 

Megvalósult, kiemelten a tagozatos 

évfolyamokra vonatkozóan 

Az udvaron lévő sportpálya bitumenje nem 

alkalmas a mindennapi balesetmentes 

használatra, felújításra szorul. 

Megvalósult Fót Város Önkormányzatának 

finanszírozásából 

A tornaterem és a játékterem fala 

elkoszolódott.   

A tornaterem festése megvalósult 2013 

nyarán (Fót Város Önkormányzatának 

finanszírozásában) míg a játékteremé 2017 

nyarán (a Dunakeszi Tankerületi Központ 

finanszírozásában) 

Az iskolánk udvarán kialakított parkolóval 

enyhültek az Arany János utca parkolási 

gondjai, de így iskolánk udvara egy osztatlan 

teret képez, és nyitottá vált az Arany János 

utcára, amely tanulóink számára 

balesetveszélyes. A vagyon-és 

személyvédelem biztosítása nem megoldott. 

A működtető segítségét várjuk a probléma 

kiküszöbölésében benyújtott kérelmem – 

amelyet a szülők is támogatnak – alapján. 

A tanulók biztonságos közlekedése 

megvalósult, mivel a portás a fóti GESZ-től 

átkerült a Dunakeszi Tankerületi Központon 

belül iskolánk állományába, így 

munkáltatója az intézmény vezetője lett. 

Munkakör átszervezéssel a probléma 

kiküszöbölése részben megvalósult. 

A parkolási probléma még fennáll. 

 

8. Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés és értékelés eredménye 2017-ben 

2017-ben vezetői pedagógiai-szakmai munkám ellenőrzésére került sor, melynek eredménye 

látható az alábbi oldalon, amelyet az Oktatási Hivatal által kijelölt 2 tagú külső szakértői 

bizottság készített. Nagyon büszke vagyok az értékelésre, hiszen az 5 vezetői kompetencia 

közül mindegyik területen kiemelték vezetői munkámat, és az 5 kompetenciaterület közül egy 

esetben fogalmaztak meg fejleszthető területet. 
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9. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés és értékelés eredménye 2017-ben 

2017-ben a Fóti Garay János Általános Iskola pedagógiai-szakmai ellenőrzésére került sor, 

amelyet az Oktatási Hivatal által kijelölt 3 tagú külső szakértői bizottság végzett. 

A nagy terjedelemre való tekintettel ez a dokumentum a pályázat 10. számú melléklete. 

Az intézményre kiterjedő pedagógiai-szakmai ellenőrzést mindig megelőzi az intézményi 

önértékelés. A 2017. évi pedagógiai-szakmai intézményi ellenőrzést már szakértőként éltem át, 

amely lehetővé tette számomra, hogy átlássam és pontosan értsem a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési folyamat minden lényeges kérdését. Így kollégáim és a szülők egy általuk nem 

tapasztalt, de általam alaposan felvázolt ellenőrzési rendszernek voltak részesei. Összességében 

elmondható, hogy intézményünkre kiterjedően ez volt az első tanfelügyeleti ellenőrzés. Nagyon 

jónak és szakmai munkánkat elismerőnek, támogatónak érzem az eredményt. Kiemelkedő 

területeink példaértékűek lehetnek más intézmények számára, míg az a néhány fejleszthető 

terület inspiráló a nevelőtestületünk számára. 

 

II. Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelés 

1. A nevelő- és oktatómunka általános céljai 

Az intézmény jövőjét elősegítő, hatékony, innovatív módszereket alkalmazó folyamatokat 

serkentem, hozzájárulok a harmonikus munka feltételeinek biztosításához. A feltételek 

kialakításánál figyelembe veszem, hogy a nevelőtestület tagjai személyiségüket szabadon 

kibontakoztathassák. A munkahelyi demokrácia a nevelőtestület, a szülői és a tanulói közösség 

számára védelmet nyújt. A demokratizmusra való törekvést az egyéni értékelés és az egyéni 

felelősség érvényesítésével érdemes összekapcsolni. 

A munka folyamatosságát a változó körülmények között is biztosítani kell. Az egységesen 

gondolkodó/működő nevelőtestület erősítése, az összeszokottság kialakítása, az olajozott 

munkavégzés biztosítása elsődleges célom. Az intézményvezető és a nevelőtestület küldetése, 

hogy a minőségi nevelést-oktatást végző iskola jó hangulatú tartós maradjon és innovatív 

legyen. A nevelőtestület mellett az iskolai munkát nagymértékben segítő iskolatitkárral, a 

pedagógiai asszisztenssel, a technikai dolgozó kollégákkal is emberileg a legjobb viszonyt 

törekszem kialakítani. 

 

2. Az intézmény vezetésére vonatkozó konkrét céljaim 

Hitem, tanulmányaim és tapasztalatom alapján az a meggyőződésem, hogy csak az a szervezet 

lehet sikeres, melyet állandó megújulás, fejlődés, az elvárásokhoz való alkalmazkodás jellemez. 

A most lejáró igazgatói ciklusban konkrét céljaimat is ez a vezérlő elv határozta meg. 

Napjainkban az alkalmazkodás, a fejlesztés mindennapos szükségletté, elvárássá vált. Az iskola 

jelenlegi működését, fejlesztési lehetőségeit számos külső jogszabályi előírás, tankerületi szintű 

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

befolyásolják. 
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Olyan intézményben szeretek és szeretnék a jövőben is dolgozni, ahol a vezető és a vezetőség 

támogató, segítő, bizalommal teli légkört tud kialakítani, mind a nevelőtestületben, mind a teljes 

alkalmazotti közösségben, amely azonban nem nélkülözi a korrekt beszámoltatást. A 

dolgozókat szakterületüknek megfelelően megilleti a kezdeményezés joga. Ez álláspontom 

szerint az innovatív, jó hangulatú dolgozói közösség kialakításához feltétlenül szükséges, ami 

azonban nem mentesíti az intézményvezetőt az egyszemélyi felelősség alól. 

 

3. A pedagógus kompetenciák fejlesztése 

3.1. Jogszabályi háttér az önértékelésről 

Az önértékelés a magyar köznevelési rendszer minőségének javítása érdekében bevezetett új 

szerkezetű ellenőrzési modell hármasának egyike. 

A hármas modell: tanfelügyelet; 

     pedagógusminősítés; 

     önértékelés. 

Az önértékelés elemeiben nagyon hasonlít a tanfelügyelethez, és a minősítéshez. A különbség 

az, hogy az önértékelést az intézményben dolgozó, erre a feladatra kijelölt kollégák végzik el. 

Az önértékelés három eleme: 

1. az intézmény 

2. az intézményvezető 

3. a pedagógusok önértékelése 

Az intézményeknek ötévente egyszer kell elvégezni az intézmény és minden egyes pedagógus 

önértékelését, míg az intézményvezető önértékelésére a vezetői ciklus 2. és 4. évében kerül sor.   

3.2. Pedagógus önértékelés a tervezési ciklus egyik alappillére 

A 2017/2018-as tanévben kezdtük el a pedagógus önértékelést, melyben 9 pedagógusunk vesz 

részt. 

Az önértékelés megkezdése előtt, 2017. szeptember 18-án tájékoztatást adtunk az érintett 

pedagógusok számára az ütemezésről, a feladatokról, valamint az értékelés módszertanáról, 

eszközeiről. 

Az első félévben 2 kolléga önértékelésére került sor. A folyamat 2018. január 15-ig tartott, és a 

két pedagógus önfejlesztési tervének elkészítésével ért véget. 

A tapasztalatok alapján 2018. január 22-én a belső értékelési csoport (rövid neve: BECS) 

csoport megbeszélte a 2. félévben ránk váró feladatok ütemezését, hiszen folytatódik a többi 7 

kolléga önértékelése a tanév hátralévő részében. Köszönöm az önértékelés területén Herczeg 

Istvánné I. számú intézményvezető-helyettes és Persikné Hajdara Éva BECS csoportvezető 

kiemelkedő és lelkiismeretes munkáját. 

Mivel a fentiekből jól tükröződik, hogy a pedagógus önértékelést a 41 főből jelenleg 2 fő fejezte 

be, így összesített eredményekről még nem számolhatok be. 
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Pedagógus tanfelügyeletre nem került még sor intézményünkben, ezért a pedagógus 

kompetenciák fejlesztési tervének elkészítésekor a következők adtak támpontot: 

 a napi gyakorlati tapasztalat, 

 belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, 

 a munkaközösségi beszámolókban leírtak,  

 az óralátogatások,  

 a nevelőtestületi értekezleten elhangzottak,  

 a szülői elégedettségmérés,  

 intézményi önértékelés eredménye, 

 és az intézményi tanfelügyelet során készített értékelés. 

3.3. A következő vezetési ciklus kiemelt céljai és feladatai a tanítást és tanulás 

támogató pedagógus kompetenciák fejlesztése területén 

Területek Célok 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 
 

 Pontosan ismeri az intézményi 

PP+HT tartalmi elemeit, amely az 

újonnan belépőktől a gyakornokok 

kivételével 3 hónapon belül 

számon kérhető. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 Differenciált tanítási-tanulási 

folyamatok tervezése. 

 A pedagógus bevonja a tanulókat 

a tanulás és tanítás tervezésébe. 

3. A tanulás támogatása 
 

 Ösztönzi a tanulókat az infó-

kommunikációs eszközök 

használatára. 

 A pedagógus megteremti az 

okostelefonok használatának 

lehetőségét a tanórán és egyéb 

foglalkozások keretében. 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

 Saját értékrendjük kialakítására 

ösztönzi a tanulókat pl.: 

önértékelésük fejlesztésével. 

 Részt vesz a tanulók megismerését 

szolgáló pedagógiai-pszichológiai 

módszertani továbbképzéseken. 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 Az együttműködési feltételeket 

segíti kooperatív csoportmunka 

tervezésével, szervezésével és 

megvalósításával. 

 Csoportjával konfliktuskezelési 

gyakorlatokat végez. 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz. 
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 A pedagógus a tanulók számára 

adott visszajelzései rendszeresek 

és egyértelműek. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

 A pedagógus a PP-hez igazodóan 

hitelesen kommunikál. 

 A pedagógiai munkájával 

kapcsolatos visszajelzések 

befogadására nyitott. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

 A pedagógus 

problémafelvetéseivel, 

javaslataival 

kezdeményezőszerepet is vállal. 

 Fontos számára pedagógiai 

munkájának megújítása. 

 

4. Innovatív iskolavezetés  

Innovatív iskolavezetés nélkül az eredményes iskolai innováció elképzelhetetlen. Az 

iskolavezetés fő feladatai: 

1. Az innovációs produktumok létrehozásának, bevezetésének és terjesztésének folyamatos 

menedzselése. 

2. Nélkülözhetetlen háttérfeltételeknek (az intézmény innovációs potenciáljának) tudatos, 

tervszerű, rendszeres fejlesztése. 

Ennek eszköze a vezetői önértékelés és tanfelügyelet 5 kiemelkedő területére építő tervezés, 

amelyek a következők: 

1. A tanulás és a tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítás 

 

5. Intézményvezetői feladatok (2018-2023.) 

5.1. Vezetői feladatok a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőívek alapján 

2017-ben került sor intézményvezetőként az önértékelésemre, majd a tanfelügyeletre. A 

nevelőtestület tagjai közül 8 főt kért fel a BECS csoport a vezetői önértékelés keretében a 

nevelőtestületi kérdőív kitöltésére, amelyben részt vettek pedagógusok minden 

munkaközösségből. A kérdőív kitöltése anonim módon, digitálisan történt. Összesen 30 

kérdésre adtak választ a kollégák a hatályos Önértékelési kézikönyv előírásainak megfelelően 

a vezetői munka értékelése tárgyában. Minden kérdésnél 0- 5 közötti értékelést lehetett 

megjelölni, kifejezve ezzel az elégedettség mértékét. Azok a kérdések, ahol a kollégák 

számszerűsített véleménye nem érte el a 4,5 átlagot, kijelölték számomra a következő vezetői 

ciklus elsődleges feladatait.  
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5.2. Vezetői fejlesztési feladatok és módszerek 

5.2.1. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 

eszközök álljanak rendelkezésre. 

A pedagógusok folyamatosan írásban jelzik a hiányzó taneszközöket. A II. számú 

intézményvezető-helyettes hatékonyan végzi az eszközbeszerzés lebonyolítását, de egy általa 

összeállított prioritási sorrend elkészítésével a munkaközösség-vezetők számára követhetőbbé 

válhatna a beszerzés sorrendje, melynek időbeliségéről a kollégák is pontosabb visszajelzést 

kaphatnának közvetlen vezetőjüktől. 

5.2.2. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok alapján 

történik, amelyet minden pedagógusnak be kell tartani. 

Ebben a pontban a lényeg az utolsó tagmondaton van, miszerint: amelyet minden 

pedagógusnak be kell tartani. Ezért kiemelten fontos, hogy az intézményvezetés személyre 

szabott, mindenki számára egyértelmű belső ellenőrzést és értékelést dolgozzon ki a fenti 

területen, ami nem azonos a pedagógus önértékeléssel. Az ellenőrzés és értékelés eredményét 

nevesítve ismerje meg a nevelőtestület. 

Fejlesztési területek a dolgozói ellenőrzés, értékelés területén 

Az ellenőrzés célja, hogy eredményeiből következtetéseket vonjunk le, azaz elemezzük és 

értékeljük. Az elemzés szerepe, hogy konzekvenciákat vonjon le, trendeket állapítson meg, azaz 

megalapozza az értékelést, majd utána a következő célok, feladatok tervezésének folyamatát. 

Az elemzés és a rá támaszkodó értékelés annál hitelesebb, minél 

 objektívebb, 

 adatokkal minél jobban alátámasztott, 

 számszerűsíthető. 

Az értékelési kultúra szintjének meghatározó eleme az intézmény szabályozottsági szintje. A 

szabályozottság növekedésével csökken a vezető(k) személyiségének dominanciája a 

folyamatokban. Az értékelési kultúra szintje annál magasabb, minél jobban a közösen 

elfogadott szabályoknak való megfelelőség ellenőrzésére épül, és nem a vezető vagy vezetők 

egyéni véleményére, benyomásaira.  

Az intézményvezetés bérdifferenciálással kapcsolatos feladata minden köznevelési 

intézményben tanévenként megjelenő feladat. A differenciált bérmegállapítást megalapozó 

értékelési eljárásrend, és az értékelési szabályzat elkészítésének tartalmi, technikai, formai 

kérdései átgondolt intézményvezetői tervezést és közös munkát igényel a nevelőtestülettel. 

Előttünk álló feladat a kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszer kidolgozása.  

5.2.3. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és határozza meg a nevelőtestület 

feladatait, törekedjék az egyenletes terhelés megvalósítására.  

a) Ennek záloga a jól működő pedagógus, intézményvezető és intézményi önellenőrzés, 

valamint felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerére. A 

felkészüléshez szükséges vezetői feladatokra pályázatomban többször kitértem és kitérek. 
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b) A jelenleginél egyenletesebb terhelés megvalósítása a korábbi gyakorlat 

megváltoztatását igényli az alábbi területeken: 

 A szakmai munkaközösségek rendszerének átalakítása 

Intézményünkben négy munkaközösség működik: alsós, felsős, napközis és idegen nyelvi-

informatikai munkaközösség. Az alapfokú oktatásban résztvevő korosztályok nevelésének és 

oktatásának életkori sajátosságaihoz igazodik ez a klasszikus felosztás. Az informatika és 

idegen nyelv oktatását kiemelt feladatnak tekintjük, ezt jeleníti meg az idegennyelvi -

informatikai munkaközösség, amelyben tanítók és tanárok is egyaránt dolgoznak. Mára 

nyilvánvalóvá vált, hogy: 

 a munkaközösség-vezetők túlterheltek, 

 az idegennyelvi-informatikai munkaközösség egy munkaközösségben való megjelenése 

a vállalt feladat ellátása (tagozatos oktatás) céljából nem szerencsés. 

Ez indokolttá teszi az eddigieken kívül egy újabb munkaközösség létrehozását, amelyet a 

jogszabályi háttér is lehetővé tesz. Az alábbi munkaközösségek működését látom tehát 

indokoltnak: 

 alsó tagozatos 

 felső tagozatos 

 informatika 

 idegen nyelvi 

 napközis 

 osztályfőnöki 

Osztályfőnöki munkaközösség mióta én az intézményben dolgozom (1993) még nem működött 

az intézményben, ezért ennek tervezett működéséről pályázatomban kívánok tájékoztatást adni. 

A munkaközösséget a többihez hasonlóan munkaközösség-vezető irányítaná, amelyhez a 

humán erőforrás biztosított. Az osztályfőnöki munkaközösség megalakulásával az alsós és 

felsős munkaközösség-vezetőre kevesebb feladat hárulna, de a szakmai, módszertani irányítást, 

ellenőrzést és értékelést továbbra is ők végeznék. Az osztályfőnököknek kulcsszerepük van egy 

köznevelési intézményben, ezért az osztályfőnöki munkaközösség-vezető mára 

nélkülözhetetlenné vált iskolánkban. Az ő feladata lenne a teljesség igénye nélkül: 

 Az osztályfőnöki munkaközösség munkájának irányítása, koordinálása. 

 A munkaközösség tagjainak ellenőrzése, értékelése, és fejlesztő jellegű támogatása. 

 A 8. osztályos továbbtanulás koordinálása. 

 A munkaközösség véleményének tolmácsolása az iskola vezetése felé. 

 A lemorzsolódó tanulók nyomon követése, az adatszolgáltatás és a megelőzéshez 

szükséges osztályfőnöki munka szervezése. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos osztályfőnöki munka összehangolása. 
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 Az igazolatlan hiányzások estében az osztályfőnöki adminisztráció támogatása. 

 Az osztályfőnöki statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok pontos 

elvégzésének ellenőrzése (félévkor és év végén). 

 Az osztályfőnöki tanmenetek ellenőrzése (felső tagozaton). 

 Az osztályfőnökök számára segédanyag összeállítása szülői értekezletre. 

 Az osztálykirándulások szervezésében segítségnyújtás. 

 A tanévzáró részeként az iskolánk kitűnő tanulóinak jutalmazásának megszervezése. 

Ehhez szeretném megszerezni a fenntartó jóváhagyását legkésőbb az új NAT bevezetésének 

időpontjáig. A munkaközösségek számának növelése azért is fontos, hiszen az intézménynek 

az önértékelésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre és értékelésre, valamint a minősítésre is fel kell 

készülnie, ezért munkaközösség-vezető kollégáimnak a nevelőtestület többi tagját az 

eddigieknél is alaposabban szükséges mentorálnia. 

Feladatalapú munkacsoportok létrehozása.  

Az intézményvezető feladata, hogy kollégái képességét, attitűdjét ismerve olyan kollégákat 

vonjon be egy-egy munkacsoportba, akiknek hozzáértése az adott területen kiemelkedő vagy 

bizonyos részterületek kiváló ismerői. Az együttműködést támogató légkör biztosításával a 

feladat elvégzése átgondolt lesz és alapos. Az intézményvezetésnek nagyobb figyelmet kell 

fordítania arra, hogy a különböző munkacsoportok kialakításánál megvalósuljon az egyenlő 

munkaterhelés. Természetesen feladatalapú munkacsoportok létrehozása eddig is jellemző volt 

az intézményi munka szervezésére és hatékonyan is működött, de nem egyenletes volt a 

kollégák terhelése. Ezen szükséges változtatni. 

5.2.4. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus 

pedagógusmagatartás betartatására.  

 Ennek az az alapja, hogy minden pedagógus számára biztosítom a lehetőséget a rájuk 

vonatkozó jogszabályi háttér megismerésére.  

 Megkövetelem a belső szabályzatok alaposabb megismerését és pontosabb betartását. 

  Az intézmény egyszemélyi felelőseként a pedagógus etikai kódex tartalmi elemeinek 

megismertetése a nevelőtestülettel elengedhetetlen feladatom. 

 

5.3. Vezetői feladatok a szülői elégedettségét mérő kérdőív alapján 

A 2017-ben sorra kerülő intézményvezetői önértékelésemkor az iskolai szülői munkaközösség 

tagjait is felkértük az elégedettséget mérő kérdőívek kitöltésére. AZ SZMK kérdőíveinek 

kitöltése papíron történt, és természetesen a 16 kérdést a hatályos Önértékelési kézikönyvnek 

megfelelően tettük fel. Azoknál a kérdéseknél, ahol a szülők számszerűsített véleménye nem 

érte el a 4,5 átlagot, az kijelölte számomra a következő vezetői ciklusban a kiemelkedő nevelő-

oktató munkát érintő feladatokat és módszereket annak ellenére, hogy örömmel 

nyugtáztam, hogy mind a 18 kérdésre adott válasz esetében a válaszok átlaga külön-külön - egy 

válasz kivételével - elérte a 4, 1 fölötti átlagot. 
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5.3.1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal legyen kulturált 

és udvarias  

Az etikai ismeretek tanítását kiemelten megvalósítjuk 

1. az etikaórák keretében 

2. az osztályfőnöki órákon 

3. a közlekedési ismeretek, helyzetek (mindennapi élet adta lehetőségek, bábcsoportjaink 

előadásai, kerékpáros ügyességi versenyek) során 

4. a kirándulások, a táborok alkalmával 

5. a múzeumlátogatásokkor  

6. a tanítási anyagban szereplő és a napi gyakorlatban adódó lehetőségeket használjuk ki, 

főként a történelem és magyar irodalom tárgyakon belül (olvasmányok, kötelező irodalom) 

7. a helyzetgyakorlatok, a szituációs játékok gyakorlására során 

5.3.2. Az intézmény segíti a gyermekeket, hogy megismerjék és fejlesszék képességeiket  

1. Differenciált óravezetéssel biztosítjuk, hogy a tanóra jellege és a tanuló szükségletei szerinti 

differenciált foglalkoztatás legyen, az ehhez szükséges egyéni igények alapján összeállított 

feladatsorokat alkalmazunk. 

2. Egyéni motiválással, sikerélményhez juttatjuk a tanulókat támaszkodva a meg lévő 

képességeikre. 

3. Serkentő atmoszféra megteremtése. 

4. Megfelelő tanár-diák kapcsolat kialakítása, az egyéniség kölcsönös tisztelete. 

Ne a lexikálisan tanítandó tananyag növelése legyen az elsődleges szempont a pedagógus 

nevelési-oktatási tevékenysége során, hanem a tapasztalat közben, a tevékenykedtetés útján 

szerzett ismeretek átadására törekedjünk. Ezen a területen már sokat léptünk előre az elmúlt 6 

tanévben, de innovációra a továbbiakban is szükség van. Ezért kiemelt feladat: 

1. A tanulás tanítása minden évfolyamon a korosztálynak megfelelő szinten és mélységben, 

amelyben szaktanárokon kívül az osztályfőnököknek nagyobb szerepet kell vállalni.  

2. Az önálló tanulásra való képesség és készségek alapjainak lerakása, mely az eredményes 

középfokú oktatásban való eredményes részvétel feltétele, melynek legfőbb színtere az egyéb 

foglalkozások közül a napközi.  

5.3.3. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok: 

a) Iskolánkban a különleges bánásmódot igénylő tanulók száma alacsony (6%). 



30 

 

 

E tanulók fejlesztéséről az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelelően gondoskodunk. 

1. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése, személyiségük megismerése révén, az 

ahhoz illeszkedő pedagógiai módszereket alkalmazzuk. 

2. Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelményeket, fejlesztő 

foglalkozásokat és ellenőrzési-értékelési eljárásokat alkalmazunk (fejlesztőpedagógus, 

logopédiai ellátás, gyógytestnevelés). 

3. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek fejlődéséről, hogy segítséget nyújtsunk az 

otthoni tanuláshoz; illetve szükség esetén napközis csoportba irányítjuk a tanulót. 

4. A tanulókat megfelelő szakmai szolgáltató szervezetekhez irányítjuk.  

5. Az első osztályos tanulóknál tanév elején DIFER felmérést készítünk, hogy kiszűrjük a 

tanulási nehézségekre hajlamos gyermekeket. 

6. Elvégezzük az újonnan érkező gyermekek tanulási képességeinek felmérését, tanulmányi 

előéletét megismerjük, az esetleges problémákat jelezzük a szülő és az osztályfőnök 

számára. 

b) HH/HHH-s tanulók ellátása 

A törvényi kötelezettségeinknek eleget téve minden tanévben felmérjük a HH/HHH-s 

tanulókat.  

 

Ezen tanulók ellátásáról a Fóti Garay János Általános Iskola Közoktatási Intézményi 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazottak szerint járunk el. A fenti grafikonon 

látható számok tükrében jól látható, hogy munkánk eredményes. 

c) A lemorzsolódásról 

A törvényi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. §. A rendelkezés 

célja, hogy a munkaerőpiacra minél több szakképzett ember kerüljön ki, és ne szakképzettség 

nélküli, iskolaelhagyó felnőttként élje le az életét. 
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Kik a lemorzsolódó tanulók? 

Alapfokú nevelés-oktatás esetén (felső tagozat, azaz 5-8. évfolyamok) 

 a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi 

átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem 

éri el a közepes (3) szintet, vagy 

 a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga 

(a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 

mértékben romlott. 

Mi a feladat? 

 Alapfeladat a lemorzsolódás megelőzése. 

 Az adatszolgáltatás 

(Az osztályfőnökök kiszámítják a tanulók tanulmányi átlagait és összehasonlítják az előző 

félévivel.) 

 Cél: a lemorzsolódás a felső tagozaton 10 % alatti legyen! 

Az adatszolgáltatás első tanéve: 2016/2017. Ez az adatszolgáltatás természetesen a tanulókat 

tekintve anonim. A 2017/2018. első félévekor hét tanuló került be a lemorzsolódók közé. 

A 2017-2018. tanév első félévében a lemorzsolódó tanulók aránya 7: 189 * 100 = 3,7 %. 

A fentiek értelmében, iskolánkban még nem szükséges külön intézkedési tervet készíteni a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében, de amennyiben ez meghaladja a 10%-ot intézményünk 

intézkedési tervet fog készíteni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. A 

célunk továbbra is a megelőzés. 

A hét tanuló tekintetében mind az osztályban tanító pedagógusokkal, mind az 

osztályfőnökökkel konzultáltam annak érdekében, hogy az érintettek tanulmányi előmenetelét 

kiemelten segíteni tudjuk. 

A konzultáció eredményeként az alábbiakat fogalmaztuk meg: 

 A lemorzsolódás megelőzéséhez fontos az osztályfőnökök részéről a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók naprakész nyomon követése. 

 Az osztályfőnökök konzultációja a szaktanárokkal a tanulók előmeneteléről, problémáiról. 

 Elengedhetetlen a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, melynek legmegfelelőbb 

módja a személyre szabott osztályfőnöki, szaktanári fogadóóra. 

 A tanulók fejlesztése differenciált képességfejlesztő foglalkozások keretében. 

 A tanulók számára egyéni fejlesztési tervek készítése, melyet az osztályfőnök koordinál. 

 Szakemberek bevonása a fejlesztésbe: iskolapszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus, gyermekvédelmi szakember. 

 A kollégák visszajelzéseinek megbeszélése munkaközösségi megbeszéléseken, 

nevelőtestületi értekezleteken. 

 A jó tapasztalatok átadása nevelőtestületen belül. 
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5.3.4. Az intézmény lehetőséget biztosít a tehetség kibontakoztatására  

Tehetséggondozás 

Büszkék vagyunk nevelő-oktató munkánk eredményeire, amely a tanulmányi munkában 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink magas számában és százalékos arányában, a kedvező 

beiskolázási eredményekben, és számtalan tanulmányi verseny kimagasló eredményében, és az 

országos kompetenciamérés eredményében jelenik meg. 

a) Kitűnő tanulóink aránya 

 

b) Fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók képességeinek maximális kiaknázását, képességeik 

továbbfejlesztését, személyiségük harmonikus fejlesztését. Gondot fordítunk a tehetséges 

tanulók kiemelkedő képességeinek felismerésére, érdeklődési körük feltárására, pontos 

körülhatárolására. Fejlődésüket rendszeresen figyeljük, folyamatosan biztosítjuk a megfelelő 

motiválást és értékelést. Büszkék vagyunk nevelő-oktató munkánk eredményeire, amelyet az 

előző 5 éves ciklusra vonatkozóan a 11. számú mellékletben mutatok be. 

c) MaTalent 

Kedvező tapasztalataink alapján a Fóti Garay János Általános Iskola az Oktatási Hivatal 

MaTalent 3 matematikai tehetségazonosító online mérésében való részételéről döntött éves 

munkatervének összeállításakor, az eddigi jó tapasztalatokból kiindulva. Ebben a tanévben 

mindkét negyedik évfolyamos osztályunk tanulói részt vesznek a MaTalent3 pályázaton. 

A 2017/2018-as tanévben a negyedik évfolyamosok online matematikai tehetségazonosítását 

két szakaszban valósítjuk meg.  

1. szakasz  

Az online mérés első szakaszának célja az online matematikai tehetségazonosító feladatok 

jellemzőinek a meghatározása volt. 

2. szakasz  

Az online mérés második szakaszának a célja a matematikai tehetségazonosítás, az első 

szakaszban kipróbált és bemért matematikai tehetségazonosító feladatokból összeállított online 

feladatsorok megoldása alapján. Ebben a szakaszban van lehetőség arra, hogy a 

tehetségazonosításba bevont tanulók közül megtaláljuk a matematikában tehetséges diákokat. 

A megoldások értékelésekor az egyes tanulói eredmények kerülnek vizsgálatra, de 

tanulócsoportra, telephelyre vagy intézményre vonatkozó elemzés a 2. szakaszban sem készül. 

A második szakaszban a szülői hozzájárulással rendelkező valamennyi negyedik évfolyamos 

tanuló részt vehet a mérésben. 
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3. szakasz 

Nagyon újszerű és sok munkát vállalunk fel és végzünk el tanulóink érdekében. Bízom benne, 

hogy ebben a tanévben is tanulóink aktívan és eredményesen vesznek részt a pályázaton. A 

program segítségével megtaláljuk az ifjú matematikai tehetségeket. A szülők is megismerhetik 

a mérések során gyermekük eredményét, és amennyiben a szülők hozzájárulásukat adják, a 

tehetséges tanulók fejlesztése megkezdődik a program keretében. Ezt a programot szeretnénk 

folytatni az elkövetkező tanévekben. 

5.3.5. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését 

Az együttműködési képesség fejlesztése a tanórai foglalkozásokon is előkerül, de fő területe a 

napközi. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a napközi színteret biztosítson a tanulópárok 

kialakításával, a kooperatív csoportmunka keretében megoldható házi feladatok során a tanulók 

együttműködésének kialakítására, egymás értékelésének reális és kulturált módon történő 

megismerésére. Ennek érdekében mindenféleképpen szükségesnek tartom módszertani 

kultúránk megújítását, módszertani tárházunk bővítését a már jól bevált hagyományokra építve. 

Gyakorlatorientált nevelés-oktatás folyik nálunk. A tanulók úgy sajátíthatják el az élethosszig 

tartó tanuláshoz szükséges képességeket és készségeket, hogy majd később meg tudjanak 

felelni a munkaerőpiac elvárásainak. Erre épül a speciálisan nálunk működő kompetenciaalapú 

belső, 8. osztályokban megvalósuló vizsgarendszer, amely felkészíti őket a továbbtanulásra és 

egyben egymás támogatására, az egymást támogató felkészülésre. Ugyanezt a célt szolgálják a 

könyvtárhasználati órák is, valamint a tantárgyaknál szereplő gyűjtőmunkák, kutatási feladatok 

is.  

Továbbra is fontosnak tartom felújítani azt a hagyományt, hogy a technika, biológia, 

természetismeret tantárgyak, illetve délutáni foglalkozások keretében tanulóifjúságunk 

megismerje és megtanulja a környezettudatos földművelés sajátosságait, kipróbálja a magyar 

paraszti kultúra, a fóti hagyományoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységeket. Mivel erre 

a funkcióváltás miatt a régi gyakorlókert nem alkalmas, ennek megvalósítását a tornaterem és 

az alsós termek közötti elhanyagolt, alig használt udvarrészen tervezem. Szakembereink, tettre 

kész tanulóink vannak, de hiányzik a megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek egy része. 

Mivel sok fóti őstermelő család íratta be gyermekét iskolánkba, szeretnék építeni kreatív 

segítségükre, útmutatásukra. 

5.3.6. Az intézmény a pályázati lehetőségek igénybevétele eredményeként is fejleszti a 

tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit  

Intézményünk kiemelt célja a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő 

kihasználása. Segítségükkel biztosíthatjuk a pedagógusok képzését, hogy képesek legyenek az 

általuk alkalmazott módszerek folytonos felülvizsgálatára, megújítására, melynek 

eredményeképpen sikeresen fejlesztik a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 

A tervezett projekttel leginkább harmonizáló pályázati kiírás felkutatása és kellő 

áttanulmányozása, majd a projekttevékenység részletes végiggondolása és kidolgozása, 

kimunkálása, azaz a világos és pontos projekt bemutatása a pályázatírói munka alapfeltétele.  
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A II. számú intézményvezető-helyettes vállalta a pályázatfigyelést, ő az, aki javaslatot tesz az 

intézményi pályázatokra. Irányítja és részt vesz munkacsoportok felállításában, a pályázatok 

elkészítésében, megvalósításában. A kiválasztott pályázatokról minden esetben megtörténik a 

nevelőtestületi konzultáció és döntés, valamint a fenntartó tájékoztatása, és a Dunakeszi 

Tankerületi Központban dolgozó pályázati referens közreműködésével a formailag és 

tartalmilag alaposan átgondolt pályázatok elkészítése. 

Az elmúlt évtizedben bőséges tapasztalatot szereztünk, hogy egyre több sikeres pályázatot 

nyújtsunk be. Örömmel tapasztalom, hogy a kollégáim is érzik ennek szükségességét, 

figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, egyre gyakrabban készítenek önállóan is szakmai 

pályázatokat. Személyes példamutatásommal motiváltam a kollégáimat, amikor elvállaltam a 

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európi Uniós projekt Partnerség és hálózatosodás modul 

keretében a KLIK Dunakeszi Tankerület két rendezvényének megszervezését, lebonyolítását 

15 köznevelési intézmény diákjai számára Dunakeszin, 2015 tavaszán. 

Jelenlegi nagy pályázatunk: Magyarország Kormányának felhívása a köznevelési 

intézményfenntartók számára. A pályázat célja az európai és globális társadalmi és gazdasági 

térben alkalmazkodni képes fiatalokat a munkaerőpiacon, felsőoktatásban, egész életen át tartó 

tanulásban való sikeres részvételre felkészítő, minőségi és méltányos köznevelési rendszer 

kialakítása a Digitális környezet a köznevelésben címmel. 

A pályázat keretében lehetőség nyílik informatika tárgyú fejlesztési programban részt venni. A 

programba bevont pedagógusok száma: 7 fő, akik vállalták egy új digitális programcsomag 

bevezetését az oktatásukba. 

DIGITÁLIS 

PEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI 

CSOMAG  

Geomatech- Játékos 

interaktív, digitális 

matematika feladat-és 

tananyagrendszer alsó 

tagozatosok számára 

Geomatech- 

Élményalapú, 

interaktív, digitális 

matematika feladat-és 

tananyagrendszer felső 

tagozatosok számára 

Sakkpalota 

képességfejlesztő 

program 

Pedagógusok  4 fő tanító 1 fő tanár 2 fő tanító 

Kipróbáló 

tanulócsoport 

1.b osztály 

2.a osztály 

2.b osztály 

4.b osztály 

7.a osztály 
1.a osztály 

2.c osztály 

Amennyiben ezen a pályázaton nyerünk, ismét újszerű módon lesz lehetőségünk tanulók testi, 

szellemi, érzelmi képességeit fejleszteni. 

5.3.7. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok 

stb.) szervezésére. 

A 2017/2018. tanévben immár harmadszor pályázunk a Határtalanul! hetedikeseknek 

kirándulásra. Az idén a Felvidéket célozzuk meg II. Rákóczi Ferenc nyomában a Felvidéken 

címmel. Pályázatunkban 45 diák és 3 kísérő pedagógus útját tervezzük 2018. október 15-19-

éig. 

A 2017/2018. tanévben az angolt tanuló diákjaink iskolánk történetében először Londonba 

utaznak 2018. március 11 és 18-a között. Reméljük, hogy jó tapasztalatokkal térnek haza, és 

Fabini Beáta angoltanárnő az elkövetkező tanévekben is megszervezi a célnyelvi ország 
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megismerését, mint ahogy Miklósné Megyesi Ibolya némettanárnő is hagyományt teremtett 

azzal, hogy viszi a németet tanuló diákjainkat Bécsbe, az adventi vásárba, ahol kipróbálhatják 

idegennyelv-tudásukat a résztvevő gyerekek. 

Az Erdélyben lévő balavásári iskola növendékei 2018 nyarán jönnek Fótra egy 1 hetes táborba. 

A testvériskolai kapcsolat kialakulása óta először a szülői közösség szervezte meg, hogy miként 

fogják elszállásolni és ellátni a vendég gyerekeket. Köszönjük önszerveződő és lelkes 

munkájukat. Iskolánk pedagógusai Büte Zsolt vezetésével biztosítják a 20 fő diák és 4 fő 

pedagógus színes kulturális és sportprogramját. Természetesen a jövő évben a garays tanulók 

delegációja fog utazni Balavásárra. 

5.3.8. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt 

a rendszeres mozgásra, sportolásra 

1. A test egészsége érdekében végezzük a mindennapos testnevelést. A mindennapos 

testnevelés egyik alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra. Keresni kell és lehetőség szerint 

pályázni a meghirdetésre kerülő tornaterem bővítési, építési pályázatokra (jelenleg a 

Decathlon-hoz adtunk be pályázatot). 

2. Tanulóink számos versenyen bizonyították kiváló eredményeikkel tehetségüket. A 

versenyekre való felkészülést továbbra is fontosnak tartom és támogatom, köszönöm a 

testnevelő kollégák eddigi munkáját. 

3. Továbbra is minden tanévben 1 alkalommal a jelentkező diákok iskolai sítáborban 

vehetnének részt Ausztriában, testnevelő kollégáim szervezésében. A szervezés során 

kiemelt figyelmet fordítunk a külföldi iskolai kirándulások szervezését szabályozó 

jogszabályokra. 

4. Fót Város Önkormányzata már 2 éve biztosítja minden év telén az ideiglenes fóti jégpálya 

ingyenes használatát. Köszönjük a lehetőséget, továbbra is élni szeretnénk vele. 

5. A Dunakeszi Tankerületi Központ szervezésében úszásoktatásra járnak tanítványaink a 

Dunakeszin lévő új uszodába. Az úszást tanulók köre a jogszabályi háttérnek megfelelően 

minden tanévben bővülni fog. Köszönjük a lehetőséget. 

6. A lélek egészségét a gyermekközpontú neveléssel-oktatással, az etika tantárgyban 

megjelenő önismereti témák feldolgozásával, a gyermekek érdeklődésének megfelelő 

változatos egyéb tevékenységi formák széles választékával szeretném biztosítani. 

7. Az új NAT bevezetésekor tanulmányozni fogjuk a lovaskultúra oktatás bevezetésének 

lehetőségét intézményünkben. 

5.3.9. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik 

munkájukat.  

Intézményünk erőssége a jól képzett nevelőtestület, melyet a helyzetelemzésben már 

felvázoltam. Nagyon büszke vagyok kollégáim felkészültségére, módszertani kultúrájának 

gazdagságára és elhivatottságukra. Természetesen az élethosszig tartó tanulás 

nevelőtestületünket is fémjelzi, valamint erre garancia a pedagógus önellenőrzés, 

szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, és a pedagógusminősítés egyaránt, amely 

fejlesztő jellegű és a minőségi munkára helyezi a hangsúlyt. 
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5.3.10. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők 

számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz.  

A digitális napló teljes körű bevezetése 2018. szeptember elsejétől a hagyományos elemek 

mellett nagymértékű előrelépést biztosít majd ezen a területen. 

Az elégedettségmérés eredményei a pályázatom 12. számú mellékletében találhatók. 

 

6. Intézményvezetői önértékelés és tanfelügyelet alapján készült vezetői fejlesztési terv 

(2018-2023.) 

Az elkövetkezendő öt év céljainak és feladatainak kijelölése vezetői és intézményi szinten is az 

önértékelések, valamint tanfelügyeleti ellenőrzések eredményén, értékelésén alapszik, ezért a 

következő táblázatokban bemutatásra kerülő célok közül kiemeléssel (félkövér betűvel) 

jelenítem meg azokat, melyekre az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzést követően 

fejlesztési tervek is készültek.  

6.1. Garay-díj létrehozása 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Mások stratégiai vezetése és irányítása 

Innováció a tanulás- tanítás értékelése területén 

Fejlesztési terv mérföldkövei Megvalósulásuk 

2017/2018. tanév tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezletén a Garay-díj létrehozásának 

intézményvezetői javaslata. 

Megvalósult. 

A munkacsoport megalakulása a 2017/2018. tanév 

őszi nevelőtestületi értekezletéig. 
Megvalósult. 

A Garay-díj kritériumrendszerének és formai 

megjelenésének kidolgozása a 2017/2018. tanév 

félévzáró nevelőtestületi értekezletéig. 

Megvalósult. 

Egyeztetések az iskola dolgozóival, tanulóival, 

szülőkkel, Intézményi Tanáccsal, Iskolaszékkel, 

Garays Diákokért Alapítvánnyal. fenntartóval a 

2017/2018. tanév tavaszi nevelőtestületi értekezletéig. 

Megvalósult. 

A Garay-díj dokumentációjának és formai 

elképzelésének elkészítése, elkészíttetése 2018. május 

végéig. 

Megvalósult. 

Döntés a díjazottakról a 2017/2018. tanév év végi 

osztályozó konferenciáig. 
Előkészítése folyamatban van. 

A Garay-díj legelső kiosztása a 2017/2018. tanév 

tanévzáró ünnepélyén. 
Még nem valósult meg. 

A Garay-díj kiosztása minden tanévben a tanévzáró 

nevelőtestületi ünnepélyen. 
Még nem valósult meg. 
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6.2. A digitális napló megismerése és bevezetése 

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Innováció a digitális kommunikáció területén, együttműködés, csapatmunka fejlesztése 

A digitális napló megismerése, a tapasztalatok összegyűjtése és használata megvalósult a 

2016/2017. tanévben is, de új szoftvert kellett megismernünk és elsajátítanunk, mert a 

jogszabály egyértelműsítette, hogy a KRÉTA adminisztrációs szoftver keretén belül működő 

KRÉTA digitális napló használata lesz kötelező 2018. szeptember elsejétől a köznevelési 

intézményekben, ezért a jól bevált struktúra szerint, de egy új szoftver megismerésének 

mérföldköveit fogalmaztuk meg intézkedési tervünkben. 

Fejlesztési terv mérföldkövei Megvalósulása 

2017/2018. tanévben a központi adminisztrációs 

szoftver, digitális napló megismerése  
Megvalósult. 

A 2017/2018. tanévben online továbbképzés 

elvégzése 
Megvalósult. 

A 2017/2018. tanévben az informatika 

munkaközösség-vezető által szervezett belső 

továbbképzésen való részvétel 

Megvalósult. 

2017/2018. tanév központi adminisztrációs szoftver, 

digitális napló kipróbálása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Megvalósult. 

Lehetőségek szerint azonnal a számítástechnika 

eszközök beszerzése  

Megtörtént a Dunakeszi Tankerületi Központ 

szerzésében 2017 telén. 

2018/2019. tanév központi adminisztrációs szoftver, 

digitális napló bevezetése, a papíralapú napló mellett 
Folyamatban van. 

 

7. Intézményi szint 

Az intézmény a pedagógus kollégák számára valódi alkotóműhely. A tartalmi, szakmai munka 

fejlesztése az új tartalmak és a módszertan szempontjából kívánatos elsősorban. Legfontosabb 

feladatnak az itt folyó munka színvonalának megőrzését, emelését tartom. Ez a fenntartó, a 

nevelőtestület, a szülők, a tanulók, azaz a „felhasználók” elégedettségmérésének 

figyelembevételével történhet meg. 

7.1. Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás mellett a nevelés, 

melynek sikere elsősorban egy folyamatos, következetes, összefogásra épülő, egységes 

elvárások és differenciált eljárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől függ. A teljes 

nevelési időszak alatt a cél a kezdetekben felkeltett érdeklődés, a kialakított motiváció 

fenntartása. A tanórán kívüli nevelés során karakteresebben meg kell jeleníteniük a kulturális 

tartalmakat; alternatívát kell nyújtanunk a számítógéppel és a lődörgéssel szemben. A jövőben 

még hatékonyabb eszközöket fogunk keresni arra, hogy minden tanulót be tudjunk vonni az 

egyéb iskolai foglalkozásokba. Ennek eszköze a pedagógiai módszertani kultúra célirányos, 

hatékony fejlesztése, megújítása, amelynek egyik fő területe a továbbképzéseken való részvétel. 

A fejlesztés irányai: 
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 Szakmai, módszertani fejlődést biztosító tanfolyamokon való részvétel. 

 Hiányszakokra szakemberképzés. 

 Az eddigieknél több pedagógus végezze el az SNI és a BTMN gyermekekkel való 

bánásmódra felkészítő, új módszerek elsajátítását lehetővé tevő továbbképzéseket. 

7.2. Kiemelt intézményfejlesztési célok az intézményi önértékelés, az intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés és értékelés, valamint az intézményvezetői önértékelés során 

készült elégedettségmérések alapján 

Területek Célok 

1. Pedagógiai folyamatok 

Az ötéves Önértékelési program tervezetének 

elkészítése, valamint az önértékelés 

tanévenkénti lebontása. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés Tanulói létszám optimalizálása. 

3. Eredmények 

A neveltségi mutatók elemzése, a szükséges 

szakmai tanulságok levonása nevelőtestületi 

feladatvállalással. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

Munkaközösségek számának növelése, a 

jelenlegi struktúra megváltoztatása. 

5.  Az intézmény külső kapcsolatai 
Az önértékeléshez kapcsolódó partneri 

elégedettségmérés rendszeressé tétele. 

8. A pedagógiai munka feltételei 
A tanulói létszámnak megfelelő közösségi tér 

kialakítása a fenntartó bevonásával. 

9. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Az új NAT bevezetése után iskolánk 

arculatára jellemző tagozatos kerettantervek 

adaptálása, majd a pedagógiai program és a 

helyi tanterv átdolgozása. 

 

7.3. Intézményi önértékelés és tanfelügyelet alapján készült intézkedési terv 

2017-ben intézményi önértékelésre és tanfelügyeletre került sor. A tanfelügyelet fejleszthető 

területként jelölte meg az intézményvezetői tanfelügyelet során is megjelenő digitális 

kommunikáció fejlesztését, valamint az intézményi önértékelés tervező munkájának 

hatékonyabbá tételét, különös tekintettel a külső partnerek elégedettségi mérésére. A 

fentiekben megnevezett kiemelt intézményi fejlesztési célok közül az alábbi estekben 

rendelkezünk intézkedési tervvel: 

 Az öt évre szóló Önértékelési program elkészítése az intézményre vonatkozóan 

Fejlesztési terv mérföldkövei Megvalósulása 

Tanfelügyelet értékelésének ismertetése, elemzés Megvalósult. 

Az Oktatási Hivatal által kiadott érvényben lévő 

Önértékelési kézikönyv áttanulmányozása 
Megvalósult. 

Szintenkénti feladatok beazonosítása, tervezése a 

külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban 
Megvalósult. 

Az önértékelési munka céljának, elvárt eredményének 

meghatározása 
Megvalósult. 

Az intézményi elvárásrendszer meghatározása Megvalósult. 

A szülők tájékoztatása az intézményi tanfelügyelet 

eredményéről 
Megvalósult. 
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Önértékeléshez szükséges adatgyűjtés, adatelemzések 

az éves beosztások megtervezéséhez 
Megvalósult. 

Az éves beosztások elkészítése Folyamatban van. 

Az ötéves Önértékelési program tervezetének 

elkészítése 
Folyamatban van. 

Az ötéves Önértékelési program pontosítása, 

elfogadása 
Folyamatban van. 

 

8. Vezetési program - Az elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezése, az intézmény 

minőségelvű működtetésének terve 

A vezetői munka egyik legalapvetőbb területe a tervezés. A korábban ismertetett 

helyzetelemzés, problémafeltárás, erőforrás-bemutatás alapot ad a vezetői elképzelés, 

programkészítés felvázolásához. Célom volt vezetői programomban az iskola előtt álló célok 

és feladatok bemutatása, amelyet három fő részből álló tervezési időszak készítésével zárok. 

8.1. Rövid távú feladatok (2018-2019.) 

  A lemorzsolódó tanulók  

Célunk továbbra is a megelőzés, amelyet részletesen kifejtettem a pályázatom II. fejezetének 

5.3.3. alpontjának c) pontjában. 

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése 

Intézményünk tanulóinak neveltségi szint mérésére munkacsoport megalakítása az eredmények 

összegzése és a neveltségi szintet fejlesztő programok kidolgozása. 

 Tehetségfejlesztés 

MaTalent matematikai tehetségazonosító online mérésében való részétel folytatása, a 

tehetségek felismerése, fejlesztése, amelyet részletesen kifejtettem a pályázatom II. fejezetének 

5.3.4. alpontjának c) pontjában. 

 IKT eszközök használata 

A pedagógus megteremti az okostelefonok használatának lehetőségét a tanórán és egyéb 

foglalkozások keretében, valamint a 8. osztályos kompetenciaalapú szóbeli vizsgákon. 

Természetesen ehhez szükséges házirendünk és belső vizsgarendünk módosítása az 

okostelefonok használata tárgykörben. 

 Digitális környezet a köznevelésben pályázat  

Amennyiben intézményünk nyer a Digitális környezet a köznevelésben című pályázaton, 

amelyet a Dunakeszi Tankerületi Központ 4 intézménye nyújtott be, a pályázati konstrukcióban 

intézményünk és tanulóink számára lehetőség nyílik az informatika tárgyú fejlesztési 

programban részt venni. Amennyiben nem nyerünk: 

1. Igyekszünk felkutatni a hasonló témájú pályázatokat. 

2. A meglévő és a Garays Diákok Alapítvány forrásából beszerezhető eszközök segítségével 

valósítjuk meg céljainkat.  
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 Intézkedési terveknek megfelelően a feladatok elvégzése 

1. Garay-díj létrehozása után a díj tanévenkénti egyszeri alkalommal történő kiosztása. 

2. Digitális napló vezetése. 

3. Az ötéves Önértékelési program elkészítése, majd megvalósítása 

 A szaktanácsadási, minősítési és tanfelügyeleti látogatásokra a pedagógusok 

felkészítése, motiválása  

Ezt a feladatot különösen magaménak érzem, hiszen szaktanácsadóként, szakértőként és nem 

utolsó sorban mesterpedagógusként rendelkezem mindazzal a tudással, amelyet kollégáimnak 

átadva csoportos és személyes konzultáció során a nevelőtestület minden tagja felkészülve 

állhat a különböző kihívások előtt.  

 A pedagógusok nevelő-oktató munkája szakmai színvonalának megtartása, fejlesztése 

A pályázatom II. fejezetének 5.3.9. című alpontjában kifejtettem. 

 A kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszer kidolgozása 

A pályázatom II. fejezetének 5.2.2. című alpontjában ismertettem. 

 A BECS csoport javaslattételi, ellenőrzési jogkörének bővítése 

A szakmai munka fejlesztése és a jó munkahelyi légkör miatt az önértékelés keretében a BECS 

csoport javaslattételi, ellenőrzési jogkörének bővítése nélkülözhetetlen, amelyet 

átfogóbban ki kell terjeszteni a nevelőtestület teljes körére. Az önértékeléssel kapcsolatos célok 

és feladatok közös megfogalmazása, a módszerek, eszközök megismerése, valamint a 

kiemelkedő és fejleszthető területek feltárása a munka hatékonyságát és a motiváltságot is 

növelni fogja. 

 A kommunikáció, a belső párbeszéd fejlesztése a hatékonyabb minőségi munkavégzés 

érdekében 

Fejleszteni szükséges az intézményvezetés és a közalkalmazottak, az egyes tagozatok, valamint 

a tagozatok és a technikai munkacsoportok közötti kommunikációt. A pontos forgatókönyvek 

készítésével és a kollégákhoz való időben történő eljuttatásával ez a folyamat elindult, de fontos 

a belső kommunikáció további javítása:  

1. A gyorsabb belső kommunikáció érdekében a tervezett témák, napirendi pontok kiküldése 

nevelőtestületi értekezletek előtt levelezőlista segítségével az érintett kollégáknak.  

2. A titkársági levelek továbbítása érdekében a technikai dolgozók részéről is nélkülözhetetlen 

az e-mail címek kialakítása. Az e-mailek megtekintése az iskolában is megvalósítható. 

3. Fontos elérni, hogy az intézményvezetés által küldött elektronikus leveleket a kollégák 

elolvassák.  

4. A digitális napló bevezetésével a szülőkkel való etikus kommunikáció fejlesztése.  

5. A személyes és az elektronikus kommunikáció összhangjának megteremtése. 
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 A munkaközösségektől, illetve a diákönkormányzattól érkező innovációs javaslatok 

kiemelt támogatása  

Minden tanév végén és elején ötletbörze munkaközösségenként a DÖK bevonásával. 

 Státuszbővítés szükséglet 

Fejlesztőpedagógusra van szüksége intézményünknek a BTMN tanulók szakszerű ellátása 

érdekében. A Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójával a státusztárgyalások folytatása. 

 Komplex angol nyelvi verseny megszervezése 

Az angolnyelv-tanárok kezdeményezése alapján a 2018/2019. tanévben először kerülne 

megszervezésre és lebonyolításra a tankerületi szintű komplex angol nyelvi verseny a felső 

tagozatos tanulók számára. 

 Az iskolai bevételek növelése 

A bérlők számának emelésével, és több terem bevonásával (Pl.: informatika terem) Bízunk 

abban, hogy az iskolai bevételek minél nagyobb százalékát taneszközök vásárlására lehet majd 

visszafordítani. 

 Prioritási sorrend felállítása - az eszközlista alapján - a hiányzó eszközökre 

Prioritási sorrend elkészítése tervezettebbé és hatékonyabbá tenné a taneszköz beszerzést, 

melynek időbeliségéről a kollégák is pontosabb visszajelzést kaphatnának.  

 A könyvtári állomány további fejlesztése 

A 2018. évi költségvetés lehetővé teszi a könyvtári állomány fejlesztését, amelyre az elmúlt 

években csak magán felajánlásokból volt lehetőség. Könyvtáros kollégánk javaslatát várjuk az 

állomány bővítése tárgyában. A döntés a munkaközösségek véleményének megismerése után a 

nevelőtestület döntése lesz. 

 Technikai, karbantartási feladatok: 

1. A 21. számú terem mögötti csoportszoba funkcionális használata, amelyhez szükséges 

Fót Város Polgármesteri Hivatalának együttműködése, hiszen évek óta nem oldódott 

meg –jelzésünk ellenére- az önkormányzati tulajdonban lévő leselejtezett tárgyak 

elszállítása. 

2. Nyelvi labor karbantartása. A 25. számú teremben lévő nyelvi labor karbantartása. 

3. Iskolacsengő korszerűsítése. Sajnos a csengő nem hallható az épület több részén és az 

udvaron. 

4. Tetőszigetelés. A 13. és 27. számú terem és az iskolatitkári szoba fölött a tető beázik, ezért 

javításra szorul. 

5. Linóleumcsere 3 osztályteremben, az iskolatitkári szobában és az intézményvezetői 

irodában (23., 24., 27. számú termekben). 

6. Lábazatfestés 4 osztályteremben (20., 23., 24., 27. számú termekben). 
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8.2. Középtávú feladatok (2018-2020.) 

 Az új NAT bevezetése után iskolánk arculatára jellemzően a tagozatos oktatást 

(matematika-informatika és idegen nyelv) lehetővé tevő kerettantervek adaptálása, majd a 

pedagógiai program és a helyi tanterv átdolgozása. 

 Belső kommunikációáramlás új eszközlehetőségei 

1. Szükségesnek látnék a nevelői szobában kiépíteni egy multimédiás információs 

tájékoztató modult, amely hatékonyan tudná támogatni az intézményvezetés részéről a 

kollégák felé az információáramlást. 

2. A tanulók hagyományos tájékoztatásán kívül szükség volna az iskolarádió kialakítására, 

működtetésére. Ez a kérés a diákok részéről merült fel. De az iskolarádió kiépítését 

egyelőre nem, csak tervezése a cél. 

3. Online iskolaújság. A nyomtatott iskolaújság országos eredményekkel büszkélkedhetett, 

ezt azonban nem tudjuk finanszírozni. Jelenleg célszerű lenne az online iskolaújság 

elkészítésének újragondolása, mivel az iskolánk jó hírnevét népszerűsítené, és a 

tanulólétszám optimalizálását is támogathatná. Eszközparkját fényképezőgéppel, laptoppal 

kell fejleszteni, ehhez amennyiben szükséges, a Garays Diákokért Alapítvány segítségét 

kérem.  

 A szakmai munkaközösségek rendszerének átalakítása 

Lásd a pályázatom II. részének 5.2.3. alpontjának b) pontjában 

 Felkészülés a pedagógus, intézményvezetői és az intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, értékelésre 

Mindegyik ellenőrzés alapját a hatékony önértékelés képezi, ezért erre igyekszem a legnagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

 A szakmai együttműködés kialakításának folytatása a tankerületi iskolákkal 

A tankerületi szintű Garay Gondolkodtató Matematikaverseny kiterjesztése a felső tagozatos 

tanulók számára is.  

 Online, anonim kérdőívek használata elégedettségmérésre 

A pedagógusok, a tanulók és a szülők elégedettségmérésére, a problémák feltárására a 

munkaközösségekkel, tagozatokkal közösen kidolgozott kérdőívek összeállítása, feldolgozása 

az éves munka tervezéséhez, vagy egy-egy aktuális probléma, feladat megoldásához. 

 Iskolai gyakorlókert kialakítása 

A tevékenykedtetésen alapuló megismerés, tanulás-tanítás híve vagyok, ezért továbbra is 

szorgalmazom a gyakorlókert létrehozását. A garays Diákönkormányzat adja az anyagi forrást, 

hiszen kész látványtervekkel már rendelkezik intézményünk kollégáim tervezőmunkájának 

köszönhetően.  
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 További IKT fejlesztések 

Nagyon örülünk, hogy elindultak a Klebelsberg Központ informatikai fejlesztési projektjei, 

melynek keretében iskolánkban komoly fejlesztések történtek. 

1) Tervezem az interaktív táblával felszerelt termek számának növelését. 

2) Szükséges további laptopok, projektorok beszerzése. 

3) A meglévő tabletek felhasználói körének átgondolása, a tabletek beszerzése 

pedagógusoknak, osztálytermekbe a tanulóknak. 

4)  Az internet sávszélességének optimalizálása. 

5) Digitális tananyagok beszerzése és a digitális oktatás további támogatása 

6) Továbbképzéseken való részvétel. A Klebelsberg Központ informatikai fejlesztési 

projektjei az ingyenes pedagógus továbbképzést is lehetővé teszik, amellyel érdemes élni, 

erre biztatom valamennyi kollégámat. 

 Technikai, karbantartási feladatok: 

1. A jubileumi 50. tanév eseményeit megörökítő tablók karbantartása. A tablók többségén a 

fotók kifakultak. Ezeket meg kell újítani az iskola 60. jubileumi évfordulójára (2020). 

2.  A 2. számú terem teljes körű karbantartása. A terem régen (szakiskolai időszak) 

tankonyhaként funkcionált. A csempék többsége sérült, ezek cseréje, festés és a lábazat 

rendbetétele szükséges. 

3. A nevelői szoba teljes bútorzatának cseréje 

4. A tornaterem portalanítása. A tornateremben lévő parketta karbantartása és festése 

szükséges. 

8.3. Hosszú távú feladatok (2018-2023.) 

 Matematika-informatika tagozatos oktatás megtartása 

Az informatika tantárgyat első osztály óta tanuló gyermekek, illetve a tagozatos tanulók a 

digitális információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzését célozza 

meg. Az iskolánkban folyó informatikai, számítástechnikai nevelés-oktatás legfontosabb 

szerepe abban rejlik, hogy tanulóink naponta szembesülnek az újhoz való alkalmazkodással, az 

állandó önképzés életformájuk meghatározó részévé válik. Aktuális és sürgető feladatunk e 

tantárgy keretében az is, hogy már az általános iskolai nevelés-oktatás során a tanulók 

elsajátítsák az információszerzés jogi és etikai szabályait. Ezen gyakorlati ismeretek hiányában 

számos konfliktusba kerülhetnek a mindennapi életben. 

 Idegen nyelvi tagozatos oktatás (angol-német) megtartása 

A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben bevezettük az idegen nyelvi tagozatokat. Célunk, 

hogy iskolánk tanulói képessé váljanak idegen nyelven kommunikálni, amelyet beszéd 

centrikus, játékos nyelvoktatás keretében valósítunk meg. A tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók számára is lehetővé tesszük differenciált, kooperatív csoportmunka keretében az 

érdekessé, élvezhetővé varázsolt, élet közeli nyelvoktatást. 
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1. Az idegen nyelv oktatása során minden tanulónk kapjon ízelítőt a célnyelvi ország(ok) 

kultúrájából, civilizációjából, értékeiből, és ezeket hazája kultúrájával összehasonlítva a 

magyar kultúra értékeit is lássa tágabb összefüggésben. 

2. Célunk, hogy a nyelvoktatást a tanórákon kívüli tevékenységre is kiterjesszük. A tanórán 

kívüli keretben és külföldi kirándulások alkalmával tanulóink a szavak és a tettek szintjén 

is megismerkedtek a célnyelvi ország(ok) népi hagyományaival, szokásaival és 

ünnepeivel.  

3. A Garay Ovisuli keretében már a leendő elsősök és szüleik is ízelítőt kapnak az 

iskolánkban folyó nyelvoktatás sokszínűségéről. 

 A teljes körű egészségfejlesztési programunkat a hagyományainkra építve újítottuk 

meg. Ennek részeként megkülönböztetett figyelmet fordítok a környezetvédelmi 

tevékenységre. Ezt a nevelésben kiemelten fogom kezelni: 

1. Mindennapjainkban (pl.: szelektív hulladékgyűjtés) 

2. Erdei iskolák, osztálykirándulások alkalmával. 

3. Táborokban. 

4. A tanulók szűkebb környezetének tisztán és rendben tartása. Meg kell érteniük, hogy az a 

kis rész, ahol élnek, része az egésznek, ők is tehetnek azért valamit, hogy a káros 

környezeti változások bolygónkon ne erősödjenek. 

5. Az iskola előtt lévő kert évenkénti rendezésébe, szépítésébe szeretném aktívabban 

bevonni a diákságot. 

6. A fótújfalusi vasútállomás és az iskola környéki utcák évenkénti takarítása keretében. 

7. Az iskola és az Ady Endre utca 21. sz. alatti ingatlan közötti új kerítés megépítésével 

lehetőség nyílik a kerítés alapját képező díszkövekbe növények ültetése technikaórán és 

egyéb foglalkozások keretében. 

 Az egészséges életre nevelés kiemelt céljaim közé tartozik. A test és a lélek egészségét 

egységként fogom fel. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, 

amelyet a II. fejezet 5.3.8. alpontjában részletesen ismertetek. 

 A kompetenciamérés és a felvételi eredmények szinten tartása, javítása  

A kompetenciaméréshez létrehozott csoportokkal az eredmények elemzése, következtetések 

levonása, új módszerek bevezetése az eredmények növeléséhez. A magyar, a matematika és az 

idegen nyelvi tehetséggondozás kiemelt szerepének támogatása (csoportbontással, új 

módszerek, felkészítő, gyakorló könyvek és az iskolai feladatbank állományának bővítésével). 

A tankerületben jól teljesítő általános iskolák jó módszereinek megismerése, kipróbálása.  

Az elmúlt 5 éves vezetői ciklus kompetencia eredményei megtekinthetők a pályázatom 13. 

számú mellékletében. 
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 A média megjelenést támogató-koordináló munkacsoport létrehozása 

Fontos a települési és helyi újságokban, online médiákban, a tankerületi honlapon az iskolai 

élet fontos eseményeinek, versenyeredményeinek megjelenítése, a pedagógusok szakmai 

publikációjának segítése, ezáltal az iskola jó hírnevének terjesztése. 

 Pedagógus fluktuáció csökkentése 

A jó intézményi légkör, a megbízható munkahely egyik mutatója a fluktuáció alacsony szintje. 

Nevelőtestületünk, kollégáink együttműködése, szociális érzékenysége minden tiszteletet 

megérdemel. A fluktuáció csökkentését szolgálja a belső kommunikáció javítása, a 

csapatépítés, egymás munkájának jobb megismerése, a szakmai együttműködés, 

munkacsoportok kialakítása. 

 Pályázatokban való folyamatos részvétel 

 Pályázatok segítségével az iskola tárgyi- és eszközfeltételeinek javítása a II. sz. 

intézményvezető –helyettes irányításával, az eddigi jó gyakorlatnak megfelelően. 

 A külföldi tanulmányi kirándulások, táborok hagyománnyá tétele 

1. Az Erdélyben lévő balavásári iskolával a testvériskolai hagyományok, csereüdültetés 

ápolása. 

2.  A Határtalanul pályázat keretében a határon túli magyarlakta vidékek megismerése. 

3. Az idegen nyelvi munkaközösség nyelvtanulást segítő külföldi útjainak támogatása. 

4. Minden tanévben ausztriai sítábor szervezése. 

A szervezés során kiemelt figyelmet fordítunk a külföldi iskolai kirándulások szervezését 

szabályozó jogszabályokra. 

 A könyvtásterem bővítése 

Szeretném, ha a könyvtárteremhez szervesen kapcsolódó 13. számú teremmel a könyvtár 

bővülne, amely átépítéssel nem jár, hiszen csak bútor választja el a könyvtárat és a 13. számú 

termet. Természetesen megtartanám a tanórák tartásának lehetőségét a kibővített könyvtárban. 

 Továbbra is rendszeresen feladatokat vállalunk Fót város rendezvényein 

1. Paradicsomfesztivál 

2. Fóti szüret 

3. Mindenki karácsonya 

4. Költészet napja 

5. Állami ünnepek 

 Az összehangolt pedagógus továbbképzés továbbra is alapvető feladat marad 

Lásd a pályázat II. fejezetének 6.2.1.alpontjában. 
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 Technikai, karbantartási feladatok 

1. Ablakok cseréje. Az épületben az ablakcserék megkezdésének ütemezése (az 58 éves 

ablakok el vannak korhadva, sokat nem lehet zárni, csak beszögelni, a szél befúj rajtuk. 

Fűtési időszakban, szeles idő esetén, szinte teljesen kihűl az épület, így sokkal több energiát 

kell felhasználnunk). 

2. Folyosói öltözőszekrények karbantartása, mázolása 

3. Az ebédlő bővítése. A csengetési rendet már megváltoztattuk, és beiktattunk egy 25 perces 

ebédszünetet, de ez sem oldotta meg a kapacitáshiányt. Szükséges kialakítani a 100 fő 

befogadására alkalmas ebédlőt. 

4. Az iskola udvaráról a csapadékvíz elvezetése és az udvar portalanítása 

5. Fedett közösségi tér tervezése és kialakítása. Állami ünnepi megemlékezéseket, iskolai 

ünnepeket csak a szabadban tudunk tartani 58 éve, amely kiteszi a tanulóifjúságot és az 

iskolahasználókat az időjárás szeszélyeinek. Ez az áldatlan állapot közösségünk számára 

több alkalommal teremtett méltatlan helyzetet. 

6. Parkolók kialakítása az intézmény épülete előtt. 1 db akadálymentes parkoló van 

kiépítve intézményünk előtt, valamint intézményünk udvarán 6 autónak elegendő kis 

parkoló. Az Ady Endre utcai iskolai parkoló eladásával Fót Város Önkormányzata meg 

tudná teremteni az anyagi fedezetet az iskola parkolási gondjainak megoldására, az Arany 

János utcai vízelvezető árkok lefedésével és újabb parkolók kialakításával.  

 

Záró gondolatok 

A pályázatomból kitűnik, hogy a Fóti Garay János Általános Iskola egy jól működő, valóban 

gyermekszereteten alapuló, családias hangulatú iskola. 

Többségében olyan célokat és megvalósítandó feladatokat tűztem ki az elkövetkezendő évekre, 

melyeknek alapjait már leraktuk. A jó megtartásának, és még jobbá tételének vagyok a híve. 

Napjainkban különösen fontos a köznevelés területén a fejlesztés, Ennek megoldásában egy új, 

korszerű szemléletmóddal elérhetjük az nevelés-oktatás hatékonyabbá tételét. Azzal is tisztában 

vagyok, hogy a tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő és várható anyagi források adta 

lehetőségeket.  

Tervszerű, következetes munkával iskolánk hírnevét meg kell őriznünk, és az elindított 

munkafolyamatokkal tovább kell csiszolnunk. Ehhez rendelkezésre áll sok feltétel: a megfelelő 

szakmai bázis, életvidám gyereksereg, támogató szülői háttér és részemről az elkötelezettség. 

A pályázatomban leírtakhoz kérem kollégáim együttműködését, a véleményezésre jogosult 

szervezetek és a döntéshozó támogatását.  

 

 

 

Fót, 2018. március 22. Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix  
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Mellékletek 


