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:
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1. Bevezető
Az intézményi önértékelés keretében a Botev iskola pedagógusai a kérdésre “Ha jellemezni
kellene az intézményét, mely három jellemzőt emelné ki?” a következő választ adták:
Nyitottság az újra, innovatív szemléletű oktatás, de a hagyományos értékekhez való
ragaszkodás,
pedagógusok alapos szaktudása, szakmai felkészültsége,
magas szintű oktatás, nevelés, amelynek során figyelembe veszik a diákok egyéni
képességeit.
Szintén az intézményi önértékelés során a szülők a kérdésre: “Mi volt a döntő szempont,
amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára?” a következő válaszokat adták:
nyitottság, befogadó légkör,
jól képzett, új módszerekre, eszközökre nyitott tanerők,
eredményes német nemzetiségi nyelvoktatás,
első osztálytól lehetőség angol/francia nyelvtanulásra,
kimagasló kompetencia mérési és továbbtanulási eredmények,
érzelmi okok (szülő is ide járt, tanárok).
A pedagógusok és szülők válaszai alapján megfogalmazhatjuk a Botev Iskola arculatát,
küldetésnyilatkozatát, hisz egy oktatási intézmény jövőképének kialakításakor azokból az
értékekből kell kiindulni, amelyeket a tantestület tagjai vallanak, amelyeknek közvetítését fel
tudják és fel is kívánják vállalni. Ha ezek a célok találkoznak, megfelelnek, sőt összhangban
vannak a partnerek (szülők) által elvárt értékekkel, akkor az intézmény eredményesen
működhet, minőségi oktatást-nevelést vállalhat fel.
A minőség a Botev iskola számára alapvetően és általában a magas szintű oktatást, nevelést
jelenti. Arra törekszünk, hogy
a gyermekeknek korszerű, szilárd alapműveltséget biztosítsunk,
tanulóinkat nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé fejlesszük,
testileg, lelkileg egészséges fiatalokká neveljük,
felkészítsük őket a továbbtanulásra, megalapozzuk az élethosszig tartó tanulást
Mindezekhez fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, kapcsolattartást, a
társadalmi környezet, a család elvárásainak figyelembevételét, és nem utolsó sorban azt, hogy

tanulóink jól érezzék magukat az iskolánkban, hisz minden szülő azt szeretné, ha gyermeke
olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, a nap félelem nélkül telik, a tudást egyéni
képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amely
alkalmazkodik a változásokhoz, ahol a gyermek szakszerű irányítást kap a tanulásban, és ahol
iskolai éveit támogató közösség tagjaként éli meg.
Minden szülő, pedagógus és intézményvezető jó iskolát szeretne, olyant amilyen szerintünk a
Botev iskola.
2. Az iskola rövid története
A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprém zöldövezetében
az Egry lakótelepen található nyolc évfolyamos, évfolyamonként három, illetve négy
osztállyal, működő oktatási intézmény. Az 1970-es évek elején dinamikusan növekvő
gyereklétszám, valamint az Egry lakótelep benépesülése szükségessé tette egy új általános
iskola létesítését Veszprémben. Így jött létre 1974-ben a mi „kék iskolánk” egy épületben 449
tanulóval. Az évek során egyre növekedő tanulólétszám miatt 1977-ben, majd 1982-ben egyegy új épületszárnnyal bővült intézményünk. Jelenleg (2017/18) a Botev iskolába 724 a
felsőörsi tagintézménybe 63 tanuló jár. 1992-ben kezdte meg működését a német nemzetiségi
tagozat, melynek célja, hogy a gyerekek a törvény által biztosított magasabb óraszámban
sajátítsák el a német nyelvet, ismerkedjenek meg a magyarországi német nemzetiség
kultúrájával, hagyományival, történetével. 2001-ben kezdtük el a német és angol nyelv mellett
a francia nyelv tanítását. 2007 óta tagintézményünk a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola,
ahol alsós diákok tanulnak, évfolyamonként egy-egy osztályban. Tagintézményünk tanulói az
ötödik évfolyamtól jellemzően a Botev iskolában folytatják tanulmányaikat. Az iskola
beiskolázási körzete Veszprém délnyugati városrésze, illetve a német nemzetiségi tagozatra az
egész városból jelentkezhetnek tanulók. A 10% szabad órakeret terhére a matematika, a
magyar nyelv és irodalom, az informatika, valamint az idegen nyelv oktatásának óraszámát
emelte meg az intézmény. Három idegen nyelv tanulására van már első osztálytól lehetőség: a
nemzetiségi tagozaton német nyelv és hagyományok, évfolyamonként két osztályban pedig
angol és francia nyelv elsajátítására van mód. E három idegen nyelv magas szintű oktatása
határozza meg intézményünk arculatát, különbözteti meg a város többi alapfokú
intézményétől.
Az idegen nyelv tanítása mellett az évek során intézményünk folyamatosan bővítette
szolgáltatásai kínálatát, így az alsó évfolyamokon bevezetésre került a logikaoktatás, a három

párhuzamos osztály különböző arculatot kapott. Alapvető célunk az önálló tanulás
megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás (olvasás, írás, szövegértés, számolás) és a
gondolkodás fejlesztése, a személyiségfejlesztés, az SNI-s tanulók integrált fejlesztése, a
tehetséggondozás,

felzárkóztatás,

valamint

a

továbbtanulás

alapjainak

sokoldalú

megteremtése a gyermekek számára. Tanulóink személyiségfejlesztéséhez lehetőségeket
nyújt, hogy intézményünk akkreditált kiváló Tehetségpontként és ÖKO iskolaként is
működik.
Az iskola reggel 7 órától fogadja a gyerekeket, délutánonként 17 óráig az alsó tagozatos
tanulók számára napközis foglalkozást, a felső tagozatos diákok számára 16 óráig pedig
tanulószobát biztosítunk.
Az iskola nevelő, oktató munkájának, a közösség formálásnak fontos színterei a sportkörök,
művészeti és kulturális csoportok, a hagyományos ünnepek, a hagyományápolás és a
jubileumok. Ezen kívül a szabadidő hasznos eltöltéséhez színes és változatos programok
állnak a gyermekek rendelkezésére. Sportágak, szakkörök, művészeti tevékenységek sokasága
közül választhatnak, mindenki megtalálhatja az ízlésének, érdeklődésének és tehetségének
megfelelő foglalkozást.
Német nyelvi tagozatunk diákjai minden évben egy hetet töltenek német nyelvi táborban az
ausztriai Obervellachban, ami a diákok nyelvtanulását és a pedagógusok tapasztalatcseréjét
szolgálja. Hetedikes diákjaink a Határtalanul program keretében ismerkednek más nemzetek
kultúrájával, szokásaival.
A

megmérettetésre

és

kihívásra

vágyó

tanulóink

magas

szintű

tanulmányi

és

sportversenyeken vesznek részt, és az iskola is több városi szintű sport és tanulmányi
versenynek ad otthont.
A ma már 44 éves „kék iskola” több generációnak nyújtott biztos alapokat. Akik itt végeztek,
közülük sokan hozták vissza ide tanulni saját gyermekeiket is. Az eltelt évek alatt sok
újdonság jelent meg az oktatásban, így iskolánkban is, de mindig fontos volt számunkra, hogy
hagyományaink tovább éljenek.
Büszkék vagyunk régi és új tanítványaink sikereire a sportok, művészetek területén, illetve a
továbbtanulásban és tanulmányi munka során elért eredményeikre.
A

tanulók

előrehaladását

folyamatosan

mérjük,

rendszeres

a

visszacsatolás.

A

kompetenciamérések, középiskolai felvételik visszaigazolják erőfeszítéseinket, hiszen minden
mérésben évek óta tartósan az országos átlag felett teljesítünk. Nagyon fontos mutatónak
tartjuk azt is, hogy nyolcadikosaink 80-90%-át az általuk elsőként választott középiskolába
veszik fel. Az iskolánk önálló arculattal és a gyerekek egész személyiségének fejlesztésére

összpontosító jövőképpel rendelkezik. Mindezeket megfogalmaztuk a programjainkban. A
személyközpontúság alapvető feltétel, a szülő – tanuló - pedagógus hármasból természetesen
a tanuló a legfontosabb, de a felek egyenrangú partnerek. Aktív támogatást, együttműködést
kapunk a szülőktől, a Veszprémi Tankerületi Központtól, a Székesfehérvári Pedagógiai
Oktatási Központtól, a Nevelési Tanácsadótól, a Gyermekjóléti Szolgálattól, a Német
Kisebbségi Önkormányzattól, az iskola Minerva alapítványától.
Intézményünkben dolgozó pedagógusok iskolai végzettsége megfelel a köznevelési
törvényben előírt követelményeknek, szakos ellátottságunk 100%, jelenleg (2017/18-as tanév)
a Botev iskolában 67 tanító és tanár, ebből a felsőörsi tagintézményünkben 8 tanító látja el a
gyermekek oktatását, nevelését és felügyeletét. Tantestületünk stabil, permanensen fejlődik,
mindenki kész a továbbképzésre, a pedagógusok kölcsönösen együttműködnek, a
tapasztaltabbak segítik a kezdőket.
A tanítók és tanárok mellett fejlesztő pedagógus, gyógytornász, logopédus és konduktor segíti
a rászoruló gyerekeket a tanulásban és a fejlődésben. Iskolaorvos és védőnő is rendelkezésre
áll, és a sajátos nevelésű igényű gyerekek mellett pedagógus asszisztens és szociális munkás
tevékenykedik.
3. Az intézmény kiemelt feladatai
Küldetésünk röviden, azaz miért is létezünk: azért, hogy általános iskolai képzést nyújtsunk,
széleskörű, korszerű, időtálló ismeretet adjunk a gyermekeknek életkori sajátosságaikhoz
igazodó békés, biztonságot nyújtó, szeretetteljes iskolai légkörben, Veszprém város
zöldövezetében, csendes, nyugodt környéken.
Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő oktatómunka áll, amely biztosítja
tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.
Nevelési oktatási munkánk során értékeket kívánunk közvetíteni tanítványaink felé. Iskolánk
befogadó intézmény, mert pedagógiai programunkban megjelennek a differenciált és az
egyéni fejlődést biztosító módszertani eljárások. Iskolánk vezetése és tantestülete felvállalja a
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű
tanulók nevelését és oktatását, számukra személyre szabott értékelési és követési rendszert
biztosítunk. Nevelésük során az esélyegyenlőség feltétlen biztosítására saját esélyegyenlőségi
tervünk tartalmaz előírásokat.

Kiemelt oktatási-nevelési céljaink:
3.1.1. Német nemzetiségi nyelv és irodalom oktatás – német nemzetiségi tagozat
Iskolánkban az 1992/93-as tanévtől hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás formájában
német nemzetiségi tagozat működik. Ebben az oktatási formában a német nyelv és irodalom
tantárgyat az első évfolyamtól heti öt órában, a nép-és honismeretet heti egy órában oktatjuk.
A német nemzetiségi tagozat célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, a nyelvi
készségek megfelelő szintű megalapozása által a sikeres német felvételi lehetősége, és a
magyarországi német nemzetiségi kisebbség kultúrájának, szokásainak ismerete. Iskolánk
német nemzetiségi osztályaiban a törvény által biztosított magasabb óraszámban sajátítják el
tanulóink a német nyelvet és kultúrát. A 8. osztályt elvégző tanulók a nemzetközi
referenciakeret szerint A2 illetve B1 szintű német nyelvtudással fejezik be általános iskolai
tanulmányaikat.
3.2. Emelt óraszámú nyelvoktatás az angol és francia, mint idegen nyelv oktatása
terén
Tanulóink három idegen nyelv: angol, francia, német tanulása közül választhatnak. Első
évfolyamokon heti egy tanórában és egy szakköri órában játékos formában, majd 4.
évfolyamtól heti négy órában kap hangsúlyt az idegen nyelvi beszédértés és beszédkészség
fejlesztése.
Az intézmény idegen nyelvi oktatási programjának sikerességét jelzik a tanulók kiemelkedő
teljesítménye, mind a tanulmányi versenyeket, mind a nyelvi kompetencia mérések és
középiskolai felvételik eredményeit illetően.
3.3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
3.2.1. A sajátos nevelési igényű tanulók, a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdők segítése.
Iskolánk több éve megvalósítja a többségi intézményben történő integrált nevelést, oktatást,
nézetünk szerint annak magasabb fokát az inkluzív nevelést is. Az iskola valamennyi
pedagógusa, dolgozója, tanulója kész a befogadásra. Célunk, hogy a fejlesztés - tanórai
differenciálás, egyéni foglalkozások, személyre szabott fejlesztési terv alapján - a számukra

megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság
elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. Az elmúlt időszak ide
vonatkozó adatait áttekintve megállapítható,

hogy a tanulólétszám növekedésével

párhuzamosan nőtt a különböző tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma is. Szakszerű
ellátásuk kiemelt feladat, a következő időszak egyik lényeges feladata lesz a hatékony,
személyre szabott fejlesztés megerősítése.

3.2.2. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése.
Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést,
felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk, kapcsolatba lépünk a társ-, segítő
intézményekkel

az

osztályfőnök

segítségével. Az

osztályfőnökök,

szaktanárok

az

intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a
tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.

3.2.3. Tehetség kibontakoztatását segítő tevékenység, tehetséggondozás.
A Hriszto Botev Általános Iskola kiemelt területként kezeli a tehetséges gyermekek
fejlesztését, az iskola Tehetségpontként való működését. Az intézményben folyó
tehetséggondozó munkát elismerve, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége már a
második alkalommal is akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánította iskolánkat.
Tehetségpontként feladatunk a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a
pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges
fiataloknak.
Célzott tehetségterületeink a logikai-matematikai, a sport, valamint nyelv-és néptánc oktatás.
Iskolánk negyedik évfolyamos tanulói az idei tanév 2. felében részt vesznek az Oktatási
Hivatal MaTalent3 matematikai tehetségazonosító online mérésében. A mérés által kiszűrt
tehetséges tanulók számára a jövőben tehetséggondozó, differenciált foglalkozást szervezünk.

3.3. Kulcskompetenciák és képességek fejlesztése
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik
hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban, felértékelődik az egyén
tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át
tartó tanulás folyamatában formálódik.
Ezek a fejlesztési területek, nevelési célok többféle módon érvényesülnek és valósulnak meg
iskolánk nevelési folyamatában. Beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak
fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válnak, vagy önálló
tantárgyként jelennek meg az iskolánk helyi tanterve szerint.

3.4. Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat
megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás
biztosítását, a kooperatív munkaformákat és a differenciálást.
A személyiség- és közösségfejlesztés másik színtere a tanórán kívüli lehetőségek, mint a
művészeti nevelés, a testmozgás, a szakköri foglalkozásoknak, valamint a szervezett
szabadidős tevékenységek, mint az iskolai kirándulások, túrák, múzeumlátogatások, amelyek
részben délutáni elfoglaltságot jelentenek, részben a tanórákhoz kapcsolódnak.
Közkedveltek a nyári sport, művészeti, német, francia nyelvi táborok, erdei iskolák, a Határon
túl program, amelyre minden tanévben pályázunk. Rendszeresen szervezünk nyelvi tábort az
ausztriai Obervellachba, ahol tanítványaink iskolai foglalkozásokon vesznek részt, ezzel
biztosítva számukra az anyanyelvi közegben való tanulást.

3.5. Hagyományápolás, hagyományőrző tevékenységek
Hagyományőrző tevékenységünk során megemlékezünk múltunk kiemelkedő eseményeiről,
illetve ünnepélyt tartunk nemzeti ünnepeink alkalmából. A tanulók kézműves szakkörök

keretében

megismerkedhetnek

a

hagyományos

népi

technikákkal,

eszközökkel,

mesterségekkel. A német nemzetiségi néptánc- és népdalkultúra megismertetése is kiemelt
feladata intézményünknek. Német nemzetiségi néptánccsoportunk és énekkarunk a
nemzetiségi kulturális versenyeken, valamint a városi és iskolai rendezvényeken mindig
kimagasló sikereket ér el.
A közös iskolai programok közül kiemelkednek a nagyon színvonalas iskolai ünnepélyek,
megemlékezések, a Halloween parti, a Márton napi és Luca napi közös ünneplés, a karácsonyi
ünnepély, az adventi közös éneklés, a DÖK nap, a sportnapok, iskolai versenyek, játszóházak,
az alapítványunk által támogatott közös hangverseny és színházlátogatások.
Intézményünk minden évben – immár hagyományként, az idei tanévben tizedszer –rendezi
meg a „Tankerületi logikaversenyt”.
Rendezvényeinkkel, a gyerekek szereplésével az iskola életét, tanulóink diákéveit szeretnénk
színesebbé, érdekesebbé tenni, megismertetni velük hagyományainkat, örökségüket.

3.6. Sportban tehetséges diákok felkarolása differenciált fejlesztés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg, heti öt testnevelés óra keretében.
A kötelező testnevelési órákon kívül diákjainknak számos lehetőségük van a délutáni órákban
szakkörök,

foglalkozások,

sportversenyekre

felkészítés

keretében

különféle

sporttevékenységet végezni. Intézményünkben fellelhető a labdajátékok minden formája, de a
diákok választhatnak a vívás, torna, atlétika, küzdő sportok, gyerekjóga és a modern
táncoktatás közül is.
Sikeres, tehetségfejlesztő sporttevékenységünket dicséri, hogy lánytorna csapatunk első
helyen végzett az idei tanévben a diákolimpia elődöntőjén, így részt vett az országos
diákolimpián, ahol csapatban 3. egyéniben 1. helyezést értek el.

3.7. Fenntartható nevelés, környezettudatos szemlélet.
ÖKO iskolaként folytatni szándékozunk az előző években megkezdett munkánkat a
fenntartható fejlődésre nevelés terén. Célunk a diákok környezettudatos szemléletének
kialakítása, formálása. Ezt lehetőségeinkhez mérten témanapokkal, természetvédelmi
vetélkedőkön való aktív részvétellel, környezetvédelmi levelezős és internetes versenyeken
való szerepléssel, rajzpályázatokon való részvétellel kívánjuk megvalósítani. Rendszeres

tevékenységünk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása iskolánk mindhárom épületében,
az ÖKO faliújság aktualizálása, természetismereti témahét szervezése, természetjáró túrák,
őszi és tavaszi hulladékgyűjtés az iskola környékén, évente kétszer papírgyűjtés, „zöld tag”
választása a DÖK-be. Az idei tanévben kell elkészítenünk a pályázatot az örökös ÖKO iskola
cím elnyerésére.
4. Helyzetelemzés

4.1. A nevelőtestület
Nevelőtestületünk igényes minőségi munkát végző, a konfliktusokat is vállalni tudó közösség.
A munkához való viszonya, szakmai felkészültsége kitűnő. A tantestületet jól felkészült, kellő
pedagógiai és szakmai tapasztalattal rendelkező tanítók és tanárok alkotják. A
nevelőtestületben az elmúlt években kismértékű változás következett be, azonban az
összeszokott, egymást segítő és tisztelő pedagógusközösség biztos hátteret nyújt a hatékony
működéshez. A különféle továbbképzéseken részt vesznek a kollegák, melyek tapasztalatait a
nevelő-oktató munkában hasznosítják. Az elmúlt években a hét évenkénti továbbképzési
kötelezettség miatt – legfőképpen ingyenes továbbképzéseken – legalább egyszer mindenki
részt vett, de sokan három-négy alkalommal is bekapcsolódtak a különböző képzési
programokba. Az új továbbképzési időszakra előírt kötelezettségek teljesítése folyamatban
van.
A nevelőtestület szakmai együttműködésének lehetőségei a szakmai munkaközösségek, a
pedagógus szakszervezet, a közalkalmazotti tanács és az iskola vezetősége. A különféle
pályázatok, projektek megvalósítására alkalmanként projektcsoportok, egy osztályban tanítók
munkacsoportjai alakulnak meg. A belső tudásmegosztást a személyes beszélgetések, a
tanárikban levő üzenőfal, e-mail, zárt facebook csoport, az IKT munkacsoport, az iskola
honlapja, vezetőségi értekezletek, szakmai továbbképzési napok és a nevelőtestületi
értekezletek segítik.

Pedagógus létszámadatok:

2018. március adatok
Pedagógus létszámadatok
Összes pedagóguslétszám
Aktív pedagóguslétszám
ebből nő
ebből férfi
Egyetemi végzettségű
Több diplomával rendelkezik
Pedagógus szakvizsgával rendelkezik
Vezetőképző szakvizsgával rendelkezik
Nyelvvizsgával rendelkezik
Pedagógusok besorolása pedagógus- előmeneteli
rendszer alapján
Mesterpedagógus
Pedagógus II. fokozatban van
Pedagógus I. fokozatban van
Gyakornok
Munkaviszonya határozatlan idejű
Óraadó (nyugdíjas)
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Üres állás
Tartósan távollévő pedagógusok
ebből GYES-en van
ebből fizetés nélküli szabadságon van

72
67
58
9
19
23
20
5
15

4
22
43
3
60
0
63
4
0
5
2
3

Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű, minden tantárgyat a megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógusok tanítanak. A nevelőtestület csak főállású rész- vagy
teljes munkaidős pedagógusokból áll. Iskolánkban az oktató-nevelő munkát 67 fő főállású és
4 fő részmunkaidős pedagógus végzi. A szakos ellátottság 100 %-os. A pedagógusok közül 10
fő német nemzetiségi tanítói és nyelvtanári, németnyelvi műveltségterületi tanítói, vagy
némettanári végzettséggel rendelkezik.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma 14 fő. Ez utóbbiból a fizikai
dolgozók száma: 8 fő. A vezetői beosztásokban a törvény biztosította lehetőségek, jogcímek
élnek. Az intézményünkben nem működik iskolaszék, az egyszerűsített intézményi tanács
létrejött, elnökét nyugdíjazás miatt újra kell választani.

A pedagógus életpályamodell alapján összesen 22 fő léphetett pedagógus II fokozatba,
mesterpedagógus fokozatba került 4 fő, akik szakértőként, illetve szaktanácsadóként részt
vesznek pedagógusminősítésben és a pedagógiai szakmai értékelési feladatok ellátásában.
2018. júniusáig 26 pedagógus önértékelése zárul le, 2018. decemberéig további 8 pedagógus
minősül. Az intézményvezető és a német nemzetiségi intézményegység vezetői tanfelügyelete
is megtörtént, továbbá 2018 februárjában a nevelőtestület lebonyolította az intézményi
önértékelést.

2018.márciusában

került

sor

a

német

nemzetiségi

intézményegység

tanfelügyeleti ellenőrzésére. Előzetes számítások szerint 2021 végére a nevelőtestület minden
tagja teljesíti a minősítési és pedagógus önértékelési kötelezettségét.
A pedagógus önértékelések még zajlanak, az eddigi értékelések alapján kiemelkedő területek :
változatos módszerek alkalmazása, azok adott tanulócsoporthoz való igazítása,
tehetséggondozás, versenyre felkészítés,
tanagyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségek kihasználása,
a gyermekek tapasztalataira, kíváncsiságára, érdeklődésére, életkori sajátosságaira
építve változatos tevékenységek biztosítása,
a tanulók tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosító módszerek, munkaformák
előtérbe helyezése,
tanulók teljes személyiségfejlesztésére való törekvés,
harmóniát, biztonságot elfogadó légkör teremtése a tanórán,
tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, ennek
függvényében a szükséges változtatások meghozása
az egyéni képességek közötti eltérések figyelembe vétele, a tanulók sikerélményhez
juttatása
megértő reagálás a gyermekek hibáira, tévesztéseire
a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon
bátorító visszajelzéssel, értékeléssel a tanulók fejlődésének segítése
tanulók egymás közötti interakciójának ösztönzése, diákok egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlesztése.
A fluktuáció iskolánkban elenyésző, az elmúlt öt év alatt csak két pedagógus ment el más
intézménybe. Az alacsony fluktuáció lehetővé teszi az intézményi stabilitást, a szakmai
munka feltételeinek biztosítását. A tanulólétszám, és osztálylétszámok növekedése, több

pedagógus nyugdíjba vonulása (utóbbi öt évben: 7fő), viszont a humánerőforrás fejlesztését
tette szükségessé. Így a személyi feltételekben bekövetkezett változás mégis csak kihatott az
intézményben folyó oktató-nevelő munka stabilitására, és nagyobb terhet jelentett a többi
pedagógus számára. A fiatal, pályakezdő pedagógusokat minden kollégának támogatnia
kellett, azon felül is, hogy segítő mentort állított melléjük az intézmény, akinek feladata a
gyakornok szakmai, módszertani segítése.
A következő időszak személyi feltételeinek tervezhetőségét az első osztályosok beíratási
száma, valamint a kollégák nyugdíjba vonulása határozza meg. A humán erőforrás
tervezéséhez meg kell vizsgálni a következő időszak tanulói létszámának, csoportszámának
alakulását, valamint a nyugdíjas kort elérő pedagógusok számát.
Pedagógusok létszáma életkor szerint
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A táblázatból jól látszik, hogy a nevelőtestület egyharmada 50 év feletti, 3 fő az idei tanév
végén vonul nyugdíjba, további 3 fő két éven belül. Nagy kihívás az intézmény számára a
megfelelő, jól képzett, motivált, a pedagógus pálya iránt elkötelezett munkaerő kiválasztása.
4.2. A tanulói közösség
A 2017/2018-as tanévben a Botev iskola tanulói létszáma 724 fő, ebből 63 fő a felsőörsi
tagintézmény tanulója. Az átlaglétszám osztályonként az előző évekhez képest növekedést
mutat. 26 fő/osztály, a tagintézményt is számolva: 24,7 fő.

A tanulói létszám alakulása:
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A diagramból jól látszik, hogy az utóbbi öt évben jelentősen, 25,7 %-kal megnövekedett az
intézmény tanulói létszáma, ezen belül is a német nemzetiségi tagozatot választó tanulók
száma 55,9 %-kal emelkedett. Sajnos a tanulói létszám emelkedését nem követte teljes
mértékben a pedagógus létszám emelkedése, ezért az utóbbi tanévben nem tudtuk az alsó
tagozaton az informatikai szakkört megvalósítani.
Tanulói csoportjaink számának alakulása:
Tanulói csoportszám alakulása
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Iskolánkban évtizedek óta három párhuzamos osztály működik, de a német nemzetiségi
oktatás iránti megnövekedett szülői igény négy évfolyamon két nemzetiségi német tagozatú
osztály indítását tette szükségessé. A tanköteles korú gyermekek létszámának kisebb mértékű
csökkenése az utóbbi években az alsó tagozatos osztályok számának csökkenéséhez vezetett,
így az intézmény visszaállt a három párhuzamos osztály indítására és az elkövetkező
esztendőkben is három boteves és egy felsőörsi osztállyal tervezünk. A felső tagozaton
azonban még csak hat év múlva valósul meg a három párhuzamos osztály minden

évfolyamon, addig szükség lesz a megnövekedett óraszámok miatt a pedagóguslétszám
bővítésére.
A három induló első osztály programja:
„A”osztály: általános tantervű (SLI) sakk, logika, informatika orientációval
Az osztálytanító irányításával, szakköri szinten, csoportbontásban, heti két órában folyik a
sakk oktatása. Polgár Judit magyar sakkozó által kidolgozott program szerint oktatjuk a
gyerekeket a sakk táblajáték szabályaira, az alapvető stratégiák alkalmazására és a sakketikett megismerésére. 3. évfolyamtól igény szerint sakkmester irányításával zajlik a képzés
az érdeklődő és tehetséges gyerekek számára, megalapozva a Botev-kupán, városi és megyei
versenyeken való eredményes szereplést. A sakk oktatása során a gyerekek megtanulnak
szabályrendszerben gondolkodni, meglátni matematikai összefüggéseket, megtanulnak
számolni

lépéseik,

elképzeléseik

logikus

következményeivel,

megismerkednek

a

koordinátarendszerrel, a mátrixban való tájékozódással, miközben fejlődik a memóriájuk, a
kreativitásuk és ez egyúttal komplex személyiségformálást eredményez, melynek során az
ellenfél tiszteletére, kudarctűrésre is nevel.
„B”osztály: általános tantervű (KID) komplex képességfejlesztés, innováció, digitális
pedagógia
Ennek a szemléletnek feladata az alapkészségek és kompetenciák kiemelt fejlesztése. A
Kerettantervben meghatározott tantárgyi keretek és időkeretek változatlanok, ezzel együtt a
tananyagok közötti kapcsolatok, a tantárgyi integráció hangsúlyosak. Az ismeretszerzés
folyamatában, a tananyag feldolgozásának módjában a kapcsolatok felismerése, az
összefüggések megértése kerül előtérbe. Ezen a módon tud az oktatás megfelelni az új
kihívásoknak, így valósulhat meg legjobban a kompetenciaalapú oktatás. Az értelmi nevelés
mellett az érzelmi nevelés, így az egész személyiséget fejlesztése kerül előtérbe. A beszélgető
és olvasókörök kiegészülnek a szorongás oldására alkalmazott játékokkal - amelyhez a nagy
mennyiségű Botev játéktár áll rendelkezésünkre - és a társas kapcsolatokat fejlesztő
csoportmunkával.
Az „A” és „B” jelű osztályokban első évfolyamtól választható nyelv az angol, vagy francia.
Az idegen nyelvet eleinte heti egy tanórában és egy szakköri órában, majd negyedik osztálytól
kezdve heti 4 órában tanulják a gyerekek.

„C” jelű osztály: német nemzetiségi tagozat
A német nemzetiségi tagozaton a tanulók heti öt német nyelv és irodalom, valamint heti egy
népismeret órában sajátítják el a német nyelvet és ismerkednek meg a magyarországi németek
hagyományaival, kultúrájával. A tagozat célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák
kialakítása, a nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása. Az értés és beszédkészség
fejlesztése érdekében a gyermekek képzeletére és érzékszerveire támaszkodó, játékos és
megjelenítő folyamatok, szerepjátékok szolgálják a nyelv minél magasabb színvonalú
elsajátítását. A két nyelven, két kultúra ismeretével felnövő gyerekek többet tudnak a világról,
ezáltal motiváltabbak a tanulásra, a sikerélmények által nyitottabbak, kíváncsiabbak.
Fesőörs, Malomvölgyi tagintézmény: általános tantervű
Angol idegen nyelvoktatásban részesülnek a tanulók heti 2 órában, 4. osztálytól heti 4
órában. Heti

egyszeri

néptánc

oktatás

keretében

népi

kultúra

megismertetésére,

tapasztalatokon alapuló ismeretszerzési lehetőségre erdei iskola szervezésével törekszik a
tagintézmény.

Tanulmányi eredmények:
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Az év végi tanulmányi eredmények átlaga növekedést, illetve az utolsó két tanítási évben
stagnálást mutat. Megállapítható, hogy a 4,43-os átlag nagyon jónak mondható és konkrétan,

számszerűen is tükrözi az intézményben folyó oktató-nevelő munka magas színvonalát, a
tanulóknak a megfeleléshez, tudás elsajátításához való hozzáállását.
Az iskolánkban végző tanulók döntő többsége érettségit adó középfokú intézményekben,
gimnáziumokban, szakgimnáziumokban kíván tovább tanulni, ezért is őrizni kell az oktatás
magas színvonalát, erősíteni a minőségi munkát.
Továbbtanulás iskolatípusok szerint:
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A táblázatból is kitűnik, hogy végzős tanulóink több mint fele, 52-54%-a, a gimnáziumi
továbbtanulást választja, ezen belül is kialakult a preferált intézmények sorrendje. A
továbbtanulási mutatók alapján a jelentkezők körében a legnagyobb érdeklődés évről évre a
Lovassy László Gimnázium, a Vetési Albert Gimnázium és a Magyar - Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium iránt mutatkozik. Középiskoláink képzései közül a két tanítási
nyelvű képzések és a különböző tagozatos képzések (német nemzetiségi nyelv, idegen
nyelvek, informatika, matematika) a legnépszerűbbek. Ezekbe az osztályokba minden évben
többszörös a túljelentkezés, ezért az intézmények a központi írásbeli felvételi vizsga mellett
szóbeli meghallgatásokat is tartanak.

A központi írásbeli vizsga eredményei:
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Központi matematika
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Központi írásbeli felvételi vizsgát intézményünkben a 2017/2018-as tanévben végzős 82
tanulóból 78-an írtak, országosan, a rendelkezésre álló adatok alapján a végzősök kb. 55% írt,
hisz nem minden középiskolai jelentkezéshez feltétel a központi felvételi teljesítése.
Ezek eredményei - a táblázat alapján megállapítható, hogy főleg matematikából - messze
túlszárnyalják az országos átlagot. Szövegértés eredményünk is az országos átlag fölött van,
de mivel nem sokkal, csak 16%-al, ezt a területet fejlesztenünk szükséges.
Oktatási-nevelési, szakmai eredményességünk egyik visszajelzése a központi felvételi
eredményeink, másik fontos megfelelési területünk az országos kompetenciamérés a 6. és 8.

évfolyamon. Az Oktatási Hivatal 2018. február 28-án közzétette a 2017. májusában megírt
országos kompetencia mérés eredményeit, amelyeket a táblázatok alapján összehasonlíthatunk
az előző évi eredményeinkkel:
Országos kompetencia mérés eredményei:
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Kompetenciamérés 8. évfolyam szövegértés
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Az iskola fejlesztő hatását jelzik a folyamatos kimagasló mérési eredmények. Az Oktatási
Hivatal 2017-ben kiemelte intézményünket kimagasló teljesítményt nyújtó és magas

hozzáadott értéket mutató intézményként. Az iskolai matematikai és szövegértési
kompetenciamérések eredményeinket nézve szignifikánsan magasabbak az országos
átlagénál, általában 130 és 200 pont közötti értékkel. A hozzánk hasonló iskolák adatainál
szintén magasabbak az eredményeink, több mint 100 ponttal. Mindkét mérési területen az
alapszintet el nem érők aránya jóval alacsonyabb érték, mint az országos átlag és a hozzánk
hasonló iskolák átlaga. A veszprémi tankerületi iskolák összehasonlításában első vagy
második legjobb eredményeket értük el. Kimagasló a 8. évfolyam matematika eredménye, a
legmagasabb a tankerületben, a megyeszékhelyi iskolák összehasonlításában is csak egy
iskola ért el magasabbat. A 8. évfolyamon szövegértésben az összes megyeszékhelyi iskola
között nincs felettünk senki, ugyanakkor megállapítható, hogy míg matematikából a 8.
évfolyam eredményei évről-évre növekvő tendenciát mutatnak, addig a szövegértés
eredmények- összehasonlítva az előző tanévekkel- kissé gyengébbek. Ugyanazt a tendenciát
figyelhetjük meg, mint a központi szövegértés eredményünknél: bár mindkettő mérésbenközponti írásbeli felvételi és kompetenciamérés szövegértésből- az országos átlagot jóval
meghaladjuk, de saját magunkhoz képest, nézve az előző évek eredményeit, jobban is
teljesíthetnénk, ezért e területen szükséges a fejlesztés.
A korábbi évek kompetencia mérésének és saját iskolai mérések (DIFER, NETFIT, nyelvi
mérések, első évfolyamosok év végi mérése) tapasztalatai alapján a következő feladatokat
végezzük el:
minden szaktanárt tájékoztatunk a mérési eredményekről,
beazonosítjuk azokat a tanulókat, akik az eddigi eredményükhöz képest alul
teljesítettek és számukra felzárkóztató foglalkozást szervezünk
kigyűjtjük azokat a tanulókat, akik magasan teljesítettek, hogy szakkörökön,
tehetséggondozó felvételi előkészítőkön tovább erősíthessük tudásukat.
A tanulóinknak sok lehetőségük van, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, sokoldalú
felkészítésükhöz, a szabadidejük kulturált eltöltéséhez az iskola széles kínálattal rendelkezik.
Az 1-4 évfolyamos tanulóink mindkét telephelyen napközi otthonos ellátást kapnak, 5-6.
évfolyamosok tanulószobán vehetnek részt, az előző évekhez hasonlóan a korrepetálások,
fejlesztő órák, szakkörök, művészetoktatás, sportkörök, felvételi előkészítők biztosítják a
törvény által előírt 16 óráig történő foglalkoztatást. A művészetoktatást – színjátszás, néptánc,
modern tánc, képzőművészet, zene – külső szakkör vezetők is segítik Felsőörsön és
Veszprémben is.

Iskolánkban többek között az idegen nyelvoktatásunk szinten tartását, illetve fejlesztését,
valamint a mindennapos testnevelés korrekt elvégzését valódi tartalommal megtöltését
kiemelt területként kezeljük. A személyi feltételek az utóbbi két évben mindkét területen
erősödtek, több tanár dolgozik ezeken a területeken, ezáltal mindkét területen több szakkört,
sportkört tudunk működtetni, például idegen nyelvből az eddig megszokottak-német, angol,
francia szakkör - mellett, orosz szakkör is indul immár második éve.
A Köznevelési Törvény előírja a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatását, az
egyéni különbségek figyelembevételét – a tehetséggondozást. Legfontosabbnak tartjuk a
tehetséges tanulókkal való differenciált és intenzív foglalkozás feltételeinek megteremtését.
Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb
palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására. A differenciált foglalkozások a
tanórákon, tanórán kívüli programok, projektmódszer, pályaorientáció, a továbbtanulás
segítése, választható versenyek, egyéb megmérettetések, bemutatók a szinterei a tehetséges
tanulók fejlesztésének.
Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más
intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését.
A tehetséggondozás mellett kiemelt figyelmet fordít az iskola a tanulási kudarcnak kitett
tanulók segítésére, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők
fejlesztésére, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására és a sajátos nevelési
igényű tanulók integrált oktatására, hisz kiemelt célunk, hogy minden diák lehetőséget kapjon
képességeinek maximális kibontakoztatására, valamint a felnőtt élethez szükséges
versenyképes tudás elsajátítására.
Különleges bánásmódot igénylő tanulók - sajátos nevelési igényű, (SNI) beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HH,
HHH)- létszámának változása:

Különleges bánásmódot igénylő tanulók létszáma:
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A táblázatból látható, hogy folyamatosan nő az SNI-s és BTM-es tanulóink száma, míg a
jogszabályok változása (hátrányos helyzet meghatározása) miatt az elmúlt években jelentősen
csökkent a hátrányos helyzetű tanulók száma. Az SNI-s tanulók fejlesztéséről az EGYMI
utazó gyógypedagógusai, valamint az intézménybe kihelyezett pedagógiai asszisztensek
gondoskodnak, a BTM-es tanulók fejlesztését saját fejlesztő pedagógusaink látják el. Az utazó
gyógypedagógusok helyett hatékonyabb lenne, egy az intézménybe kihelyezett, vagy saját
állományunkban levő gyógypedagógus alkalmazása. Az SNI és BTM-es tanulók integrált
nevelése-oktatása komoly kihívások elé állítja a pedagógusokat, hisz a tanórákon meg kell
valósítaniuk az SNI típusától függően a differenciált oktatásukat. Nevelésük, fejlesztésük
nagyfokú odafigyelést, felkészülést, empátiát, és a szülőkkel való hatékony együttműködést,
valamint szakirányú továbbképzést igényel.

4.3. Tárgyi feltételek
Az iskola Veszprémben 3 épületből áll:
Az „A” épület (főépület) 2 szintes, szintenként 2 folyosóval. Itt találhatóak a felsős
osztályok tantermei, az igazgatói és a helyettesi irodák, a felső tagozatos tanárok tanári
szobája, valamint a gazdasági iroda. Ebben az épületben van még az intézmény
nagyobbik tornaterme, az iskolai könyvtár, a számítástechnika tantermek és az ebédlő.
Iskolánkban új, korszerű orvosi szoba került kialakításra, melynek köszönhetően az
orvosi vizsgálatok, oltások helyben történhetnek.
„B” épületben (középső épület) 7 alsós osztályteremnek, egy tanári szobának és egy
kisebb méretű tornaszobának jutott hely.
„C” épületben (kis épület) 4 alsós osztályterem és egy tankonyha áll rendelkezésre.

Intézményünk saját sportpályákkal, közte műanyag borítású futópályával, tágas udvarokkal,
tornateremmel, tornaszobával, 16000 kötetes könyvtárral, kettő számítástechnika teremmel,
korszerű fizika-kémia előadóval, háztartástan konyha teremmel, technika műhellyel,
ebédlővel rendelkezik. Minden osztály – egy „vándorló”osztály kivételével – a saját
tantermében tanul, csak a szaktantermi órák és csoportbontás esetén vándorolnak. Az épületek
teljes körűen akadálymentesítettek, eszközök és felszerelések elsősorban vakok és gyengén
látók, valamint mozgáskorlátozottak számára állnak rendelkezésre.
Az intézményi gazdálkodás terén az évek óta tartó nehézségek ellenére jelentős eredmények
születtek, amelyek a létszám, illetve tanulói csoportszám növekedéséből következően
megvalósult fejlesztés nélkülözhetetlen, illetve az oktatás feltételrendszerét jelentősen javító
beruházás volt.
Ezek javarészben az előző fenntartónak, az EU-s támogatásoknak, önkormányzati képviselői
támogatásoknak, szülői felajánlásoknak, illetve költségvetésen kívüli források felkutatásának
köszönhetőek
Az elmúlt 10 év infrastrukturális fejlesztései:
a főépület nyílászáró cseréje,
a kazánház, a hőközpont és a fűtővezeték felújítása,
a nagy tornaterem padozatának felújítása, oldalfalának, az ablakainak cseréje,
számítógépes termek újra gépesítése, vezetékes hálózat kiépítése,
a középső épület homlokzatának szigetelése,
az osztálytermek bútorzata lecserélésre került korszerű, tartós bútorok beszerzése
révén,
a természettudományi előadó is megújult, a modern kor követelményeinek megfelelő
bútorokat, és néhány új eszközt, berendezést kapott,
lecseréltük a folyosókon található szekrények ajtóit,
a tantermekbe állítható magasságú táblák kerültek,
2015. év nyarán az iskola belső udvara is megújult, az új burkolaton kosárlabda,
lábtengó, udvari sakk pályák lettek kialakítva.
pályázatból, ill. szülői támogatásokból 5db új interaktív táblával is gyarapodtunk
2015-ben
felújításra kerültek a „B” épület tanulói mosdói és a „C”épület tanulói mosdó fiú része
megtörtént a hangosítás kibővítése, néhány szakaszon megújítása, új jelzőcsengő
kialakítása

2015-ben a megnövekedett tanuló létszám miatt konténerterem kihelyezésére került
sor
étterem tetőszigetelése
2012-ben jelentős mennyiségű informatikai eszköz került az intézménybe, így pl.
Veszprémben 11 db, Felsőőrsön 2db interaktív táblát vettünk használatba.
Számítástechnika termeink felszereltsége korszerű, a termek légkondicionáltak,
internet elérési lehetőség minden tanteremben biztosított
Jelentős változás, hogy megtörtént iskolánk (veszprémi telephelyének) teljes körű
akadálymentesítése 2009-ben. Rámpákat alakítottak ki a mozgáskorlátozottak
közlekedésének segítésére, illetve a főépületben egy lift működik.
A 2008. év elején a Szemünk Fénye Program keretében az összes világító eszközt
korszerű, energiatakarékos lámpára cserélték.
A felsőőrsi tagintézményben két kisebb és két nagyobb tanteremben, egy tornaszobában
folyik az oktatás. Itt is több fejlesztés történt az utóbbi években, a tetőtérben új tanterem, a
földszinten két nagyobb tanterem kialakítása, nyílászárócsere, önkormányzati pályázat
segítségével napelemek elhelyezése, az udvaron egy szilárd burkolatú sportpálya, szülői
parkoló építése történt.
5. Vezetői program - fejlesztési területek
Minden iskola jó valamiben, a fejlesztést az erősségekre támaszkodva indítjuk el és a
gyengeségekre összpontosítjuk. A fejlesztés nem öncélú, kifejezetten a tanulói eredmények
javulására irányul, ehhez biztosítanunk kell tanulóinknak olyan iskolai légkört és környezetet,
olyan tudást, hogy sikerrel tudják megállni helyüket és boldog emberek legyenek.
Ma, amikor a tanulók szinte bárhol és bármikor hozzáférhetnek minden információhoz,
tulajdonképpen nincs szükség a hagyományos értelemben vett tanárra, aki leadja
a tananyagot, elmondja a tényeket. Egészen más típusú pedagógus-személyiségekre van
szükség, akik segítőként, útmutatóként állnak a diák mellett. A tanulókat meg kell tanítani az
alapkészségek, alapismeretek mellett a gyakorlati készségekre, a gondolkodásra, a hatékony
tanulásra, az együttműködésre, a munkaerőpiacon való helytállásra.
Olyan iskolát képzelek el, mely folyamatosan képes megújítani pedagógiai kultúráját,
amelynek legfontosabb értékei a tanulás, az innováció, a kreativitás, az együttműködés és
egymás tisztelete.

Minden gyerek kapjon esélyt arra, hogy tehetségének, adottságának megfelelően
kibontakozhasson, eredményesen végezze munkáját. Ennek érdekében az oktatás-nevelés
területein ki kell jelölni a stratégiai irányokat és fejlesztési célkitűzéseket.
Stratégiai irányok, fejlesztési területek az oktatási- nevelési tevékenység minőségének
javítására
5.1.

A tanuló személyiségének fejlesztése

5.1.1. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, tehetséggondozás
A tehetséggondozás a Botev iskolában hagyományosan kiemelkedőnek mondható és kiemelt
területe az intézményben folyó munkának. Szinterei a szakkörök, versenyre felkészítő
foglalkozások, felvételi előkészítők matematikából, magyar nyelv és irodalomból, idegen
nyelvekből és biológiából, valamint a tanórai és tanórán kívüli differenciált feladatok. Ezeken
az órákon azonban – a versenyre történő felkészítésen kívül- bárki részt vehet, nem történik
kiválasztás, tehetségazonosítás.
Fejlesztési cél: a tehetség felismerése és gondozása
Intézményünk 2010-től regisztrált, a megcélzott tehetségterületek száma szerint komplex
tehetségpontként működik. A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése,
azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott
megmutatása a tehetséges fiataloknak.
Megvalósítási lehetőségek:
a tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása,
a tehetségek korai felismerését támogató új módszerek terjesztése: tanári megfigyelés,
kreativitás-tesztek, tantárgyi eredmények, versenyeredmények, a már meglévő
tehetségazonosítási folyamatok megújítása és tartalmuk, módszereik mélyítése,
korszerűsítése, elemzése,
a tehetséggondozás iskolai formáinak megteremtése: Botev műhelyek létrehozása az
idegen nyelvek, képzőművészet, néptánc és zene területén,
tehetségfejlesztő pedagógus bevonása a fejlesztésbe,
a kiszűrt tehetségek erősségeinek fejlesztése,

pályázati források keresése, a Nemzeti Tehetség Program pályázati lehetőségeinek
kihasználása,
iskolánk negyedik évfolyamos tanulói az idei tanév 2. felében részt vesznek az
Oktatási Hivatal MaTalent3 matematikai tehetségazonosító online mérésében,
melynek célja a matematikai tehetségazonosítás, a tehetség komplex fejlesztése, a
pedagógusok tehetségazonosító és -fejlesztő tevékenységének támogatása

5.1.2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, sajátos nevelési igényű,
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros tanulók integrált
fejlesztése.
Az SNI és BTM-es tanuló fejlesztése törvényileg előírt a köznevelési intézmények számára. E
kötelezettségünknek eleget is teszünk, de úgy érzékeljük, hogy a heti 1-2 fejlesztő óra nem
oldja meg a problémákat.
Fejlesztési cél: a fejlesztés hatékonyságának növelése
Megvalósítási lehetőségek:
differenciált foglalkozások, egyéni haladási tempó a tanórákon
magas tanulólétszámú osztályok bontása
iskolán kívüli programok szervezése, szabadidős foglalkozások
tapasztalat és véleménycsere a kollégákkal
együttműködés a családdal, szakemberekkel és a Családsegítő Szolgálattal
az iskolai védőnő, valamint az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai segítségének
igénybe vétele
együttműködés más szakemberekkel: pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus
pedagógusok szakirányú ingyenes továbbképzése
a témában jártas szaktanácsadó támogató tevékenysége
teljes állásban fejlesztő pedagógus, teljes állású gyógypedagógus, félállásban
pszichológus alkalmazása
heti egy órakedvezmény a tanárnak/tanítónak, hogy időt tudjon szakítani a különböző
szakemberekkel való együttműködésre
heti egy óra órakedvezmény az ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusnak

hosszú távú lehetőség: Kéttanítós modell alkalmazása 1 – 2. évfolyamokon
matematika, magyar és készségtárgy órákon. Lényege: a tanítási órák két tanító szoros
együttműködésével zajlanak, egyik az órát vezeti, a másik az egyes tanulók tanulási
folyamatához igazodva segíti őket. Hatékonyabb lenne az oktatás, ha egyikük
gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezne. Cél, a tanulók
differenciált egyéni fejlesztése, a képességek, alapkészségek szintjén.

5.2. Idegen nyelv oktatásának fejlesztés
Iskolánkban az 1992/93-as tanévtől hagyományos nyelvoktató formában német nemzetiségi
tagozat működik. A párhuzamos osztályokban angol, illetve francia idegen nyelvoktatás közül
választhatnak első évfolyamtól a szülők, tanulók. Az idegen nyelvek oktatása egyik kiemelt
feladatunk. A továbbtanulási mutatók, tanulmányi versenyek eredményei, belső és külső
mérési eredményeink is azt jelzik, hogy intézményünkben hatékony és eredményes a
nyelvtanítás. Úgy vélem, hogy ezt még fokozni lehetne, hisz társadalmi elvárás a
kommunikatív nyelvtudás elsajátítása.
Fejlesztési cél: idegen nyelvoktatásunk még eredményesebbé tétele
Megvalósítási lehetőségek:
angol/német/francia napok rendezése minden tanévben
anyanyelvi tanár/pedagógiai asszisztens alkalmazása
csoportbontások

megtartása,

kibővítése,

nívócsoportok

létrehozása

a

7-8-os

évfolyamokon
projekthetek,

projekttémák,

német

nemzetiségi

hagyományokhoz

kapcsolódó

projektek megvalósítása
célnyelvi országokba tanulmányi kirándulások, nyelvi táborok, néptánc fellépések
szervezése, ezekhez pályázati források felkutatása
belső módszertani, tudásmegosztó fórumok, módszertani tudástár létrehozása
a kialakult jó kapcsolat ápolása a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzattal, a
Veszprém Megyei Német Iskolaegyesülettel, a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodával,
a német, angol tagozatú oktatást folytató általános és középiskolákkal

pályázati lehetőségek kihasználása külföldi iskolákkal való kapcsolattartás, cserediák
kapcsolatok létrehozása céljából (a német nemzetiségi tagozat Erasmus+ Mobilitas
pályázata e célt szolgája, a pályázat még elbírálás alatt áll)
a nyolcadik osztályos tanulók számára az alapfokú nyelvvizsga megszerzési
lehetőségének megszervezése
német nemzetiségi hagyományok ápolása, nemzetiségi tánccsoportunk támogatása,
nemzetiségi énekkar létrehozása
a német nemzetiségi tagozatra járó tanulók számára heti egy testnevelés óra terhére
német néptánc oktatás bevezetése
hosszú távú lehetőség: igényfelmérés alapján, bővített nyelvoktató német nemzetiségi
tagozat létrehozása, amely legalább három tantárgy német nyelven történő tanítását és
ezáltal még hatékonyabb nyelvoktatást tesz lehetővé
hosszú távú lehetőség: második idegen nyelv heti két órában történő bevezetése a felső
tagozaton
5.3. A tanulás támogatása, innovatív megoldások feltárása, új oktatási megoldások
bevezetése

Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető szerepe, hogy támogató tanulási
környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, hogy az intézmény forrásait erre a célra használják
fel. Pedagógiai eszköztárunkba beépültek a 21. századi készségeket fejlesztő módszerek és
eljárások. Fontos számunkra, hogy tanulóink használható tudással és készségekkel
gazdagodva kezdhessék meg középfokú tanulmányaikat, rendelkezzenek alapvető tanulási
technikákkal.
Fejlesztési cél: önálló ismeretszerzés és az ehhez szükséges képességek fejlesztése
Megvalósítási lehetőségek:
a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények fenntartására és
javítására összpontosító nevelő-oktató munka
mérési eredményeink elemzése alapján a tanulók szövegértésének fejlesztése
az éves tanmenetek elkészítésekor kiemelt figyelem fordítása a kreativitás és az
innováció, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldás, a kommunikáció valamint
az együttműködés fejlesztésére

a játék fejlesztő erejének bevonása a tanítás folyamatába, a fontosabb stratégiai
játékok megismertetése a diákokkal
családi játékdélutánok rendezése az alsó tagozaton, ahol együtt játszhat diák, szülő és
tanár, ehhez a rendelkezésünkre álló Botev játéktár felhasználása
alsó tagozatos KID programunk kidolgozása, továbbfejlesztése
alsó tagozatos sakkoktató programunk kidolgozása, profi sakkoktató alkalmazása,
sakktehetségek fejlesztése, udvari sakktáblák bővítése
intézményi jó gyakorlatok összegyűjtése, hasznosítása, belső tudásmegosztás
megszervezése,

rendszeresen

megszervezett

szélesebb

körű

tudásmegosztás

lehetőségének megteremtése
az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatás és megfelelő tanulási eszközök biztosítása
online formában is, honlapunk segítségével
hatékony munkáltató, tevékenykedtető módszerek, projektmódszerek, kooperatív
oktatási formák, szimuláció, szerepjátékok alkalmazása a tanórákon
élményközpontú, felfedeztető jellegű tanórán kívüli oktatás, erdei iskolai programunk
folytatása
a tanulási folyamatban az infokommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális
tananyagok még hatékonyabb alkalmazása
pedagógusok továbbképzéseken való részvételének támogatása, annak érdekében,
hogy a pedagógusok megismerkedhessenek a szaktárgyukat támogató anyagokkal, az
új elektronikus eszközök által közvetített tanulás és tanítás lehetőségeivel
IKT felszereltség növelése, ezáltal az önálló tanulás, önfejlesztés innovatív támogatása
Botev-díj alapítása az iskola Minerva alapítványa keretében, a tanulás támogatása
érdekében legkiemelkedőbb munkát végzett pedagógusok elismerésére

5.4. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét, a
tanulói közösségbe tartózás érzését a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével
széleskörűen fejlessze. A közösségfejlesztés célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret
segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását olyan módon, hogy azok egyéni
lehetőségeinek maximumára jussanak el. A jövő iskolája csak akkor képes megfelelni
céljainak, ha él a tanítási órán és az iskolán kívüli nevelés lehetőségeivel, igyekszik

felhasználni ezek kötetlenebb formáit, módszereit. A tanítási órák tervezésénél és
szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti
formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, együttműködését, állandó aktivitását
biztosítják.
A tanítási órán kívül végzett tevékenységek a Botev iskolában különböző műveltségi
területekhez kapcsolhatók, - képzőművészet, zene, sport, tehetséggondozás, felzárkóztatás,
nyelvtanulás, színjátszás, tánc – az iskola által, vagy más intézmények, külső szakemberek
által szervezett programok keretében. A tanítási órán kívül szervezett programok a tanulók
számára önkéntes és választható jellegűek.
A szabadidős tevékenységek tárháza oly bőséges a Botev iskolában, hogy e téren nagyon
nehéz fejlesztési területeket, új lehetőségeket találni. Kijelenthetjük, hogy az iskola egyik
erőssége a tanórán kívüli foglalkozások által az egyéni képességek fejlesztése, valamint a
közösségfejlesztés megvalósítása. Problémát a helyhiány, a szűkös terek, a tornaterem
kapacitása, valamint a tanulók magas óraszáma, iskolán kívüli elfoglaltságai jelentenek.
Fejlesztési cél: Szabadidő hasznos eltöltése, hagyományaink megtartása, ápolása, új
hagyományok teremtése.
Megvalósítási lehetőségek:
nagyon fontos, hogy jól működő szakköreinket, (francia, német, angol, orosz,
képzőművészet, természetjáró, média, néptánc, alsós énekkar, diákvállalkozás,
furulya, szolfézs, kézműves, sakk, KID, színjátszó, logika, origami, ÖKO,
informatika, citera, acro-dance, néptánc) valamint sport foglalkozásainkat( vívás,
kosárlabda, röplabda, foci, futsal, torna, atlétika) továbbra is működtetni tudjuk
tanulói igény szerint még több szakköri, tehetséggondozó óra bevezetése a kötelező
óraszámba
a jelenleg is jól működő és nagyon sikeres, innovatív Botev Art-i-csóka művészeti
szakkör bevezetése az alsó tagozaton, a tehetséges tanulók kiválasztása és a Botev
művészeti tehetséggondozó műhely beindítása
német nemzetiségi énekkar újraszervezése az alsó, majd felső tagozaton
hangszeres (harmonika) délutáni zenetanítás elindítása
alsó tagozaton az „A” és „B” jelű osztályokban az informatika szakkör újraindítása

a DÖK és segítő tanára által elkezdett közösségi tér kiépítése – szülői segítséggel – az
intézmény B és C épületében
a DÖK által szervezett programok - suli-buli, ötödikesek avatása, sportnap,
papírgyűjtés, mikulásnap – kibővítése szülőket is bevonó programokkal (kézműves,
játék, sport délutánok)
délutáni napközis foglalkozások keretében projektek, tanulói „Ki mit tud” szervezése
az iskolai könyvtár által működtetett iskolarádió újraindítása, további író-olvasó
találkozó, mese-és versmondó verseny, vetélkedők, filmklubok szervezése
az iskola által szervezett versenyek – tankerületi logikaverseny, Botev tornaverseny,
német nyelvi megyei tanulmányi verseny, szépkiejtési verseny, vers-és prózamondó
verseny – fenntartása
tanulmányi kirándulások, nyári és erdei táborok, múzeumi, kiállítási, könyvtár,
színház és hangverseny látogatási programok folyamatos szervezése, Határtalanul
programra pályázás
más intézmények által meghirdetett játékos, vagy tanulmányi vetélkedőkön való
részvétel
pályaorientációs naphoz, témahetekhez- digitális, pénzügyi, fenntarthatósági –
kapcsolódó programok szervezése
hagyományaink- nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó tanuló műsoraink, iskolarádiós
megemlékezéseink, iskolai közös ádventi éneklés, karácsonyi műsor, angolosok
Halloween-napi, németesek Márton napi ünneplése - színvonalának megőrzése
elsős váró programjaink, ovi-sulik, interaktív és kézműves foglalkozásaink
népszerűségének fenntartása
Egry úti óvodások bevonása a tehetséggondozásba, képzőművészeti pályázatokba,
alsó tagozat szabadidős tevékenységeibe (pl.”sportnap kicsiknek-nagyoknak”)
Diákönkormányzati-díj létrehozása a közösségért leglelkiismeretesebben dolgozó
tanulóink elismerésére
ÖKO játszótér kialakítása az iskola udvarán
Botev gála előkészítése, megszervezése, lebonyolítása 2019-ben, az iskola
fennállásának 45. évfordulója alkalmából
hosszú távú lehetőség: minden tanévben Botev hét (halálának évfordulóján, június első
hetében) szervezése, melynek részét képezné az angol, francia és német nap

5.5. Együttműködés, kapcsolattartás fejlesztése
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a
tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat
megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről
információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől.
Az iskola vezetősége kéthetente tart vezetőségi értekezletet, az iskola vezetősége és a
munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a munkatervben meghatározott
időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres információcserét az
iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök között.
Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti
kapcsolattartását, információcseréjét is.
A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok
közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákönkormányzattal. A
kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, osztály- és iskolai programok,
diákközgyűlés alkalmával valósul meg.
Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadóórákon,
iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy
tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart
kapcsolatot a szülői közösséggel és a szülői választmánnyal.
Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa
tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal tart
fogadóórát és az órarendjében is kijelöli a heti fogadóórája időpontját.
A tagintézménnyel való kapcsolattartás felelőse az igazgató és a tagintézmény vezető. Az
igazgató legalább kéthetente a tagintézménybe látogat. A tagintézmény vezető mindig részt
vesz az iskolavezetőségi üléseken.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. Az igazgató
félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről.
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
szülői szervezet működik. A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzatuk
szerint működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségek. Küldötteik a Szülői
Választmányban képviselik az osztályt
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze.

Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel határozat révén, vagy egyéb
szokásos írásos formában
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
a fenntartóval, a Veszprémi Tankerületi Központtal
az ingatlanok tulajdonosaival: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
Felsőörs Község Önkormányzatával
Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központtal
a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodával
a város oktatási intézményeinek vezetőivel, azok munkaközösségeivel
a felsőörsi Miske Óvodával
a Nevelési Tanácsadóval
Gyermekjóléti Szolgálattal
egészségügyi szolgálatokkal
a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal
a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzattal
Az intézményi önértékelés során a szülői interjú és a szülői kérdőívek elemzése során is
kiderült, hogy a szülők nem tartják megfelelőnek az iskolai tájékoztatást, így a kapcsolattartás
formáit, minőségét fejlesztési területként kell kezelnünk.
Fejlesztési cél: kapcsolttartási formák kialakítása
Megvalósítási lehetőségek:
iskolai honlap megújítása, információk folyamatos közzététele, frissítése
szülők nagyobb fokú bevonása az intézményi rendezvényekbe (nemzeti ünnepek,
osztályprogramok, szülő-diák rendezvények)
intézményvezető és szülői munkaközösség vezetőjének rendszeres információcseréje
hatékonyabb kommunikáció a partnerekkel, véleményezési lehetőségük biztosítására
szülői

és

kiemelt

kulcsfontosságú

partnerek

igényeinek,

elégedettségének

megismerése,
partneri elégedettségmérés bevezetése, a mérések elemzése által fejlesztési területek
megállapítása

kétirányú

információáramlást

támogató

kommunikációs

rendszer

kialakítása,

elektronikus visszajelző rendszer kialakítása
elektronikus napló bevezetése

5.6. Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése
Az elmúlt évek törvényi változásai nagy kihívás elé állította az intézményeket. A
pedagógusok kötelező óraszámának emelése, a pedagógus minősítés és önértékelés
bevezetése, a mesterpedagógusok csökkentet munkaideje, a mindennapos testnevelés,
valamint az etika/hit-és erkölcstan oktatás megvalósítása, a helyettesítések megoldása,
kollégák nagy számban történő nyugdíjazása, nagyban megnehezítette a tervezést, folyamatos
változtatást, rugalmasságot igényelt az intézmény vezetőségétől. A Botev iskola
pedagógusainak életkorát nézve, ez a jövőben sem lesz másképp, hisz a következő két évben
6 pedagógusunk vonul nyugdíjba, az ő pótlásukról pedig gondoskodni kell.
Másik problémánk a megnövekedett tanulólétszám és ezáltal a magasabb csoportszám miatt a
nem elégséges infrastrukturális feltételek. A megnövekedett létszámunk, az intenzív használat
miatt folyamatosan fel kell újítanunk tantermeinket. A 28 veszprémi tanulócsoportból egy
osztálynak nincs tanterme- a konténer teremmel való bővítés ellenére- ők „vándorolnak”. A
napi 28 testnevelés órát nem tudjuk ellátni egy tornaterem és egy tornaszobával, így két
osztály tartózkodik egyszerre a tornateremben, alsóban pedig heti kétszer – ha az időjárás
engedi – kinti, udvari órán vesznek részt a tanulók. A hit-és erkölcstan órára egyszerre öt
különböző egyház számára kell termet biztosítanunk, ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy a
szertárakból kisméretű „csoportszobát” alakított ki az intézményvezető. Szintén problémánk
az ünnepélyek, rendezvények megtartása, a hagyományőrzés, hisz nincs aulánk, nagyméretű
közösségi terünk. Elengedhetetlen szüksége lenne az intézménynek a fejlesztésre, bővítésre.
állagmegóvásra.
Fejlesztési cél: az intézmény infrastrukturális fejlesztése
Megvalósítási lehetőségek:
az intézmény bővítése: új tornaterem építése, vagy meglévő bővítése, közösségi tér,
aula létrehozása, új tantermek, foglalkoztató szobák építése
nyílászárók, tantermi ajtók cseréje, javítása

villamos hálózat megerősítése
C épület lány mosdójának felújítása
alsós tanulóknak udvari játszóeszközök telepítése
szilárd burkolatú udvari rész műfűvel, vagy gumiburkolattal való lefedése
tanári parkoló lezárása
portaszolgálat kialakítása
intézmény főbejárati lépcsősorának újraburkolása
a tanári munka körülményeinek javítása: tanári szobák bútorzatának cseréje, klíma
bevezetése
Természetesen ezek a tervek csak a működtetői és a Veszprémi Tankerületi Központ
együttműködő és konstruktív fenntartói támogatásával tudnak megvalósulni.
6. Összegzés
Legfontosabb feladatok ütemezése:
Rövidtávon: (1 év)
szakszerű és törvényes működés biztosítása, a jogszabályi változásoknak, a fenntartói
elvárásoknak való megfelelés
új iskolavezetés kinevezése a tankerület segítségével
pedagógus álláshelyek feltöltése folyamatosan
hatékony együttműködések a civil szervezetekkel, társintézményekkel történő
együttműködés erősítése
az iskolai könyvtár által működtetett iskolarádió újraindítása
pedagógusok továbbképzéseken való részvételének támogatása
a pedagógus önértékelési rendszer működtetése, a nevelőtestület támogatása az
eljárásokon való sikeres részvételben
német nemzetiségi énekkar újraszervezése az alsó, majd felső tagozaton
célnyelvi országokba tanulmányi kirándulások, nyelvi táborok szervezése, ezekhez
pályázati források felkutatása
pályázati lehetőségek kihasználása külföldi iskolákkal való kapcsolattartás, cserediák
kapcsolatok létrehozása céljából
hangszeres (harmonika) délutáni zenetanítás elindítása

alsó tagozaton az „A” és „B” jelű osztályokban az informatika szakkör újraindítása
a DÖK és segítő tanára által elkezdett közösségi tér kiépítése – szülői segítséggel – az
intézmény B és C épületében
Botev gála előkészítése, megszervezése, lebonyolítása 2018/2019-es tanévben, az
iskola fennállásának 45. évfordulója alkalmából
elektronikus napló bevezetése, pedagógusok felkészítése
a nyolcadik osztályos tanulók számára az alapfokú nyelvvizsga megszerzési
lehetőségének megszervezése
diákönkormányzati-díj létrehozása a közösségért leglelkiismeretesebben dolgozó
tanulóink elismerésére
ÖKO játszótér, ezen belül is „mezítlábas sétány” kialakítása az iskola udvarán
az intézmény főbejárati lépcsősorának újraburkolása
Középtávon: (3év)
a tehetséggondozás iskolai formáinak megteremtése: Botev műhelyek létrehozása az
idegen nyelvek, képzőművészet, néptánc és zene területén
a jelenleg felső tagozaton működő Botev Art-i-csóka művészeti szakkör bevezetése az
alsó tagozaton
pályázati források keresése, a Nemzeti Tehetség Program pályázati lehetőségeinek
kihasználása
intézményi jó gyakorlatok összegyűjtése, hasznosítása, belső tudásmegosztás
megszervezése,
kompetenciamérések eredményeinek - a feldolgozott eredmények alapján- megtartása,
javítása, szövegértés fejlesztése
angol/német/francia napok rendezése minden tanévben
anyanyelvi tanár/pedagógiai asszisztens alkalmazása a nyelvoktatásban
családi játékdélutánok rendezése az alsó tagozaton, ahol együtt játszhat diák, szülő és
tanár, ehhez a rendelkezésünkre álló Botev játéktár felhasználása
teljes állásban fejlesztő pedagógus, teljes állású gyógypedagógus, félállásban
pszichológus alkalmazása
alsó tagozatos KID programunk kidolgozása, továbbfejlesztése
alsó tagozatos sakkoktató programunk kidolgozása, profi sakkoktató alkalmazása,
sakktehetségek fejlesztése, udvari sakktáblák bővítése

szülők nagyobb fokú bevonása az intézményi rendezvényekbe (nemzeti ünnepek,
osztályprogramok, szülő-diák rendezvények)
hatékonyabb kommunikáció a partnerekkel, véleményezési lehetőségük biztosítására
IKT felszereltség növelése
a DÖK által szervezett programok kibővítése szülőket is bevonó programokkal
(kézműves, játék, sport délutánok)
Egry úti óvodások bevonása a tehetséggondozásba, képzőművészeti pályázatokba,
alsó tagozat szabadidős tevékenységeibe (pl.”sportnap kicsiknek-nagyoknak”)
Botev-díj alapítása, a kiváló munkát végzett pedagógusok jutalmazására
nyílászárók, tantermi ajtók cseréje, javítása
villamos hálózat megerősítése
C épület lány mosdójának felújítása
Hosszútávon: (5 év)
kéttanítós modell /csoportbontásban történő oktatás alkalmazása 1 – 2. évfolyamokon
matematika, magyar órákon
bővített nyelvoktató német nemzetiségi tagozat létrehozása
második idegen nyelv heti két órában történő bevezetése a felső tagozaton
minden tanévben Botev hét szervezése, melynek részét képezné az angol, francia és
német nap
a változás és a folyamatosság, a hagyományos értékrend és a korszerű pedagógiai
módszerek egyensúlyának fenntartása
a nemzeti és nemzetiségi hagyományok folyamatos ápolása
az intézmény megtartó erejének biztosítása a kiemelkedő színvonalú és eredményes
oktató-nevelő munkával
a teljes körű szakos ellátottság fenntartása
az épület műszaki állapotának tartós megóvása, fejlesztése, az intézmény bővítése: új
tornaterem építése, vagy meglévő bővítése, közösségi tér, aula létrehozása, új
tantermek, foglalkoztató szobák építése
a tanári munka körülményinek javítása: tanári szobák bútorzatának cseréje, klíma
bevezetése
alsós tanulóknak udvari játszóeszközök telepítése
a rendelkezésre álló erőforrásokkal való felelősségteljes és takarékos gazdálkodás

7. Záró gondolatok
Úgy gondolom, vezetőként alkalmas lehetnék arra, hogy
az iskola arculatát, értékeit megőrizzem, megerősítsem, hagyományait ápoljam
célokat határozzak meg, az iskolát, mint szervezeti kultúrát fejlesszem
vezessem és összehangoljam az iskola oktatási –nevelési tevékenységét
kezdeményezőként lépjek fel az innováció, az új módszerek és eszközök terén
munkámban

érvényesítsem

a

demokratizmust,

a

nevelőtestülettel,

szülőkkel

együttműködve hozzak döntéseket
kétirányú kommunikáción alapuló kapcsolatot alakítsak ki az intézmény partnereivel,
fenntartójával
optimális munkafeltételeket teremtsek a zavartalan működéshez
tudásomat szinten tartsam, fejlesszem, kövessem a jogszabályi változásokat és a
pedagógiai szakma újdonságait
olyan vezető legyek, akihez diák, szülő, pedagógus bizalommal fordulhat
Ahhoz, hogy vezetői kompetenciáimat teljes mértékben az intézmény fejlesztése érdekében
kamatoztatni tudjam, természetesen szükségem van az itt dolgozó alkalmazottak
támogatására, szaktudására, egy „jó csapat” hatékony együttműködésére, amely a mi
intézményünkben, a Botev iskolában mindig is jelen volt és jelen van.
Hiszem, hogy együtt, összefogással, a pedagógusok egyedi képességeit, innovatív
szemléletét, hatalmas munkabírását ismerve, képesek leszünk iskolánk hírnevét – a közös cél,
a gyermekek lehető legjobb oktatása-nevelése érdekében – fenntartani, ápolni, megerősíteni.

