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Nyilatkozat 

 

 

Nyilatkozom, hogy 2011. évi CXC. számú, a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a 

pályázat által előírt feltételeknek megfelelek. 

 

 Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai ill. mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, 

 pedagógus munkakörben 26 éves szakmai gyakorlattal, 

 5 éves intézményvezető-helyettesi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezem. 

 

Pályázatom a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 23. §-ának (2) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza: 

 a szakmai önéletrajzot,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,  

 a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat. 

 

Mellékelten csatolom: 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,  

 munkáltatói igazolást, 

 hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

 

A dokumentumok eredetiségéért felelősséget vállalok. 

Göd, 2017. március 28. 

 

Tisztelettel: 

 

Bajkó Ildikó 

pályázó 
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3. Szakmai önéletrajz 
 

“Mivel mindenki a maga módján látja a világot 

 a maga módján éli meg a nehézségeit és a sikereit. 

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőségeket.  

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

/Paulo Coelho/ 

 

SZEMÉLYI ADATOK 

 Név:   Bajkó Ildikó 

 Születési hely, idő: Budapest, 1967.09.09.  

 Állandó lakcím:  2132, Göd Szeder út 11/a. fsz. 2.a. 

 Telefonszám:  06-20-5220285  

 E-mail cím:  b.ildi@index.hu 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK 

1990. 08.15-től  Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 2012.07.01-től  igazgató 

 2011-2012-ig  megbízott igazgató és igazgatóhelyettes 

 2006-2011-ig  igazgatóhelyettes 

 2002-2006-ig  közalkalmazotti tanács vezetője 

 1999-2002-ig  diákönkormányzat vezető 

 1990-2006-ig   osztályfőnök 

 

 

2003 Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (Felnőttoktatás) 

Számítógép és Internet alapismeretek XXV./2./107/2000 számú indítási 

engedéllyel rendelkező, akkreditált két 55 órás pedagógus továbbképzés 

vezetője, mint informatikai vezető-oktató tanár a Gödi Németh László 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
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TANULMÁNYOK 

 

Egyetemi szintű végzettségek: 

2004-2006 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi kar, Budapest 

 

1995-1998 Számítástechnika szakos középiskolai tanár 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi kar, Budapest 

 

Főiskolai szintű végzettségek: 

1993-1996 Számítástechnika szakos általános iskolai tanár 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest 

 

 

1986-1990 Matematika-rajz szakos általános iskolai tanár 

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 

 

 

Középfokú végzettség: 

1982-1986 Sztáron Sándor Gimnázium, Vác 

 

Alapfokú végzettség: 

1974-1982 Németh László Általános Iskola, Göd 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK 

2016 1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében 

 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam 

Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

 

2016 Magyarország XX. századi története az új külföldi és hazai kutatások, valamint 

szakmunkák tükrében 

 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam 

Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

 

2015 Pályaorientációs konzulens és Nemzeti pályaorientációs portál felhasználó 

 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

2015 Az intézményi adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai jellegű 

képzés – pedagógus képzés 

 10 órás továbbképzés 

OKKER Zrt. 

 

2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez 

 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Oktatási Hivatal 

 

2014 Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 

 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

 

2014 Nevelőtestületi szakmai nap a TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében 

 6 órás továbbképzési program 

Educatio Társadalmi Szolgáltató és Nonprofit Kft. 

 

2013 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése –  

angol nyelvi képzés A1-A2  szint 

 90 órás angol nyelvtanfolyam 

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 Katedra Nyelviskola Kft. 
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2012 Az új köznevelési törvény és az új NAT. Felkészülés a gyakorlati megvalósításra 

 6 órás szakmai képzés 

Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

 

2011 Változó jogszabályok, új köznevelési törvény 

 6 órás szakmai képzés 

Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

 

2003 PPP - Primer Prevenciós Program 

 40 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa 

 

2002 Internet tartalomszolgáltatási ismeretek - WEB mester 

 40 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa 

 

2001 „Beszélő Betűk” grafológia tréning 

 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Kikelet 21 Szellemi Műhely 

 

1999 LAN alapismeretek Windows NT 4.0 rendszergazda tanfolyam 

 50 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

 

1998 Internet a közoktatásban vezetőoktatói tanfolyam 

 40 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

 

1998 Megbízó levél a 277/1997. (XII.22) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált 

pedagógus-továbbképzési tanfolyamok vezetésére. 2011: a megbízó levél 

hosszabbítása. Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

 

További szakmai napok: 

2011: Tanévindító szakmai értekezlet, 2012: XVIII. Kistérségi Pedagógiai Szakmai Nap, 

2015: Szakmai nap rajztanároknak,     2016: Szakmai nap rajztanároknak továbbképzések 
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TAGSÁGOK 

 Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége, Budapest 

 Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Budapest 

 Nemzeti Pedagógus Kar 

 Retró Ady Klub, Göd 

PUBLIKÁCIÓK 

 Felsőgödi iskolahistória: A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola története - tanulmány 

Megjelent a Gödi Almanach  -  A 100 éves Felsőgöd krónikája című könyvben 

(2015) és online formátumban: 

http://www.god.hu/_site/doc/text2010410199/2015_almanach.pdf  (2015). 

 Publikációk az iskola jubileumi évkönyveiben: 1998., 2008. Göd. 

DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK 

Informatika tanár, honlapszerkesztő, alapfokú rendszergazda ismeretek. 

NYELVISMERET 

Német és angol nyelvből alapszintű társalgási szint. 

KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK 

A szakmai munka terén igényes, precíz, pontos, problémamegoldó képességgel és jó 

szervezőkészséggel rendelkezem. Nyitott vagyok az új feladatokra, az innovatív 

megoldásokra. Szervezési/vezetői készségeimet tudatosan fejlesztem. Elkötelezett 

vagyok az élethosszig tartó tanulás iránt. 

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR 

Kézművesség, művészet, múzeum- és színházlátogatás, nyelvtanulás, honlap 

szerkesztés. 

EGYÉB 

Gépjárművezetői engedély (B kategória) 

A Göd Város Önkormányzat Településellátó Szervezet honlapjának szerkesztése, 

önkéntes munkában 2008-tól 2015-ig. 

Chicagoi Református Egyház honlapjának szerkesztése önkéntes munkában 2005-től 

2006-ig 

Az iskola honlapjának szerkesztése 2005-től  
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4. Helyzetelemzés 
 

„A Felsőgödi Elemi Népiskolába Schallek Anna okleveles tanítókisasszonyhoz 1908-

ban még csupán 16 gyermek iratkozott be. 2015 szeptemberében 860 általános és 515 

művészeti iskolás tanulót várt iskolánk 95 fős tantestülete. A felsőgödi iskola történetét 

– az állandó zsúfoltság és helyhiány mellett – végigkíséri a pedagógusok kitartó 

munkája és az itteni emberek szívből jövő segítsége.’
1
 

/Bajkó Ildikó/ 

 

4.1 Tárgyi feltételek 

4.1.1 Intézményi adottságok 
 

Iskolánk tanulói létszámát tekintve a település legnagyobb oktatási intézménye. Az elmúlt 

évtizedben Göd lakossága folyamatosan emelkedett, több lakópark jött létre, családi házak 

mellett megjelentek a társasházak. Új bölcsődék, óvodák épültek, miközben az iskolák 

bővítése ezzel nem tartott lépést. 

Az oktatás jelenleg a székhelyen és az egyik telephelyen történik, amely a Huzella Tivadar 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában van. A telephelyet is jellemzi a zsúfoltság, a magas 

óraszámok. Ez a helyzet sokszor okoz problémát a művészeti órák elhelyezésében is. 

A székhelyen az oktatás-nevelés 5 épületegységben történik. 32 osztály elhelyezésére 29 

tanteremmel rendelkezünk, többségük kis méretű osztályterem. Férőhelyek száma 777, 

szeptemberben 864 tanulóval kezdtük az oktatást. A magas iskolai és osztálylétszámok miatt 

a zsúfoltság megterhelő a pedagógusoknak és a tanulóknak is. A jelentkezők száma mégis azt 

mutatja, hogy intézményünk az elmúlt években nagyon kedvelt lett a térségben, amely 

köszönhető a magas színvonalú, lelkiismeretes, gyermekszerető pedagógiai munkának. 

Épületeink felújításra szorulnak, de a belső tereink, tantermeink, folyosók az iskolába lépő 

látogatókat mindig elvarázsolják, köszönhetően tehetséges gyermekeink rajzainak, 

festményeinek, munkáinak; a pedagógus és a művésztanár kollégáink szemléletének, 

igényes munkájának és az aktív szülői munkaközösség segítségének. 

 Főépület 

1978-ban épült, 1980-ban 4, majd 1998-ban 10 tanteremmel bővítették. Az épület 

vakolatának omlása balesetveszélyes. Az iskolaépület közel 40 éves és a külső vakolat még 

nem volt felújítva. A bővített részen a víz alámosta a külső vakolatot. Nyílászárók nem 

hőszigeteltek. Világítást, fűtést több tanteremben korszerűsíteni kell. A linóleum több 

                                                 

1
 Gödi Almanach  -  A 100 éves Felsőgöd krónikája, Göd, 2015. 

(151. oldal, Gyermeknevelés, Bajkó Ildikó: Felsőgödi iskolahistória) 
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teremben szétnyílt, kilyukadt. Cserére lenne szükség, mert balesetveszélyes. A tantermek és a 

belső környezet megfelelő. Minden évben sorra kerül 2-3 tanterem kifestése, linóleum cseréje. 

 Kastély 

Felsőgöd egyik alapítójának, dr. Szécsi Kálmán több, mint 100 éves villájában 3 osztályterem, 

hittan terem, pincéjében képzőművészeti csoportszobák, emeletén szolgálati férőhelyek 

vannak. A kastély tetőszerkezetét 2016-ban újították fel és elkészült a pince 

szellőzőrendszere, addig folyamatos volt a beázás, a pincében a penészesedés. A kastély 

elektromos hálózata elavult, pedig elektromos gáztűzhelyt és kemencét használnak a pincében 

a képzőművészek. Több tanulónak romlik a szeme a kastélyban, mivel nem megfelelő a 

világítás. A pincének sincs természetes megvilágítása, ahol az egyik csoportszoba, 

szekrénnyel van kettéválasztva a két képzős tagozatnak. 

 Ideiglenes forfa épület 

A 2003-ban ideiglenesen felállított 2 tantermes forfa épület tetőszerkezetét a többszöri beázás 

miatt 2013-ban újította fel az önkormányzat. 

 Családi ház: Ifjúság köz 2. 

2013-ban Göd Város Önkormányzata több jelentős felújítást hajtott végre az 

intézményben és az iskolával szemközt megvásárolt családi házat az intézmény 

rendelkezésére bocsájtotta. A családi házban négy kisméretű csoportszobát, két 

foglalkoztatót tudott kialakítani, ahol a bontott nyelvi, matematika és magyar tanórák, 

etika/hit- és erkölcstan, hittan és művészeti órák oktatása folyik. A Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ biztosította az oktatáshoz szükséges berendezéseket. A 

művészeti tagozat otthonossá varázsolta az épületet. 

Az épületben lévő kisméretű mozaikparketta több helyen balesetveszélyessé vált. 

 Tornaterem, tornacsarnok 

Tornaterem az iskolával együtt, a tornacsarnok 2005-ben épült. 2017-től használatba kapjuk. 

A tornateremben állandó a penészesedés, télen többször 13-15 fok körüli a hőmérséklet. A 

tornatermi bejárati ajtó cseréjére lenne szükség, mivel sok hőt vesztünk a vasajtó miatt. Az 

ablakok záródásával és a fűtéssel vannak problémák. A tornacsarnokban 2016-ban készült el a 

szellőző-hűtő berendezés (GSE nyújtotta be pályázatot), amely a hőséget is mérsékeli. 

 Udvar 

Az ősfás udvar kedvező lehetőséget teremthetne a gyerekek mozgási igényére kisebb iskolai 

létszám esetén. A kapuk zárásával az iskola vagyonvédelme jobb lett, de a gazdasági kapuval 

még mindig vannak problémák. Az udvart minden tavasszal a „10 palánta-1 osztály” 

akcióval szépítjük. Köszönettel tartozunk a szülői munkaközösségnek a támogatásáért. 

2013-ban a kastély előtti területen elkezdtük a kastély kert rendezését egy kertészmérnök 

szülő és az alsós igazgatóhelyettes kezdeményezésére, szervezésével. Tanulóink, a szülők, 

kollégák, külső partnerek folyamatosan részt vesznek tereprendezési munkálatokban, őszi 

lombgyűjtésben, udvar takarításában, szépítésében. A Kastély Kert Projekt keretén belül 
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külső támogatókkal, szülői, alapítványi felajánlással megújult az iskola udvarának egy 

része: további terület nyílt meg a tanulók részére, több udvari játék került telepítésre 2017-

ben, a kastély lépcsőjéhez csúszásmentes burkolatot, a kerítéshez festéket ajánlottak fel 2016-

ban. 

4.1.2 Szakmai feltételek, tárgyi felszereltség 
 

Tárgyi felszereltségünk közepes. 

Folyamatosan bővítjük a hangszerparkot, jelmeztárat, fellépő ruhákat, képzőművészeti tagozat 

és az iskola taneszközeit. A táncosok ruhatárának, a hangszerek, sporteszközök, a 

taneszközök tárolásához jelenleg nem rendelkezünk elegendő hellyel, szertárral. Sok 

problémát okoz a hangszerek, díszletek fellépésekre történő mozgatása, szállítása. Évek óta 

probléma, hogy a földszinten nem tudunk kialakítani egy zenei szertárt, mivel a nagyméretű, 

nehéz ütőhangszereket kell mozgatnunk a földszint és a 2. emelet között a fellépések, 

versenyek miatt. Emiatt már előfordult kolléga és hangszer sérülése is. A táncosok ruhatárát 

90%-ban szülői, alapítványi felajánlással, pályázatokkal tudtuk bővíteni. A hangszerpark 

fejlesztéséhez, a kottatár bővítéséhez minden művészeti iskolában külön költségvetési sorra, 

hosszú távú tervezésre lenne szükség. 

Tanár-Diák Fórumon és az SZMK üléseken évek óta az első helyre teszik az öltözők 

problémáját a tanulók és a szülők. A 2 osztály befogadására alkalmas öltözők nem 

elegendőek egyszerre 5 osztály tanulóinak, mivel a tantermek száma miatt, minden helyet, 

folyosót kihasználunk az oktatásra. Az öltözők fele nem rendelkezik rendes szellőzéssel sem, 

ablaka sincs, a gyerekek egy része a földön vagy a zuhanyzóban öltözik. Többször van olyan 

időszak, amikor a tornacsarnokban egyszerre 3 osztálynak van testnevelés órája, miközben a 

gyógytestnevelő a lelátó részen tanít. Egy nap 32 osztályt és a gyógytestnevelést kell 

elhelyezni a sportcsarnokban, a tornateremben és a „díszteremben” a délelőtti órákban, mivel 

délután már művészetoktatás és sportszakkörök vannak. Ez sok feszültséget okoz. 

A zsúfoltság okoz szintén problémát az ebédlőben, a 750 tanuló étkezésének 

lebonyolítására nem alkalmas a 80 férőhelyes étkező.  

A 3 tanári szobában kollégáink több, mint fele nem rendelkezik tanári asztallal, 

tárolóhellyel. Sajnos újabb tanári szobát, öltözőt, szertárt nem tudunk kialakítani a helyhiány 

miatt. A folyosókon, művészeti tanáriban is tartunk foglalkozásokat, szakköröket, művészeti 

órákat, ezért itt is elhelyeztünk asztalokat, székeket, táblákat. A megnövekedett létszám miatt 

tartalék tanulói, tanári székeink, asztalaink elfogytak. 2016-ban 50 új padot és asztalt 

kaptunk a Dunakeszi Tankerülettől, mivel ismét növekedett tanulói létszámunk a felső 

tagozaton és az első osztályosoknak is szüksége volt méretük szerinti padra. Tanári, 

adminisztratív dolgozók rossz székeinek cseréjére nem volt lehetőségünk. Az órákra való 

felkészülésre, dolgozatjavításra, tantestületi értekezletekre nem megfelelőek a 

munkakörülmények. 
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Az egész napos oktatásban az alsó tagozaton és a felsős tanulószobákon szükség lenne 

fejlesztőjátékok, sporteszközök beszerzésére. 

Az elromlott eszközök, számítógépek, monitorok, projektorok pótlására az informatikai 

beszerzés korlátozása miatt nem volt lehetőségünk 2013 óta, 1 db laptopot kapott az 

intézmény a tankerülettől. A régi programok (pl. Windows XP) támogatása lejárt, így 

veszélyben vannak a még használható gépeink is, mivel az új operációs rendszereket a régi 

eszközök nagy részére nem lehet feltelepíteni. Különösen nagy gondot okoz az irodai 

számítógépek, nyomtatók meghibásodása, mert a napi adminisztrációs munkát veszélyezteti. 

Alapítvány támogatta az eszközök egy részének pótlását. Emiatt az udvari játékokat nem 

tudtuk fejleszteni 3 évben. Az interaktív táblával felszerelt termekben folyamatosan mennek 

tönkre a projektorok az életkorúk miatt, kollégáim egymással „harcolnak” a még működő 

informatikai eszközökért. A tanári szobákban lévő 1-1 számítógép életkorát meg sem merem 

említeni. Örömmel értesültünk a Klebelsberg Központ digitális kompetencia 

fejlesztéséről szóló projektjéről. Reméljük, hogy informatikai eszközparkunk fejlesztése 

ezáltal megoldott lesz a közeljövőben. 

A könyvtári állományt szintén 3 éven keresztül nem tudtuk fejleszteni a tankönyveken és 

folyóiratokon kívül, pedig fontos lenne, hogy minél több gyermek keresse fel a könyvtárat és 

új könyvek is rendelkezésükre álljanak, a leselejtezett kötelező olvasmányokat is pótolni kell. 

2016-tól már elkezdődött fejlesztés. 

A tankerületnek köszönhetően nagyon sok taneszközt, szemléltetőeszközt tudtunk 

beszerezni, amire évek óta nem volt lehetőségünk: sporteszközök, térkép, DVD lejátszók, 

televíziók, CD magnók, szemléltetőeszközök, gyerekfuvola, trombita, hegedű, technika és 

képzőművészeti alapanyagok, varrógép, fejlesztőpedagógus eszközei, könyvtári állomány 

fejlesztése, könyvtár program…  

Göd Város Önkormányzata nagyértékű hangszerek beszerzéséhez járult hozzá a művészeti 

képzéshez.  

Köszönjük a segítségüket! 

Az eszközjegyzéknek való megfelelést tételesen ellenőrizzük minden tanévben és az 

eszközbeszerzésnél ezeknek adunk elsődlegesen prioritást. 
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4.2 Személyi feltételek 
 

Fenntartó, majd a működtető változásával álláshelyeink 2013-tól jelentősen növekedtek: 

89-ről (97 fő) 104,15-re (123 fő). 

Álláshelyek változása 

Év Pedagógus Pedagógiai oktató 

munkát segítők  

Óraadó 

/tanári/ 

Technikai dolgozók  

2012 77,5 2,5 0 9 

2013 79 2,5 0 9* 

2014 79 3 0,9 9 

2015 82,7 6 0,9 9 

2016 83,7 7 0,9 9,5 

2017 83,75 8** 0,9 11,5** 

 

*2013-ban a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 

**MT-s dolgozókkal együtt. 2017-ben került át a működtetés a Dunakeszi Tankerületi Központhoz. 

A pedagógus létszámok emelését indokolta az iskolaotthonos osztályok számának emelkedése 

(2012-ben 13 volt, jelenleg 16). Az osztályok és a tanulószobás csoportok száma is eggyel 

növekedett. 

2012-ben - kezdő vezetőként - nem tartottam elegendőnek a pedagógiai oktató munkát segítő 

közalkalmazottak számát az intézmény méretéhez viszonyítva. A két iskolatitkári és a fél 

rendszergazda álláshely nem volt elegendő a megnövekedett adminisztratív feladatok 

ellátására, amely nagy terhet jelentett 2017 januárjáig. 

4.2.1 Intézményvezetés 
 

A nyolc évfolyamos általános iskolában 864, a 12 évfolyamos művészeti iskolában a 

székhelyen és a telephelyen összesen 493 tanuló kezdte meg az idei tanévet. Az intézményben 

1 igazgató, 1 alsós, 1 felsős és 1 művészeti igazgatóhelyettes dolgozik. Mivel két különböző 

típusú közoktatási intézmény feladatait látjuk el - különböző tanterv, évfolyamok szerint, más 

iskolák tanulóival is – a jelenlegi vezetői létszámmal szakmai munka irányítása többnyire 

erőn felül történik. 2015-ben új felsős és művészeti igazgatóhelyettes pályázott 

intézményünkbe. Jelenlegi és volt helyetteseink is lelkiismeretesen, felelősségteljesen 

végzik szakmai munkájukat. A tagozatok között jó az együttműködés, a magas óraszámok 

és a helyhiány okozta feszültség, problémák ellenére. 

Intézményvezetőként főbb feladataim a szakmai munka irányítása, tagozatok között a 

koordinálás, ellenőrzés, az iskola menedzselése, a HR feladatok elvégzése, intézményi 

dokumentumok előkészítése, elkészítése, az iskola honlapjának és iskolatörténeti albumának 
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szerkesztése, kapcsolattartás a külső partnerekkel, pályázatok kezdeményezése, 

pályázatírásban való részvétel, a tankerület által meghatározott költségvetésre épülő hatékony 

gazdálkodás. 

Mindhárom igazgatóhelyettes önállóan látja el tagozatának szakmai irányítását, 

innovatívak, jó együttműködési, vezetői képességekkel rendelkeznek. 

Felsős igazgatóhelyettesünk mesterpedagógus, amely tovább csökkenti a vezetői jelenlétet az 

intézményben, de a szakmai munkánk színvonalát emeli az önértékeléssel, minősítéssel, 

tanfelügyelettel kapcsolatos feladatokban való irányító, szervező szerepe. 

Alsós igazgatóhelyettesünk kiemelkedő munkát végez az iskola menedzselésében, 

projektnapok szervezésében, a szülőkkel, külső partnerekkel való kapcsolattartásban, a 

technikai dolgozók koordinálásában. 

Művészeti igazgatóhelyettesünk kiemelkedő területei: a pályázati tevékenység, a 

tehetséggondozás és a rendezvények szervezése. 

4.2.2 Szakmai munkaközösségek 
 

10 munkaközösség működik intézményünkben: 

1. osztályfőnöki munkaközösség 

2. társadalomtudományi munkaközösség 

3. természettudományi munkaközösség 

4. matematika munkaközösség 

5. idegen nyelvi munkaközösség 

6. alsó tagozatos munkaközösség: 1-2. évfolyam 

7. alsó tagozatos munkaközösség: 3-4. évfolyam 

8. művészeti munkaközösség: fúvós, akkordikus, vonós tanszak 

9. művészeti munkaközösség: képző- és táncművészeti tanszak 

10. művészeti munkaközösség: billentyűs és zeneismeret tanszak 

Szakmai munkaközösség és tagjaik közötti kapcsolattartás módjai a tantestületi, tagozati, 

munkaközösségi és a kibővített vezetőségi értekezletek, személyes megbeszélések, 

levelezőlista, továbbképzéseken való közös részvétel. 

Teljes mértékben támaszkodom és igyekszem beépíteni vezetői munkámba a munkaközösség-

vezetők szakmai munkára, fejlesztésekre, továbbképzésekre és taneszközök beszerzésére tett 

javaslatait, igényeit. 

Jelenleg a legnehezebb helyzetben a matematika munkaközösség van. Többszöri pályázati 

kiírás ellenére, több hónapon keresztül nem tudtunk informatika és matematika tanári 

álláshelyeket betölteni. A következő tanévekben 2 nagyon magas szakmai színvonalon oktató 

matematika tanárunk éri el a nyugdíjkorhatárt. (Intézményünk egyik kiemelt területe a 

matematika oktatása.) Többszakos tanáraink nyugdíjazása miatt a társadalomtudományi 
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munkaközösség létszáma is csökkent, ez megnehezíti az ünnepi műsorok szervezését, több 

feladatot kell elvégezniük. Az alsó tagozaton nem elegendő a két munkaközösség. Reméljük 

a későbbiekben lehetőséget kapunk még egy munkaközösség létrehozására. 

 

4.2.3 Intézményi feladatok felelősei 
 

Vezetőként fontosnak tartom, hogy az intézményi feladatokban minden kivegye a részét és 

megvalósuljon az egyenletes munkaterhelés. Ezen a területen még vannak hiányosságaink. 

Sok olyan kollégánk van, aki szívesen vállal feladatokat, de ezzel nagyobb teher hárul rájuk. 

Nagyon sajnálom, hogy a plusz munka vállalása csak erkölcsi megbecsüléssel jár és anyagi 

támogatást (pl. minőségi munkavégzésért járó illetménykiegészítés) jelenleg nem 

kaphatnak. 

A munkaközösségeken kívül számos munkacsoportot hoztunk létre az állandó és tanévenként 

változó feladatokra: 

 ÖKO munkacsoport 

 DÖK segítő tanárok 

Sajnos a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a szabadidő-szervező álláshelyeink 

megszűntek a törvényi változások miatt. Pedagógiai asszisztens és DÖK segítő tanár 

látja el ezeket a feladatokat, amely saját munkájuk mellett eléggé megterhelő. 

 Dekorálás: képzőművészeti tagozat és rajztanár 

 Ebédügyelet felelőse 

 Belső önértékelési csoport 

 Kompetenciamérés felelősei: matematika, szövegértés, idegen nyelvi 

 Pályaválasztási felelősök: 8. évfolyamos osztályfőnökök 

 Tankönyvfelelősök 

 I-deák vezetői 

 Testnevelés munkacsoport 

 Ünnepségek, rendezvények, projektek, versenyek felelősei 
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4.2.4 Pedagógusok 
 

Szakos ellátottság 

Az intézményben a 102 főből a szakos ellátottság 99%-os. Matematika és technika oktatását 

összesen heti 21 órában nem szakos tanár látja el. A pedagógus vállalta a matematika szak 

elvégzését 2 éven belül, így szakos ellátottságunk ismét 100%-os lesz. 

Szakmai munkánk színvonalát emeli, hogy a 

pedagógusok közel egy harmada egyetemi 

végzettségű. Pedagógusaink egy negyedénél 

már volt szaktanácsadói látogatás. A 

szaktanácsadók 90%-ban kiemelkedőnek 

tartották kollégáink felkészültségét. 

Az első félévben problémát jelentett az 

informatika, matematika, angol és tanítói 

állások betöltése. Többszöri pályázati kiírás 

ellenére sem volt jelentkező több hónapon 

keresztül. 

Pedagógusaink a magas óraszámok, betöltetlen álláshelyek és a több hónapon keresztül tartó 

helyettesítések miatt nagy leterheltségnek voltak/vannak kitéve. 

Besorolás szerint: 

 2017-ben 2018-ra várható 

Mesterpedagógus 1 fő 1% 1 fő 1% 

Pedagógus II. 14 fő 14% 20 fő 20% 

Pedagógus I. 83 fő 81% 78 fő 76% 

Gyakornok 4 fő 4% 3 fő 3% 

 

2017. évi minősítésre 6 fő jelentkezett és töltötte fel a portfólióját a Pedagógus II. fokozat, 1 

fő Pedagógus I. fokozat eléréséhez. 

Feladatok megoszlása: 

Alsó tagozat:   1 igazgatóhelyettes, 32 tanító. 

Felső tagozat:  1 igazgató, 1 igazgatóhelyettes, 28 tanár, 2 könyvtáros és tanár,  

1 óraadó. 

Művészeti iskola:  1 igazgatóhelyettes, 3 képzőművészeti tanár, 2 tánctanár, 15 zenetanár, 

1 óraadó. 

Tartósan távollévők (felmentés, CSED-GYED-GYES): 11 fő 

Munkánkat 2 iskolapszichológus, 1 fejlesztőpedagógus segíti. 
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Könyvtáros tanáraink 0,75 álláshelyen tanári, 1,25 álláshelyen könyvtári feladatokat látnak el, 

ez a létszám így nem elegendő az iskola méretéhez viszonyítva. A tanulók, pedagógusok több 

könyvtári órát, nyitvatartási időt igényelnének. A tankönyvrendeléshez, leltározásához, a 

művészeti iskola kottaleltárához legalább 2 könyvtárosi tanári álláshelyre lenne szükség. 

A művészeti iskola zenetanári álláshelyeinek bővítésére a felvételi várólisták alapján látszik 

az igény. 

A pedagógiai szakszolgálat biztosítja a gyógytestnevelés ellátását és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését 4 fővel. 

4.2.5 Pedagógus munkát segítők 
 

A Dunakeszi Tankerületi Központ jelentős mértékben növelte a pedagógiai munkát 

segítők számát. 

Munkánkat 3 iskolatitkár, 1 rendszergazda, 1 hangszerkarbantartó és 3 pedagógiai asszisztens 

segíti. Pedagógiai asszisztensek adminisztratív és gyermek- ifjúságvédelmi feladatokat is 

ellátnak. Ebből egy fő angol tanári diplomával rendelkezik, egy fő tanítóképző főiskolába jár. 

További 1 fő rendszergazda és 1 fő laboráns/oktatástechnológus alkalmazására lenne 

szükségünk az intézmény mérete és a feladatok miatt.  

Azt gondolom, jelentős személyi bér megtakarítás lenne elérhető, ha szakmai tudást nem 

igazán igénylő munkákra (pl. ebédügyelet, gyerekfelügyelet, kísérés) pedagógiai 

asszisztenseket, segítőket alkalmaznának, nem magas bérű pedagógusokkal kellene ezeket a 

feladatokat megoldani. 

4.2.6 Technikai dolgozók 
 

Intézményünkben 11 technikai dolgozó van: 2 portás, 1 udvari munkás, 1 karbantartó és 8 

takarító. Az ősfás udvar rendben tartását, eddig közmunkás segítette, reméljük erre később is 

lesz lehetőségünk. Technikai dolgozók munkájára iskolai rendezvényeinken, 

programjainkon is mindig számíthatunk. A mindennapos karbantartási munkákat, ha 

megfelelő alkatrésszel, szerszámmal rendelkeznek, rögtön elvégzik. Köszönettel tartozunk a 

Dunakeszi Tankerületi Központnak, mivel a működtetés átvételével, 1 takarítóval emelte 

álláshelyeink számát, amelynek hiányát a családi ház megvásárlásával megnövekedett 

feladatok miatt éreztük. 
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4.3 Szakmai munka 

4.3.1 Iskolánk feladata, küldetésnyilatkozata 
 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját 

szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”  

/Németh László/ 

Iskolánk arculatát  

 az alapfokú művészetoktatás  

(tehetséggondozás),  

 az emelt óraszámú idegen nyelvek oktatása  

(angol – német, kompetenciamérés, versenyek, Junior nyelvvizsga),  

 a matematika és szövegértés  

(felvételi, kompetenciamérés, tehetséggondozás, felzárkóztatás),  

 a sokszínű sporttevékenység  

(sportversenyek, Diákolimpia, tömegsport) 

 az ÖKOISKOLA  

(környezeti- és egészségnevelés, fenntarthatóság) 

határozza meg. 

Pedagógiai munkánk egyik fő pillére a differenciálás: a tehetségfejlesztés és a felzárkóztatás. 

Másik fontos alapelvünk: sokféle lehetőséget, tevékenységet nyújtani a gyerekeknek, hogy ki-

ki megtalálhassa az érdeklődéséhez, képességeihez leginkább illőt. Célunk, hogy minél 

többen jussanak sikerélményhez gyermekbarát, motiváló környezetben. 

Pedagógiai munkánk során a hagyományok tiszteletét és az új módszerek iránti 

elkötelezettséget tartjuk szem előtt. 

Küldetésünk, hogy az iskolánkból kikerülő gyerekek tudják, ismerjék, személyiségükben 

megéljék: 

 saját képességeik határait és lehetőségeit, 

 a tantervi követelmények ismeretanyagára épülő kulcskompetenciáikat, 

 az ismeretanyag önálló elsajátításának, a készség és képesség fejlesztésének hatékony 

módszereit, 

 az emberek egymás közti kommunikációjának, együttélésének szabályait, normáit, 

 az egészséges emberi élet és környezet megóvásának lehetőségeit, ezekben saját 

felelősségüket, 

határozott elképzeléssel bírjanak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket, életútjukat illetően.
2
 

                                                 

2
 Gödi Németh László Általános Iskola Pedagógiai Programja, 2015. 
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4.3.2 Általános iskola 

4.3.2.1 Tanulói összetétel, létszámok 

 

Az általános iskolában 777 férőhellyel rendelkezünk. 2015-re létszámunk elérte az eszmei 

maximális létszámhatárt, a 860 főt. Ez hatalmas zsúfoltságot eredményezett az évek 

folyamán. Míg más iskolák a minimális létszám eléréséért küzdenek, addig az intézmény 

átlaglétszáma elérte a maximális 27 főt. 

4.3.2.2 Kompetenciamérések 
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Az új kerettanterv miatt a matematika és magyar óraszáma is csökkent az 5-8. évfolyamon, 

ezért a jobb képességű tanulóknak kevesebb óraszámban tanulják. (Előtte heti 1-1 órában 

matematika-magyar nyelv csoportbontásban tudtuk differenciálni a tehetséges és 
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felzárkóztatásra szoruló gyermekeket.) Számítottunk arra, hogy befolyásolni fogja 

eredményünket, így a tehetséggondozásra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magyar és 

matematika óraszámok csökkenése miatt, miközben a tanulók óraszáma, leterheltsége 

jelentősen növekedett. Az 5. és 7. évfolyamon bevezetett iskolai kompetenciamérés 

(matematika, szövegértés, idegen nyelvi) is segíti eredményeink megtartását, amely már 

hagyománnyá vált. A 2014/2015-től bevezették az országos idegen nyelvi mérést. A 

felkészülés nem okozott gondot. Az 5. és 7. évfolyamon már volt idegen nyelvi iskolai 

mérésünk, Junior nyelvvizsgák által is rendelkeztünk tapasztalatokkal, csak a feladattípusok 

voltak mások. 

Célunk az eredmények megtartása, hiszen iskolánk átlaglétszáma elérte a maximális 

osztálylétszámot, így a csoportbontott órákon is igen magas létszámokkal dolgozunk. 

4.3.2.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Felvételi Gimnázium Szakközépiskolai 

képzés 

Szakiskolai képzés 

2009/2010 35% 45% 20% 

2010/2011 42% 45% 13% 

2011/2012 42% 46% 12% 

2012/2013 35% 53% 12% 

2013/2014 33% 51% 16% 

2014/2015 33% 54% 13% 

2015/2016 45% 46% 9% 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató munkánk eredményét mutatják az érettségit adó képzésre 

jelentkezők számának növekedése, a szakiskolai képzésre jelentkezők számának csökkenése 

és minden évben 100%-os a sikeresen felvételt nyert tanulók száma. Eddig egy tanévben nyert 

Híd-programra felvételt 3 hetedikes tanuló, akik már azóta sikeresen el is végezték. 

Tehetséggondozó munkánkat tükrözik versenyeredményeink is. A hagyománnyá vált őszi és 

tavaszi iskolai tanulmányi versenyekre való felkészülés/felkészítés, a szakköri és 

tehetséggondozó foglalkozások által tanítványaink sikeresen szerepelnek a területi, megyei 

és országos szinteken. 

Az SNI-s gyerekek ellátása fejlesztő pedagógus bevonásával történik. Munkája során 

együttműködik a pedagógusokkal és az iskolapszichológusokkal. Az iskolapszichológusok 

egyéni és csoportos órákon foglalkoznak a magatartási, viselkedési zavaros tanulókkal. A 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő tanulóinkat fejlesztik 

Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusai. Intézményünk egyik sajátossága a BTM 

korrepetálások. A lemaradó tanulók felzárkóztatására korrepetálásokat szervezünk, felső 

tagozaton többségüknek tanulószobai foglalkozáson kell részt venniük. 
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A csoportbontásokat (magyar nyelv, matematika, idegen nyelv-heti 2 órában) a gyerekek 

képességei alapján szervezzük, ezáltal is biztosítjuk a differenciálást - felzárkóztatást, 

tehetséggondozást. 

4.3.2.4 Egész napos iskola, iskolaotthon, tanulószoba 

 

Az alsó tagozaton az egész napos oktatást az iskolaotthonos oktatáshoz hasonlóan szervezzük 

azzal az eltéréssel, hogy a tanítási órákat lehetőség szerint a délelőtti időszakra helyezzük, így 

a tanulóknak lehetőségük van a délutáni művészeti órákon, sportfoglalkozásokon részt venni. 

Nagyon fontos a jó munkakapcsolat az alsó és a művészeti tagozat között a tehetséggondozás 

miatt is. Művészetoktatás létszámát ezért is tudtuk átlagosan 510 fő körül tartani. További 

előnye ennek a formának, hogy tanulóinkat 2 tanító néni kíséri végig elsőtől negyedik 

osztályig, akik a műveltségi területeket megosztják egymás között, így alaposabb oktató-

nevelő munkát tudnak végezni. Felső tagozaton 2 tanulószoba működésére van igény. 

4.3.2.5 Tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek 

Iskolánk mindig híres volt arról, hogy számtalan szabadidős programot szervez (osztály- és 

tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, múzeum- és színházlátogatások, akadályverseny, 

Családi nap, klubdélutánok, farsang, suli disco, ifjúsági hangversenyek, hangszerbemutatók, 

akadályverseny, környezetvédelmi, egészségnevelési és fenntarthatósági programok,…) , ezek 

a nevelés fontos szinterei, ahol a kulturált viselkedést elsajátíthatják tanulóink. A hittan órák 

látogatottságát tovább növeltük az állandó hittan teremmel, ez a hit- és erkölcstanra 

beiratkozók arányában is látszik. 

4.3.2.6 Hagyományápolás, projektek 

Fontosnak tartjuk a hagyomány tiszteletére, értékmegőrzésre nevelést, ezért megemlékezünk a 

gödi hírességekről, Németh László lányairól, felkeressük és gondozzuk sírhelyüket. Nemzeti 

ünnepeinkről nem csak az iskolában emlékezünk meg, hanem tanulóinkkal a városi 
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rendezvényeken is részt veszünk. Kollégáink mindig kiemelkedő színvonalú műsorokat 

állítanak össze. 

1979-ben az első iskola volt, jóval a rendszerváltás előtt, amely felvette Németh László nevét. 

Az 1990 utáni években már hagyománnyá vált, hogy megemlékezünk az író születésnapjáról, 

április 18-ról. Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009-ben névadónk Németh László 

névfelvételének 30. évfordulója alkalmából elismerő oklevél kitüntetést adományozott. 

2014-ben készítettük el a 2. emeleti Németh László falat, amelynek avatásán Németh Magda 

és Németh Ágnes is részt vett. A Németh László nap az elmúlt 6 évben Németh László 

projekthétté vált. Ekkor szervezzük meg a Németh László kupát, a Németh László vetélkedőt, 

mesevetélkedőt, Németh László emlékünnepséget. Németh László lányai már nagyon idősek, 

de mindig érdeklődnek az iskola iránt, részt vesznek a Németh László ünnepségen, előadást 

tartanak Felsőgödről, az iskoláról, nem csak az intézményben! 

Több hagyománnyá vált rendezvényünk, programunk, projektünk van: a „Gondold újra!”- 

kreatív újrahasznosítási pályázat, „1 osztály-10 palánta” program– környezetünk szépítésére, 

„Tujafa ültetés” - ballagó osztályok emlékfája, a jubileumi rendezvényeink, Happy-hét, 

Családi nap, Egészséghét, szüreti projekthét, karácsonyi projekthét, megemlékezés a jeles 

napokról. 

4.3.2.7 Diákönkormányzat 

A Diákönkormányzat véleményét kikérjük az intézményi dokumentumok elfogadása előtt 

(SZMSZ, házirend, szakmai alapdokumentum módosítása,…). 

Diákönkormányzatot a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a vezetőségi, tantestületi, 

tagozati értekezleteken. Rendszeresek a DÖK gyűlések, ahol a tanév elején DÖK vezetőt és 

helyettest választanak a tanulók közül. Minden tanévben megrendezik a Tanár-Diák fórumot, 

ahol a tanulók elmondhatják véleményüket, problémáikat, javaslatokat tehetnek az 

intézményvezetés és a tanári kar felé. A DÖK tagok az osztályfőnöki órákon készítik elő a 

kérdéseket és tájékoztatják a tanulókat a DÖK gyűlésekről, Tanár-Diák fórumról. 

A DÖK kiemelt rendezvényei a Családi nap, Farsang és a Suli-Discok. Minden évben kétszer 

papír- és elektromos hulladékgyűjtést szerveznek. Részt vesznek, segítenek a Happy-héten és 

az Egészséghéten. A számos rendezvény miatt ettől a tanévtől még egy pedagógus segíti a 

DÖK munkáját, ezt a gyakorlatot a következő években is szeretnénk folytatni. 

4.3.2.8 I-deák 

Az iskolaújságnak hagyománya van intézményünkben. Könyvtáros tanárok, DÖK vezető, 

magyar, informatika tanárok szerkesztették, fénymásolták. Az iskolaújság neve folyamatosan 

változott: Nebulók, Szórakaténusz, Gödi Körték… 

Ezt a hagyományt újította meg és helyezte nagyon magas szintre az I-deák szerkesztősége, 

fotósai: az újságszerkesztést, fotózást oktató pedagógusok és tanulóik. Az iskola online újsága 

2012-től működik. 2013-tól hat I., egy II. és két III. helyezést értek el az országos DUE 
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Tehetségkutató Diákmédia Pályázaton. Három alkalommal lett az I-deák „AZ ÉV 

ONLINE MÉDIUMA”. 

4.3.2.9 Sporttevékenységek, Diákolimpia 

2011 óta kiemelt figyelmet fordítunk a sportszakkörökre, sportversenyekre. Számos 

Diákolimpia területi rendezését vállaltuk. Külön öröm számunkra, hogy "Jó tanuló - Jó 

sportoló" címben részesültek kimagasló tehetségű diákjaink, országos Diákolimpián 12. 

helyen végzett labdarúgó csapatunk, megyei kézilabda Diákolimpiát rendezhetünk, 

sportolóink sikeresen szerepelnek a megyei, területi, körzeti Diákolimpiákon, 

sportversenyeken, minden évben megrendezzük a Németh László kézilabda kupát. 

 

4.3.3 Művészeti iskola 
 

“Igazi Közvetítő a művészet.  

Ki a művészetről szól, a közvetítőt akarja közvetíteni,  

és ebből mégis sok örvendetes dolog fakad számunkra.”  

/Johann Wolfgang Goethe/ 

 

Intézményünkben mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a művészeti nevelésre-oktatásra. 

Kezdetekben szakköri formában a tanítók és a szaktanárok tartották a rajz, virágkötészet, 

néptánc, énekkar és a tűzzománc foglalkozásokat. A Dunakeszi Zeneiskola zenetanárai a 

zongora- és a hegedűoktatásban vettek részt. 1995/1996-os tanévben indult el hivatalosan a 

művészeti iskola zene-, képző- és táncművészeti szakon. 2007-ben megkaptuk a „Kiválóra 

minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Tavaly ünnepeltük a 

művészetoktatás 20 éves jubileumát. 

A művészeti nevelés, oktatás előnyei érezhetőek az általános iskola eredményeiben is. 

Rendszerességet alakít ki, fejleszti a koncentrációt, memóriát, figyelmet, hat a gyermek 

érzelmeire, közösséget épít, magabiztosságot ad a mindennapokban, sikerélményt ad a 

fellépéseken, koncerteken, versenyeken, de a mindennapokban is: egy zenemű 

megtanulásával, egy bonyolult tánclépés elsajátításával vagy egy esztétikus rajz elkészítése 

során. 

Célunk, hogy kulturális programokat látogató, művészetet értő és pártoló felnőttekké váljanak 

tanulóink. 
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4.3.3.1 Tanulói összetétel, létszámok 

 

A művészeti iskola tanulólétszáma átlagosan 510 fő körül mozog. 2013-ban új telephelyeink 

lettek, ezért növekedett a néptáncosok száma. 2016-ban a munkaközösség-vezetéssel 

kapcsolatos tevékenység – heti 2 óra időtartamban való beszámítása miatt csökkent a 

csoportok száma, ezáltal a tanulók létszáma is. 

4.3.3.2 Tehetséggondozás 

Művészeti iskola kiemelt feladata a tehetséggondozás: a művészeti tehetségek felkarolása, 

fejlesztése.  

A szakmailag kimagaslóan képzett tanáraink a szűkös tantermi és anyagi kapacitások mellett 

az elvártnál nagyobb eredményt hoztak létre, amelyet az elmúlt években megnyert országos 

és megyei 1-3. díjak is tükröznek. A teljesség igénye nélkül ezek a versenyek: Országos 

Zománcművészeti Biennálé, a Magyar Látványtánc Szövetség Magyar és Európai 

Bajnokságai, Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny, Országos Ütőhangszeres Verseny, 

Országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló- és duóverseny, Országos rajzversenyek, 

Országos Mesefesztivál Illusztrációs verseny, "Dunakanyar emlékek" rajzpályázat, Pest 

Megyei Rézfúvós Verseny, Regionális Gitárverseny,… 

Hangszeres tanszakon hat B tagozatos tanulónk van.  

4.3.3.3 Zeneművészeti ág 

A zeneművészeti tanszak feladata, a szolfézs, zeneirodalom oktatása, az éneklés, a hangszeren 

való játék elsajátítása, a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű tanulók zenei irányában 

való továbbtanulásának előkészítése, a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

Tanulóinknak a következő hangszereken való oktatást biztosítjuk: furulya, fuvola, klarinét, 

fagott, szaxofon, trombita, harsona, kürt, zongora, ütőhangszerek, gitár, hegedű. 
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Tanulónk tudásukat a növendék, palánta, tanszaki, családi hangversenyeken, a tanév végi 

hangszeres vizsgákon, ünnepségeken, iskolai és külsős fellépéseken mutathatják be. 

Tanulóink részére Zenei Világnapi, Ifjúsági és Tanári koncerteket szervezünk. 

Több együttes, zenekar és énekkar működik intézményünkben: DRUMS ütőegyüttes, Gödi 

Ifjúsági Fúvószenekar, Kis-zenekar, kamarakórus, énekkar. Rendszeresen fellépnek iskolai, 

városi rendezvényeken, hazai és külföldi fesztiválokon. 

4.3.3.4 Táncművészeti ág 

A kortárstánc és néptánc tanszakon tanulók összetartó közösséget alkotnak.  

Néptánc szakos tanulóink decemberben Karácsonyi Táncgálán, június elején mindkét tanszak 

tanulói tanév végi Vizsgaelőadásokon - Táncgálákon mutatják be tudásukat a váci művelődési 

ház színháztermében, mivel a nézők létszáma már meghaladta a gödi lehetőségeket. 

Néptánc szakos tanulóinknak fontos a népi hagyományok őrzése. Rendszeresen fellépnek a 

Gödi Regionális Néptánc Találkozón és Gyermeknapon. Élőzenés táncházat, Betlehemest, 

néptánc farsangot, „Csillagjárást”, nyári néptánc tábort szerveznek. 

Kortárstánc szakos tanulóink számtalan országos, nemzetközi versenyeredményt értek el. 

Számos szabadidős programon vehetnek részt: színház- és cirkuszlátogatás, Táncművészeti 

Főiskola látogatása, kirándulások, nyári kortárstánc táborok. 

Rendszeresen fellépnek városi ünnepségeken, fesztiválokon táncosaink. 

Itt kell megemlítenem, hogy tánctanárunk az általános iskolában mazsorett szakkört vezet. A 

Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett számtalan hazai és külföldi fesztiválmeghívást kap. 

4.3.3.5 Képzőművészeti ág 

Intézménybe belépve mindenki csodálattal nézi a képzőművészeti tagozat munkáit. Ez 

meghatározza az iskola légkörét is. A csoda másik része, hogy ezek a tehetséges tanárok, 

tanulók egy ablaktalan pincében végzik az oktatást, nagyon szerény körülmények között… 

A képzőművészeti tagozat decemberben az adventi kiállításon és a júniusi év végi kiállításon 

mutatja be a tanulók tudását, fejlődését. Részt vesznek a Családi nap, iskola hirdetőtáblájának 

és ebédlőjének dekorálásában. 

A tanév végén képzőművészeti napközis tábort szerveznek. Számtalan rajzversenyen, 

kiállításon szerepelnek. 

4.3.3.6 Tanórán kívüli foglalkozások, programok 

Művészeti órákon kívül tanulóink többféle rendezvényen, programon vehetnek részt: 

hangszerbemutatók az óvodásoknak, iskolásoknak, táncházak, tanszaki, családi, farsangi, 

tanári koncertek, színházlátogatások, operalátogatások, kirándulások, nyári művészeti 

táborok, fesztiválokon való fellépések, külföldi utak. 
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4.3.3.7 Hagyományápolás 

1995/96-os tanévben Göd Város Önkormányzatának támogatásával elindult a művészeti 

képzést zene-, képző- és táncművészeti ágon. 2015/16-os tanévben ünnepelte 20 éves 

jubileumát a művészetoktatás. Ez alatt az idő alatt sok hagyomány alakult ki a művészeti 

iskolában. 

Táncgálák, művészeti kiállítások, nép táncosok hagyományőrző programjai (Betlehemes, 

Csillagjárás) is hagyománnyá váltak. A Németh László héten koncerteket és kiállításokat 

szervezünk. NKA pályázattal hagyomány az Ifjúsági koncertek szervezése, a Zenei Világnapi 

koncert, amelyen az egész iskola részt vesz. Állandó koncertjeink a Családi-hangverseny, 

Tanári-hangverseny, 5. évfolyamosok koncertje. 

2 évente, idén már 5. alkalommal rendezzük meg a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt. 

3 évente rendezzük meg a Pest Megyei Ütő-és Dallamhangszeres Versenyt és Találkozót, 

tavaly volt a 3. alkalom. 

 

4.3.4 ÖKOISKOLA. Egészségnevelés 
 

Az ÖKOISKOLA címre 2015-ben sikeresen pályáztunk, így a 2016. január 1. és 2018 

december 31. közötti időszakban vagyunk jogosultak a cím használatára. Célunk a gyerekek 

környezettudatos magatartásának formálása, a környezetünkért felelős tevékenységek 

színvonalának emelése. Az egészségnevelés és a tevékenységorientált fenntarthatósági, 

környezeti nevelés kiemelt feladat iskolánkban, amelybe bevonjuk a szülőket, családokat, 

külső partnereket. A tanórai munkánkkal (tanmenetbe beépítve) és projektjeink 

megvalósításával (Egészséghét, Föld napja, Happy hét, Fenntarthatósági témahét, 

vitaminporta, Víz világnapja …) érjük el kitűzött céljainkat. Az Öko-munkacsoport 

koordinálja az Ökoiskolát. A környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, egészségneveléssel 

kapcsolatos jeles napokról az osztályok megemlékeznek a hangosbemondón, öko-faliújságon 

keresztül. Iskolánkban a hulladékot szelektíven gyűjtjük. Minden évben kétszer papír és 

elektromos hulladékgyűjtést szervezünk, Észak Pest megyei iskolák közül elsőként 

csatlakoztunk a TE SZEDD programba, rendszeresen részt veszünk a helyi, gödi 

környezetvédelmi, újrahasznosítási pályázatokon, takarítási napokon. Az osztályok között 

éves versenyt szervezünk. A NETFIT országos bevezetésével egy egészségközpontú 

értékelési rendszer került kialakításra intézményünkben.  

Az I-Deák és az iskola honlapján külön menüpontokat hoztunk létre az Ökoiskolához: 

Re-Öko, illetve ÖKOISKOLA. Szervezzük a Zöld őrjáratot, az éves ÖKO versenyt és a Zöld 

faliújságon is láthatóak az ÖKO hírek. 

Célunk az Ökoiskola cím megújítása, majd az Örökös Ökoiskola cím elérése. 
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4.4 Pályázatok 
 

Az anyagi források bővítése és a szakmai munka fejlesztése érdekében pályázatokon veszünk 

részt. Az előző tanévekben nyújtottuk be a sikeres Ökoiskola pályázatot, Ifjúsági 

hangversenysorozat szervezésére NKA pályázatokat és Kecskeméti Jazz Alapítvány 

pályázatot, Határtalanul pályázatot, TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 "Tehetséghidak Program" 

pályázatot. Lezárult a fenntartási időszak a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 

innovatív intézményekben" című, TÁMOP-3.1.4-09/1. kódszámú és a TÁMOP-3.4.3-08/1-

2009-0028-as számú "Sok a tehetséges fiatal Gödön, csak fel kell őket karolni" című 

pályázatoknak. 

Közreműködtünk a Göd Város Önkormányzata által elkészített, az iskola teljes energetikai 

felújítására kiírt KEHOP 5.2.9 pályázat előkészítésében. A pályázat még nem került elbírálás 

alá. Adatokkal támasztottuk alá az iskolabővítés, új iskola építésére szolgáló terveket. Az 

önkormányzat és a tankerület minden szakmai fórumon támogatja a bővítési 

elképzeléseket. Reméljük mindkét területen lesz eredmény a jövőben. 

4.5 Külső partnerek 
 

 Dunakeszi Tankerületi Központ és intézményei: Részt veszünk versenyeiken, 

szakmai napjukon, közös továbbképzéseiken, tankerületi versenyeket szervezünk 

(rajztanárok szakmai napja Fóton, tankerületi rajzverseny,…) 

 Pest Megyei iskolák: intézményünkben szervezzük a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt 

és a Pest Megyei Ütő-és Dallamhangszeres Versenyt és Találkozót, a Németh László 

kézilabda kupát, matematika csapatversenyt, Diákolimpiáknak adunk helyet. 

 Göd Város Önkormányzata és intézményei: Fontosnak tartjuk a mások elfogadását, 

a toleranciára való nevelést, ezért jótékonysági gyűjtést, látogatásokat, találkozásokat 

szerveztünk a TOPHÁZ értelmi és testi fogyatékos gyerekeivel. Közös szakmai napot, 

megbeszéléseket tartunk a Kincsem Óvodával és a Szivárvány Bölcsödével. 

Megszerveztük Gödön a K
3
- Közművelődés-Közoktatás-Közgyűjtemény szakmai 

napját. Pedagógus díjakat alapított Göd Város Önkormányzata, városi ünnepségeken 

és rendezvényeken fellépünk. Rendszeresen részt veszünk a Közművelődési, Oktatási 

és Sport Bizottság ülésein, a Madarak és fák napján, Alkosd újra! versenyen,…. 

 Szülői munkaközösség: Legnagyobb támogatónk a szülői munkaközösség. Nagyon 

innovatívak, segítőkészek, kezdeményezők. Segítségükkel tudjuk a Kastély Kert 

Projektet, Családi napot megvalósítani, udvari játékokat beszerezni. 

 Intézményi Tanács: részt vesznek ünnepségeinken, értekezleteinken. Támogatják 

szakmai munkánkat. 
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 Egyházak: Fontosnak tartjuk, hogy a családok, a gyülekezet és az iskola jól működjön 

együtt. Hit- és erkölcstanra járó tanulók igen magas aránya is ezt tükrözi. A hittan 

oktatókkal nagyon jó a kapcsolatunk. Minden évben a Felsőgödi Jézus Szíve katolikus 

templomban karácsonyi koncertet adunk. 

 Iskolánk névadójának leszármazottai: Németh László lányai rendszeresen részt 

vesznek a Németh László emlékünnepségen. Tanulóink rendszeresen látogatják 

Németh László lányainak sírját. Névadónkra emlékeztünk Emléktábla állítással, 

Németh László fal létrehozásával is. 

 Gödi és Dunakeszi Rendőrség: Részt veszünk az Iskolarendőr Programban, 

közlekedési versenyeiken, segítenek az osztályfőnöki munkában, bemutatókat tartanak 

a Családi napon. 

 Gödi egyesületek, klubok: Gödi Sportegyesület (GSE) sporteszközökkel, 

versenyekre való szállítással, pályázattal, Diákolimpián bíró biztosításával segíti 

munkánkat. A Retró Ady Klubnak jelentős a szerepe a hon- és népismereti, 

helytörténeti tudás átadásában, előadásokat szerveznek, versenyt tartanak. A Neveleki 

Szomszédok Egyesület irányításával részt veszünk az Európai Mobilitási heten, ami 

már 4. éve kerül megrendezésre. Rotary-klub rendezvényein fellépünk, tanulóinkat 

támogatják. 

 Nyugdíjas pedagógusaink: 2011-től szervezem a nyugdíjas teadélutánokat, amely 

mára hagyománnyá vált intézményünkben. Nyugdíjas pedagógusaink a karácsonyi 

teadélutánokon és a Németh László ünnepségen találkozhatnak tanítványainkkal, volt 

és jelenlegi kollégákkal. Az alsó tagozatos tanítók és az iskola énekkara mindig 

megható műsorral készülnek ezekre az alkalmakra. 

 Tanítóképző- és Tanárképző főiskolák: főiskolai hallgatók gyakorlata, hospitálása 

iskolánkban. Kiállítások rendezése a tanárképző főiskolán gyermekeink munkáiból. 

 Magyar Zeneiskolák Szövetsége, zeneiskolák és művészeti iskolák: versenyek, 

fellépések egymás rendezvényein, szakmai napokon való részvétel. 

 Helyi, területi és országos média: I-deák rendszeresen részt vesz az Országos 

Ifjúsági Sajtófesztiválon. Részt vettünk a „Nagy Vagy” tévés vetélkedőkön. Gödi 

Körképbe, és a környező újságokba publikálunk.  
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5. Vezetői célkitűzések, fejlesztési program 

megvalósulása a 2011. évi igazgatói pályázat 

alapján 
 

„ A vezetés a menedzsment része, nem pedig egésze. 

A vezetés annak képessége, hogy rávegyünk másokat meghatározott célok felé való lelkes törekvésre. 

Ez az az emberi tényező, ami összetartja és a célok felé haladásra ösztönzi a csoportot...”  

/Henry Mintzberg/ 

 

Rövid távú tervek a 2011-es pályázatban Megjegyzés 

Az új Köznevelési Törvény és Nemzeti 

Alaptanterv bevezetésével a Pedagógiai program, 

a Helyi tanterv, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, a Házirend és az IMIP átdolgozása.  

Megvalósult.  

2015-ben intézményi önértékelés lett az 

IMIP helyett. BECS megalakulása. 

Kompetenciamérés eredményeinek javítása. Megvalósult és kiegészült az idegen 

nyelvi kompetenciaméréssel. 

Felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés 

bevezetése. 

Megvalósult. 

További idegen nyelvek szakköri formában való 

bevezetése (olasz, orosz, francia). 

Nem valósult meg, a pedagógusok 

magas tanóra száma és a francia tanár 

elköltözése miatt. 

Projektek folytatása, pl. Egészséges életmódra 

való nevelés, ünnepkörhöz kapcsolódó, adventi 

projekt és témahetek. 

Megvalósult és kiegészült az ÖKO 

iskola pályázattal. 

ÖKO iskola lett intézményünk 2016. 

január 1-től. 

Referencia intézmény pályázatának elnyerése 

esetén feladatok megvalósítása, az iskola jó 

hírnevének növelése, mivel a referencia-

intézmények a közoktatás fejlesztésének 

minősített bázisai lesznek. 

Nem valósult meg. A projekt 

vezetőjének formai hibázása miatt 

elutasították 2011 decemberben. 

Kiváló művészetoktatási cím megtartása. Nagy 

értékű művészeti eszközök lízingeléssel történő 

vásárlása. 

Megvalósult. Önkormányzat vásárolt 

nagy értékű eszközöket. 

IAR program alkalmazása az adminisztrációs 

munkában. 

KRÉTA adminisztrációs rendszer 

fokozatos bevezetése, továbbképzés 

pedagógusoknak. 

Rendszergazda, férfi néptánc tanár alkalmazása 

fél állásban határozatlan időre. 

Megvalósult, és kibővült 5-6. 

osztályban a néptánc-testneveléssel 

2016-ig. 

A városi sportolási lehetőségek bővítése 

érdekében a tornatermet hétköznap este 8 után, 

és hétvégén a Sportcsarnok kezelésébe adni, vagy 

határozatlan idejű fél állású takarítók 

alkalmazásával megoldani, hogy többen vehessék 

igénybe. Ezáltal a bevételek is növekedni fognak. 

Megvalósult. 
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Folytatni az iskola biztonságosságának tételét: 

elektromos kapu telepítése a pavilon melletti autó 

bejárathoz. 

A kapuk zárása megvalósult, a 

gazdasági kapu a TESZ-hez tartózik, 

ezzel még vannak problémák.  

Ady klubban osztálytermek kialakítása a 

megnövekedett tanulólétszám miatt. 

Megvalósult más helyszínen: Ifjúság 

köz 2. szám alatti családi ház 

megvásárlásával. 

Bevételek növelése az alapítvány, pályázatok, 

bérleti szerződések által. 

Megvalósult, a megnövelt bevételeket a 

TESZ kapta 2016-ban. Az intézmény 

fogja kapni egy részét 2017-től. Így 

motiváltabb lesz mindenki a 

bevételnövelésre, mivel szakmai 

anyagra lesz fordítható. 

A tornacsarnok megépítésekor nem gondoltak 

arra, hogy folyosók természetes megvilágítását 

megszüntették. Napelem, vagy fénycsatorna 

kiépítésével a mesterséges, de energiatakarékos 

megvilágítást szeretném elérni. 

Még nem valósult meg. 

 

 

Közép távú tervek a 2011-es pályázatban Megjegyzés 

Gépírás oktatás óraadó tanár alkalmazásával 

szakköri formában. 

Részben valósult meg. Informatika órán 

használunk gépírást oktató ingyenes 

programot. 

Elektronikus napló bevezetése a szülők jobb 

tájékoztatása miatt. 

Még nem valósult meg. Aromot nem 

tudták használni. Mire bevezettük volna 

a Taninform rendszerét a Magiszterre 

váltottak. KRÉTA rendszer általános 

bevezetésével 2017. szeptembertől 

megvalósul, addig a fejlesztési tervben 

leírt ütemterv szerint halad a 

bevezetése. 

ECDL vizsgákra való felkészítés. 2015/2016. tanévben szakköri formában 

elindult. Informatika tanár távozása 

miatt nem folytatódott. 

Interaktív táblák beszerzése, továbbképzések 

szervezése mindennapi használatukhoz. 

Interaktív tananyagok bővítése, sokoldalú 

felhasználásuk az oktatásban. A tanulók számára 

egy tanteremnyi laptop beszerzése, hogy 

informatika órán kívül is, más tantárgyak oktatói 

is fel tudják használni tanóráikon. 

Részben megvalósult. Informatikai 

beszerzések tilalma miatt laptopok 

nincsenek, de az Alapítvány interaktív 

tananyagokat vásárolt. A Klebelsberg 

Központ a digitális kompetencia 

fejlesztés projekt keretében reméljük 

megoldódik. 

Oktatástechnológus alkalmazása.  Nem valósult meg. Rendszergazda 

maximálisan segíti a pedagógusok 

munkáját. 

Udvari játékok bővítése. Az udvar 

portalanításának megoldása. 

Kastély kert projekt 2013-ban elindult. 

Alapítványi támogatással homokozó, 

mérleghinták, játszóház, növények, 

padok kerültek telepítésre. 
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Felső tagozatos tanulóknak saját osztálytermük 

legyen. 

Részben megvalósult: Ifjúság köz 2. 

szám alatti ház megvásárlása. 3 

osztálynak nincs tanterme. 

Nyílászárók cseréje az energiatakarékosság miatt. Nem valósult meg. Pályázatban 2016-

ban közreműködtünk. 

A tornacsarnok terveiben szereplő 

légkondicionálás megoldása, hőlégbefúvással a 

fűtésének korszerűsítése. 

Megvalósult. 

 

Hosszú távú tervek a 2011-es pályázatban Megjegyzés 

Művészetoktatás a régió kulturális központjává 

alakuljon.  

Megvalósult a megyei versenyek 

szervezésével, amelyet az alapítvány 

támogatott. Az Ifjúsági koncert 

sorozatokkal, sikeres NKA 

páyázatokkal. Az együtteseink néptánc, 

moderntánc, mazsorett, DRUMS, 

Ifjúsági Fúvószenekarunk fellépéseivel. 

A NEFMI által meghirdetett és anyagilag 

támogatott tanulmányi versenyek közé kerüljenek 

intézményünk által meghirdetett művészeti 

versenyeink: a Pest Megyei Rézfúvós Verseny, a 

Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres Szólóverseny, 

Országos Képző- és iparművészeti verseny. 

Még nem valósult meg. A versenyek 

lebonyolítását az Alapítványok 

segítségével tudtuk megoldani. 

Határon túl élő magyar tanulókkal kapcsolatok 

kialakítása, osztálykirándulás, testvériskola. 

Kapcsolatba léptünk a jánoshidai 

iskolával: adományt gyűjtöttünk 

ukrajnai testvérvárosunk tanulóinak, 

együtt töltöttük az augusztus 20-i 

ünnepséget. Az Önkormányzat vállalta 

a 2016. évi táboroztatásukat. 

Kéttannyelvű iskolává - mivel rendelkezünk 

ehhez az erőforrásokkal - vagy tanárképző 

főiskolák gyakorló iskolájává válni. 

Még nem valósult meg. Minden évben 

problémáink vannak az idegen nyelvi 

tanárok alkalmazásával, nagyon gyorsan 

cserélődik egy részük. Ezért a JUNIOR 

nyelvvizsgára helyeztük át a hangsúlyt. 

Megvalósult. Főiskolai hallgatók 

gyakorlatukat, záróvizsgájukat 

intézményünkben végezték/végzik. 

Épület külső felújítása, kastély tetőszerkezetének 

cseréje, kastély fűtésének korszerűsítése. 

Részlegesen megvalósult. A kastély 

cserepeit 2016 nyarán részlegesen 

kijavították. 

A gazdaságos energiafelhasználás érdekében 

napkollektorok elhelyezése a tornaterem lapos 

tetején, főépület fűtésének korszerűsítése (pl. 

radiátorok cseréje). 

Részt veszünk az Önkormányzat által 

benyújtott pályázatban. A pályázati 

eredményről még nincs tudomásunk. 

Javaslataim az iskolabővítésre: pályázatok 

kihasználása a tetőtér beépítésére, amelynek 

terveivel rendelkezünk, a szomszédos telek 

megvásárlásával, városi konyha felépítése 

A szomszédos lakóház megvásárlása az 

elmúlt években nagy segítséget 

jelentett. Köszönet az 

Önkormányzatnak és a Dunakeszi 
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ebédlővel, amely gazdaságosabb, mint a több 

helyen működő konyhák. Így a konyha és az 

ebédlő helyén 2 tantermet és zeneszobákat, 

szertárakat lehetne kialakítani, felsőgödi 

sportpályán iskolaépítés. 

Tankerületnek! 

Az iskolabővítés létkérdéssé vált. 

Hangszerpark további bővítése. Megtörtént. Köszönet az 

Önkormányzatnak és a Dunakeszi 

Tankerületnek! 

Pályázati úton a pedagógusok ellátása 

laptopokkal, hogy az elektronikus napló 

használata zökkenőmentes legyen és órai 

felkészülésük a kornak megfeleljen. 

A tankerülettől 1 db laptopot kaptunk 

2016-ban, amelyet oktatásra 

használunk. 

 

Fejlesztési program: folyamatosan Megjegyzés 

Nevelés-oktatás (tanórai differenciálás, 

csoportbontás, a felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások…) 

Megvalósult. Intézkedési tervek, 

tantárgyfelosztás, továbbképzések, 

szaktanácsadói látogatások… 

Hagyomány tiszteletre, értékmegőrzésre nevelés 

(Hitoktatás, Németh László lányainak 

díszsírhelye…) 

Részben megvalósult. A díszsírhely 

folyamatosan napirenden van az 

önkormányzatnál, bizottságokhoz több 

kérelmet adtam be. 

A hit- és erkölcstanra járó tanulók 

magas száma. Hittan terem kialakítása. 

Hagyományápolás minden 

munkatervben megjelenik. 

Egészséges életmódra nevelés – sport Megvalósult. Mindennapos testnevelés 

bevezetésével, az egészséghét 

hagyománnyá tételével és kiegészült az 

ÖKO iskola pályázattal. Diákolimpián 

való eredményes szerepléssel. 

Idegen nyelv oktatás (második idegen nyelv, 

német nyelv arányának növelése) 

Részben valósult meg. Iskolába 

hívogató foglalkozáson a német nyelvet 

tovább erősítjük. A jelentkezők kis 

létszáma miatt nem indítottuk el a 

német, mint második idegen nyelvi 

szakkört. 

IKT alkalmazása az oktatásban Megvalósult. (IKT továbbképzések, 

szakmai napok helyben és 

tanfolyamokon, interaktív tananyagok 

beszerzése, magyar nyelv, matematika 

bontott órák és idegen nyelvi órák egy 

része informatika tantermekben, 

interaktív táblák.) 

Egész napos oktatás az alsó tagozaton Megvalósult, minden alsós osztály 

iskolaotthonos. 

Művészetoktatás (aktív részvétel városi és iskolai 

ünnepségeken, néptánc egész állás, új tanszakok, 

hangszerállomány bővítése) 

Megvalósult (fellépések, néptánc tanári 

állás, fagott 2017-től, Önkormányzat, 

Tankerület által hangszerpark bővítése.) 
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6. Vezetői program, fejlesztési terv 
 

“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, 

mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
3
  

A köznevelés változó világában és intézményünk sajátos helyzete miatt (magas tanulói 

létszámok, helyhiány, esetleges új iskola építése Gödön) nagyon nehéz több évre előre 

tervezni. 

A gyermeklétszám rohamos növekedése miatt egy új iskola építésének terveiről is 

hallottunk. Megépülése esetén a három gödi, állami iskola között a jó kapcsolat, 

együttműködés kialakítását elengedhetetlenül fontosnak tartom. Szeretnénk, ha a 

művészetoktatás, egyik kihelyezett tagozata, ott is működhetne. Új iskola esetén osztályaink 

száma az ideális 24-re csökkenhetne, 740 fős tanulólétszámmal, 26-27 fős osztálylétszámmal. 

Képzőművészeti tagozat a pincéből, a kastély termeibe, az ütőtanszak a földszintre 

költözhetne szertárral, a díszterem melletti tanterem visszanyerné szertár funkcióját és 

jelmeztárként működne. 

Helyzetelemzésre épülő fejlesztési tervemet, vezetői programomat, ezért egyrészről a 

realitásoknak megfelelően, számon kérhetően állítottam össze. Másrészről fontosnak 

tartottam, hogy a személyi, anyagi erőforrások hiánya ne korlátozza a tervezést, hiszen így 

a jelenlegi állapotokat konzerválnánk. Az iskola jó menedzselésével, hatékony 

gazdálkodással, az erőforrások feltárásával, a fenntartó és a kollégáim segítségével ez 

megvalósítható. 

Számomra az iskola legfontosabb értékei, kincsei a gyermekek és a pedagógusok, akiknek a 

legtöbb megbecsülést szeretném adni a továbbiakban is. 

Kiemelt feladatnak tartom az elkövetkezendő 5 évben  

a hagyományok továbbvitelét, 

a gyermekközpontú iskolát, 

a jó iskolai légkört mind a tanulók, mind az alkalmazottak körében, 

a folyamatos visszajelzést (a vezetői munkáról is), 

a szakmai színvonal megőrzését és fejlesztését (továbbképzéssel, önképzéssel, a jó 

gyakorlatok átadásával, az ellenőrzés megerősítésével), 

és az innovációt, pályázatokat az iskola minden területén. 

Pályázatomban igyekeztem maximálisan figyelembe venni és beépíteni az alkalmazotti, 

tanulói és szülői közösség innovatív ötleteit, iskolavezetést érintő tanácsait.  
                                                 

3
 Ismeretlen szerző 
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6.1 Feladatok a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 

alapján 
 

2016-ban került sor az intézményvezető önértékelésre, majd tanfelügyeletre. A pedagógusi 

elégedettségmérő kérdőív alapján a következő feladatokat tekintem kiemeltnek a következő 

években:  

Vezetői fejlesztési feladatok: 

 Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 

eszközök rendelkezésre álljanak. 

 Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége legyen folyamatos. 

 A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

  A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait és határozza meg a nevelőtestület 

feladatait, törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. 

 Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben 

megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

 Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést 

ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés 

korrekt, és tényeken alapul. 

 Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus 

pedagógusmagatartás betartatására. 

Nevelő-oktató munkát érintő feladatok: 

 Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

 A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 

történik, amelyet minden pedagógus betart. 

 A pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási módszereket alkalmaznak. 

 Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat 

együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 

 A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat 

a tanárok elfogadható időn belül kijavítják. 

 A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és 

szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

 A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

 Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 

magyarságtudat, hazaszeretet alakítására. 

Az elégedettségmérés eredményei a mellékletben találhatóak. 
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6.2 Intézményvezetői tanfelügyelet alapján készült vezetői 

fejlesztési terv 
 

Fejlesztési terv Megvalósult részei 

2015/2016. tanév végén tanulói 

elégedettségmérés a 8. évfolyamon. 

Megvalósult. Ismertetésre került. 

2016/2017-es munkatervbe foglalása. Megvalósult. A mérés a tanév végén lesz. 

2017 szeptemberétől hagyományossá tétele, 

elégedettségmérés, kiértékelés minden tanév 

végén. 

 

2016/2017. tanév központi adminisztrációs 

szoftver, digitális napló megismerése. 

Több pedagógus sikeresen elvégezte a 

KRÉTA 30 órás továbbképzést. 

Tantárgyfelosztás, tanulók, pedagógusok 

adatait feltöltöttük. 

2017. február 20-i tantestületi szakmai nap 

egyik programja volt. 

2017/2018. tanév központi adminisztrációs 

szoftver, digitális napló bevezetése 

 

2015/2016. tanév ÖKO munkacsoport bevonása 

az ÖKOISKOLA  menü kialakításához.  

ÖKOISKOLA  menüpont kialakításra került 

az iskola és az I-deák honlapján is. 

2016/2017. tanév ÖKOISKOLA  menü 

frissítése, tapasztalatok felhasználása. 

Folyamatosan történik. Intézményünk részt 

vesz a 2017. évi Fenntarthatósági témahéten. 

2017 szeptemberétől következő 

ÖKOISKOLA pályázat előkészítése. 

 

 

6.3 Jubileumi ünnepségek 
 

A hagyományok ápolása, kialakítása nagyon fontos egy intézmény életében. Ezek azok az 

alapok, amelyre támaszkodhatunk. Erősítik a közösséghez tartozás tudatát, az összetartozás 

érzését, a szülőket, külső partnereket, volt tanítványainkat, kollégáinkat bevonhatjuk az iskola 

életébe. Kiemelt feladatnak tartom az iskola kerek évfordulóiról történő méltó 

megemlékezést, amikor a pedagógusaink tiszteletet érdemlő munkáját is ünnepeljük.  

2018/2019. tanévben: 

 110 éves az általános iskola, 

2019/2020. tanévben: 

 40 éve vette fel iskolánk a Németh László nevet, 

2020/2021. tanévben: 

 Németh László születésének 120. évfordulója, 

 25 éves a művészeti iskola.  
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6.4 Rövid távú feladatok 
 

 Intézményi dokumentumok, belső szabályzatok, intézkedési tervek aktualizálása. 

A jogszabályi környezet és az intézmény iránti elvárások alapján a Pedagógiai program, 

SZMSZ, Házirend, Intézményi elvárás rendszer, belső szabályzatok, intézkedési tervek 

aktualizálása. Adat és iratkezelési szabályzat kiegészítése a digitális napló és a Posszeidon 

iktatási rendszer bevezetése miatt. 

 A szaktanácsadási, önellenőrzési, minősítési és tanfelügyeleti látogatásokra a 

pedagógusok felkészítése, motiválása. 

A hagyományossá vált belső továbbképzésekkel, szakmai napokkal, tapasztalatok 

megosztásával. Intézményvezető és helyettesek továbbképzésével. 

 A pedagógusok jó szakmai színvonalának megtartása, fejlesztése. 

Új módszerek bevezetése, alkalmazása. A jó gyakorlatok átadására bemutató órák, nyílt 

napok keretében. Például a drámapedagógiai módszerek beépítése az egyes tantárgyak 

oktatásában nem csak a szakmai színvonalat emeli, hanem jó hatással van a tanulók 

személyiségfejlesztésére, ezáltal a neveltségi szintre is. Továbbképzéseken való aktív 

részvétel. A továbbképzési ciklusok sikeres teljesítése minden pedagógus esetén. A magas 

színvonalú szakmai munka bemutatása a szülőknek nyílt órák keretében. 

 Munkaközösség-vezetők ellenőrzési, javaslati jogkörének bővítése. 

A szakmai munka fejlesztése és a jó munkahelyi légkör miatt az ellenőrzést jobban ki kell 

terjeszteni az alkalmazotti közösség teljes körére. A pontos elvárások megfogalmazásával, a 

hibák és az eredmények feltárásával a munka hatékonyságát, a motiváltságot lehet növelni. 

 Munkahelyi kommunikáció fejlesztése a hatékonyabb minőségi munkavégzés 

érdekében. 

Igazgatói, vezetőségi értekezleten tudatosabban kerül alkalmazásra az egyes tagozatok, 

munkacsoportok közötti kommunikáció. A gyorsabb belső kommunikáció érdekében a 

tervezett témák, napirendi pontok kiküldése a levelezőlista segítségével az érintett 

kollégáknak. A személyes és az elektronikus kommunikáció összhangjának megteremtése. A 

titkársági levelek továbbításánál - a megfelelő célcsoport kiválasztásával - a hatékonyság 

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

 Konflituskezelés. Differenciálás. Intézkedési terv lemorzsolódó tanulókra - 

munkacsoport létrehozásával. 

A nagy létszámú (28-31 fős) osztályok miatt a differenciálásra, konfliktuskezelésre még 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A lemorzsolódó tanulók felzárkóztatására - a gyermekkel 

kapcsolatban álló pedagógusokból - munkacsoport létrehozása: intézkedési, fejlesztési terv 

készítésére, ellenőrzésére, elért eredmények értékelésére. 

 Innováció támogatása: minden tanév elején és félévkor ötletbörze 

munkaközösségenként. 

 Munkacsoportok létrehozása az egyenletes munkaterhelés megvalósítására. 
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Műhelymunkák kialakítása az adott tanévben elvégzendő feladatokra, innovációkra. Ez 

előnyös a pedagógusoknak, az arányos munkaterhelés miatt. 

 Diákönkormányzati gyűlésekre vendégek meghívása. 

A büfé, élelmezésvezető, iskolarendőr, iskolapszichológus… meghívásával a DÖK tagok 

kérdéseikre választ kapnak, javaslatokat tehenek. 

 Forgatókönyvek aktualizálása, új forgatókönyvek készítése az iskolai 

eseményekre. 

Több iskolai forgatókönyv került kidolgozása: ballagás, Németh László nap, farsang, 

pályaválasztási szülői értekezlet és ankét, Családi nap. A forgatókönyvekkel a pedagógusok 

munkája könnyebbé válik, a leterheltség csökken. Új pedagógus esetén a szokásrend 

hamarabb átvehető. 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek bővítése. 

Elsősegély-nyújtási könyvek, elsősegély-nyújtási dobozok beszerzése. Védőnő segítsége a 

versenyekre való felkészülésben. 

 Iskolai bevételek növelése a bérlők számának emelésével. Különböző 

tanfolyamokat tartó cégeknek teremkiadás. 

Élethosszig tartó tanulás segítése a nyelvi vagy informatikai tanfolyamot tartó bérlők 

felkutatásával: az érdeklődő kollégák, szülők helyben vehetnének részt nyelvi, informatikai 

képzéseken. 2017-től az iskolai bevételek egy részét taneszközök vásárlására lehet majd 

fordítani. 

 Prioritási sorrend felállítása - az eszközlista alapján - a hiányzó taneszközökre. 

Folyamatosan felmérni a munkaközösségekben a hiányzó taneszközöket. Prioritási sorrend 

elkészítése a beszerzendő taneszközökről a rendelkezésre álló költségvetés és az iskolai 

bevételek alapján. 

 I-deák eszközparkjának fejlesztése. 

Az online iskolaújság országos eredményekkel büszkélkedhet. Eszközparkját 

fényképezőgéppel, laptoppal kell fejleszteni. Ehhez az alapítvány segítségét kérjük. Az iskola 

informatikai állományának fejlesztése a könyvtárban is elengedhetetlenül szükséges, amely az 

I-deák munkáját is segíti. 

 Új hangszerek vásárlása a javíthatatlan kisebb értékű hangszerek helyett. 

A fúvós tanszakon sok hangszer szorul javításra. Egy részük - életkorúk miatt - leselejtezésre 

vár, de új hangszerek vásárlása nélkül ezt nem lehet megtenni. 

 Sporteszközök beszerzése, javítása, pótlása, vonalzás a tornateremben, 

tornacsarnokban és az udvari pályán. 

 Legalább 2 konténerterem felállítása a helyzetelemzés alapján. 

A zsúfoltság csökken. Folyosói foglalkozások egy része tanterembe kerül. Lehetővé válik a 

földszinti ütőhangszeres szertár kialakítása. 
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 Újabb zongoraterem kialakítása az első emeleten. 

 Néptánc oktatás bevezetése és a létszámbővítés az alsógödi telephelyen. 

 Szelektív szeméttárolók a tantermekbe az ÖKOISKOLA vállalása alapján. 

 Fejlesztő és logikai játékok. 

Szabadidős tevékenységekhez, az egész napos iskolához, tanulószobához, fejlesztőpedagógus 

és iskolapszichológusok munkájához fejlesztő és logikai játékok beszerzése Alapítványi 

támogatással is. 

 Könyvtári állomány további fejlesztése. Könyvtár népszerűsítése. 

Angol és német nyelvi olvasmányokkal, kötelező olvasmányok körének bővítésével, 

módszertani folyóiratokkal, tanulást segítő, kompetenciamérésekre felkészítő és a gyermekek 

olvasási érdeklődését felkeltő könyvekkel. A könyvtár látogatottságát növelő programok 

szervezése: író-olvasó találkozó, könyvtári vetélkedők,… 

 Fagott bérlése vagy kölcsönzése. 

 Nyugdíjas teadélutánokba még nagyobb létszámmal bevonni a nyugdíj előtt álló 

és a fiatal kollégákat. 

Nyugdíjas pedagógusok - az iskolához való kötödéssel - a szakmai, iskolai, élettapasztalatokat 

kötetlen formában tudják megosztani, továbbadni. Hozzájárulnak a jó munkahelyi légkörhöz, 

a stabilitás érzéséhez, fluktáció csökkentéséhez. 

 

6.5 Közép távú feladatok 
 

 ÖKOISKOLA cím megújítása. 

 „Fejlesztő” munkacsoportok létrehozása (fejlesztő pedagógusok, 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok, érdekelt pedagógusok bevonásával). 

Együttműködés kialakítása az SNI-s, BTM-s és felzárkóztatásra szoruló tanulók érdekében. 

 Online évkönyv kiadása a jubileumi ünnepségek alkalmával. 

Célja a hagyományok ápolása és az iskola népszerűsítése. 

 Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 A szakmai együttműködés kialakításának folytatása a tankerületi és a környező 

iskolákkal. 

Meghívásos sportversenyek szervezése. Diákolimpia rendezése. A területi matematika 

csapatverseny ismételt bevezetése a matematika munkaközösség megerősítése után. Más 

iskolák munkaközösségeivel szakmai kapcsolat kialakítása. 
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 IKT-vel kapcsolatos belső tudásmegosztás és továbbképzéseken való részvétel. 

Klebelsberg Központ informatikai fejlesztési projektjei a pedagógus továbbképzésekben is 

segítségünkre lesznek. 

 Az iskola honlapján a tanulást segítő adatbázis, linkgyűjtemény létrehozása. 

Munkaközösségenként, tantárgycsoportonként tanulást segítő anyagokkal, feladatokkal, 

linkgyűjteménnyel a pedagógusok komoly segítséget adhatnak a tanulóknak. A pedagógusok 

IKT kompetenciája, együttműködési készsége is fejlődik. A jó gyakorlatok megosztásra 

kerülnek. A tesztek, feladatok tanórai felhasználásával nő az IKT eszközök használata 

(interaktív tábla, okos telefon,…) 

 Zenetanárok létszámának növelése. 

Művészetoktatás kiemelt feladata a tehetséggondozás, amelynek egyik mutatója a B tagozatos 

tanulók száma. A B tagozatos növendékek óraszáma magasabb, ezért lenne szükséges a 

zenetanárok létszámának legalább 1 álláshellyel való növelésére. 

 Online, anonim kérdőívek használata elégedettségmérésre. 

Pedagógusok, 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. 

 Tankerületi Ifjúsági Zenekar létrehozásának támogatása. 

Egymás szakmai munkájának megismeréséhez fontos az együttműködés kialakítása a 

művészeti iskolákkal is. A tehetséggondozás a művészetoktatásban kiemelt feladat. A 

Tankerületi Ifjúsági Zenekar létrehozását intézményünknek is támogatni kell. 

 A művészetoktatás ellenőrzése során feltárt eszközjegyzék szerinti hiányosságok 

pótlása. 

Hangszerek (furulya, tanulói gitár, pianínó, zongora,…), taneszközök (kézi hangfelvevő, 

hangoló gép, állványos fúrógép, festékező kád, kottaállvány…), kották beszerzése. 

 Fagott vásárlása. 

 Hangszigetelés a családi házban. 

A délelőtti tanórákat és a délutáni hangszeres, művészeti órákat is zavarja a termek közötti 

„áthallás”.  

 Iskolaépítés és/vagy iskolabővítés támogatása az intézmény részéről 

adatszolgáltatásokkal. 

 Iskolai büfé kínálatának bővítése egészséges ételekkel. 

 Új informatikai eszközpark. IKT fejlesztések. 
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Nagyon örülünk, hogy elindultak a Klebelsberg Központ informatikai fejlesztési projektjei. 

Reméljük iskolánkban is komoly fejlesztések lesznek. Szükségünk van az interaktív táblával 

felszerelt termek számának növelése. Laptopok, projektorok beszerzése. Internet 

sávszélességének növelése az iskola méretének megfelelően. Digitális tananyagok beszerzése. 

Tabletek beszerzése pedagógusoknak, osztálytermekbe tanulóknak. Informatika terem: 

hálózatának korszerűsítése, az eszközjegyzéknek megfelelő eszközök beszerzése. 

Adminisztratív munkára számítógépek, multifunkciós nyomtatók beszerzése. 2 szervergép: 

adminisztrációs munkához, tanulói hálózathoz. 

 Csengetési rend átalakítása. 

A csengetési rend átalakítására van szükség a művészeti órák, ebédidő miatt kialakult 

problémák kezelésére. Az átalakítás során: konzultáció az alsó, felső, művészeti tagozat és a 

szülők között, a tanulók érdekeinek figyelembe vétele. 

 Osztály- és csoportlétszámok közelítsenek a Köznevelési törvény szerinti 

átlaglétszámhoz. 

 Iskolacsengő és hangosbemondó korszerűsítése, tornacsarnokba hangosbemondó 

elhelyezése. 

 

6.5.1 Iskolabővítés eseten tervezett fejlesztések 
 

Az iskolabővítésére több pályázat készült már, sajnos eredménytelenül. Az iskola 

tanulólétszáma túlnőtte a férőhelyek számát.  

Dunakeszi Tankerületi Központ, Göd Város Önkormányzata és az intézmény rengeteg 

munkát fektetett abba, hogy az iskolabővítési kérelmeket adatokkal alátámassza. Reméljük, 

hogy célunk hamarosan megvalósul. A tanulók, pedagógusok és a szülők már nagyon várják! 

Iskolabővítés esetén a következő tárgyi fejlesztéseket szeretnénk, tervezzük: 

 Az osztályok számával azonos számú, megfelelő méretű tanterem. 

 Megfelelő számú csoportterem a művészeti iskolának is. 

 Fejlesztőszobák, pszichológusi szoba. 

 Idegen nyelvi szaktantermek. 

 Ablaktalan termek megszüntetése, szertárrá alakítása. 

 Öltözők számának bővítése. 

 Megfelelő számú tanári szoba és tanári mellékhelyiség. 

 Táncoktatáshoz megfelelő méretű terem, tükrökkel, öltőzővel. 

 Aula a gyerekeknek. 
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 Legalább 200 fő befogadására alkalmas többfunkciós terem. 

 Megfelelő öltöző a technikai személyzetnek. 

 Szertárak: jelmeztár, díszlettár, hangszerek szertára, könyvtári szertár, tornaszertár 

kialakítása. 

 Képzőművészeti alapanyagok tárolására megfelelő helyiség. 

 Takarítószerek tárolására zárható szertár. 

 Irattár. 

 

6.6 Hosszú távú feladatok 
 

 ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA cím elnyerése. 

A környezeti nevelés, fenntarthatóság, egészségnevelési programok kiemelt szerepe az 

oktatásban, programokban, projekt napokban és hetekben. A tanulók, alkalmazottak a 

mindennapi munkájuk során alkalmazási szintre jutnak el. Hagyománnyá válik a 

bekapcsolódás a központi projektekbe (pl. Fenntarthatósági témahét). 

 A testnevelés, sport kiemelt szerepének megtartása. 

A sportfoglalkozások körének és időtartamának fokozatos bővítése, növelése. Diákolimpiák 

rendezése. A testneveléshez szükséges sporteszközök biztosítása. 

 Kompetenciamérés és a felvételi eredményeinek javítása a városi iskolákhoz 

viszonyítva. 

A kompetenciaméréshez létrehozott csoportokkal az eredmények elemzése, következtetések 

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

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, 

alkalmazása. 

 Munkacsoport vagy eljárásrend létrehozása a közösségi életet akadályozó, vagy 

házirendet folyamatosan megsértő tanulók problémáinak feltárására, a 

problémák megoldására. 

A munkacsoportba a külső szakemberek bevonása. Pl. iskolarendőr, szakszolgálatok, 

családsegítő. 

 Munkacsoportok létrehozása minden tanév elején a publikációkra. 
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Települési és helyi újságokban, online médiákban, tankerületi honlapon az iskolai élet fontos 

eseményeinek, versenyeredményeinek megjelenítése. Pedagógusok szakmai publikációjának 

segítése. Az iskola jó hírnevének terjesztése. 

 Pedagógus fluktuáció csökkentése. 

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

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. 

Határtalanul pályázatba való bekapcsolódás. NKA pályázatok folytatása a tanulók művészeti 

nevelése, a kultúra megszeretetése miatt. A szakmai munka fejlesztése érdekében 

továbbképzésekkel kapcsolatos pályázatokba való bekapcsolódás. Pályázatok segítségével az 

iskola tárgyi feltételeinek javítása. 

 Külföldi utazások hagyománnyá tétele. 

Művészetoktatás fellépési lehetőségeinek bővítése. Nemzetközi versenyeken való 

megmérettetés. Idegen nyelvi munkaközösség nyelvtanulást segítő útjai. Más iskolákkal 

együtt szervezett külföldi utak a különböző iskolák együttműködését is segítik. Az iskola 

népszerűségét növelik. 

 Személyi állomány növelésére javaslatok. 

Két könyvtáros teljes álláshelyen könyvtáros tanári munkakörben való alkalmazása. 

1 laboráns/oktatástechnológus felvétele, aki az iskolai hangosításban is segít.  

A tanulólétszámnak megfelelően további igazgatóhelyettes és rendszergazda alkalmazása. 

Alsós munkaközösségek számának eggyel való növelése.  

 Iskolaudvaron szabadtéri „tanterem” kialakítása. 

 Udvari játékok bővítése, minősítése, karbantartása, állagmegóvása. 

 Két zongorás tanterem kialakítása. 

 Hangszerállomány növelése. 

 Telefonközpont átalakítása a titkárság leterheltségének csökkentésére.  

Mellékek közvetlen kapcsolása külső hívások esetén. 

 Hangtechnika korszerűsítése (mikrofon, hangfal). 

Az iskolai rendezvények, programok, jubileumi ünnepségek hatékonyabb megrendezése. A 

pedagógusok és a tanulók felkészülésbe fektetett energiája, motiváltsága elveszik, amikor a 

színvonalas műsorok lebonyolítása a hangtechnika miatt nem megfelelő. A hordozható 

mikrofonok a pedagógusoknak nagyobb szabadságot adnak a műsorok megtervezéséhez.  
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7. Záró gondolatok 
 

 

Az elmúlt öt év alatt jelenlegi és volt vezetőtársaimmal, kollégáimmal számtalan kihívásnak, 

jogszabályi változásnak kellett megfelelnünk.  

Köszönöm nekik, hogy a változó világban segítették munkámat őszinte tanácsaikkal, 

javaslataikkal és mindig a pedagógiai szakmai szempontokat, a tanulók érdekeit 

tekintették elsődlegesnek. 

Tudom, nem könnyű vezetőként mindenkinek megfelelni, az élet minden pillanatában a 

helyes döntést hozni, de mindig törekedni fogok rá. 

Szeretném, ha kollégáim a további években számíthatnának rám mind az előmenetelükben 

(pedagógus életpálya modell), mind a szakmai munkában. Folytatom a nyugodt, 

feszültségmentes környezet, légkör kialakítását, pontosan meghatározott célokkal, 

elvárásokkal, de a pedagógusok önállóságát, kezdeményezőképességét nem korlátozva. 

Ehhez szükséges a zsúfoltság enyhítése, az iskolabővítés, amelyet minden fórumon továbbra 

is képviselni fogok. 

 

A következő öt évben, ha támogatást, bizalmat kapok a fenntartótól, kollégáimtól, 

gyerekektől, szülőktől, külső partnerektől, szeretném folytatni azt az elkezdett munkát, amely 

a hagyományokra, családias légköre, közösségépítésre, a gyermekek szeretetére, képességeik 

kibontakoztatására, az iskola jó hírnevének, eredményeinek megtartására épül, de a változó, új 

kor kihívásainak is megfelel. 

 

Pályázatomat Németh László gondolataival zárom: 

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... 

A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az 

emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” 
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8. Felhasznált források 
 

 Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. évi 

intézményi dokumentumai: 

o Pedagógia programja, 

o Szervezeti és működési szabályzata,  

o Házirendje. 

 Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves beszámolói, 

munkatervei 

 2011. évi pályázatom a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatói állására 

 Önértékelési kézikönyvek: alapfokú művészeti iskola, általános iskola, 2017. Oktatási 

Hivatal (https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek, letöltés 

dátuma: 2017. március 2.) 

 Gödi Almanach  -  A 100 éves Felsőgöd krónikája, Göd, 2015. 
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9. Mellékletek 
 

 

9.1 Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének 

keretében 
 

 

 

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök 

rendelkezésre állnak. 

15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan 

vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet 

minden pedagógus betart. 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási módszereket alkalmaznak. 

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat együttműködés és 

előítélet-mentesség jellemzi. 

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a tanárok 

elfogadható időn belül kijavítják. 

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi 

képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 

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

törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. 

24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a 

munkájukhoz szükséges információkat. 

23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a 

pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken alapul. 

6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, 

hazaszeretet alakítására. 

21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógusmagatartás 

betartatására. 
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17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket érintő 

döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek. 

1. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai 

gyakorlatot tükrözi. 

25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését. 

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen 

kapnak segítséget. 

16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő 

döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. 

29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken 

vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják és egymásnak is átadják. 

30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 

biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, programok 

stb.). 

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra, 

sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 
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9.2 Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok 

másolata 

9.3 Hatósági erkölcsi bizonyítvány 

9.4 Munkáltatói igazolás 
 


