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Bevezetés 

 A vezetői programom célja, hogy feltárja az általános és helyi követelményeket, igé-

nyeket és egybevesse azt saját fejlesztési, irányítási elképzeléseimmel. Meghatározza az in-

tézmény mindennapos tennivalóit, tanítványaink oktatásának feladatait. Megfeleljen az itt 

dolgozó pedagógusoknak, alkalmazottaknak, az itt tanuló gyerekeknek. Feladatomnak tartom 

a fenntartó Sárospataki Tankerületi Központtal elvárásainak, a szülői elképzeléseknek, az 

iskola partnereinek megfelelni. 

 

 

 Pályázatom elkészítésekor támaszkodtam az elmúlt 10 év vezetői tapasztalataira, a 

pedagógus pályán eltöltött 36 évre. Figyelembe vettem a térség lehetőségeit, az intézménybe 

járó gyerekek és szüleik sajátosságait. Fontos volt számomra helyetteseim és a pedagógusok 

véleménye, ötletei, javaslatai. Programom megvalósításában nagymértékben támaszkodom 

segítő munkájukra. 

 

 Az elmúlt évtizedek változásai kihívást jelentenek az oktatás és nevelésügy számára a 

mindennapokban. A nevelés, oktatás rendszere napjainkban is folyamatos átalakulásban van, 

a változások szükségessé teszik, hogy a nevelés – oktatás új utakat keressen.  

  

 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-

rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról, a 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet módosításáról szóló jogszabá-

lyok meghatározzák a ma és a jövő iskolájának illetve a nevelőtestületnek és a vezetőinek a 

feladatát. A törvényben előírt feladatokat úgy kívánom biztosítani, hogy az itt tanuló gyerekek 

a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek.  

 

 Az intézmény szoros és korrekt kapcsolatban van a Sárospataki Tankerületi Központ-

tal, akik segítő partnerek a munkában. Segítő szándékkal állnak a problémáink megoldásához. 

A mindennapos munkában a nagymértékben támaszkodom a tagintézmények, telephelyek 

vezetőire, nevelőtestületeire, a szülői munkaközösségre, a diákönkormányzatra, a szülőkre, az 

intézménybe járó diákokra. Jó kapcsolatot kívánok ápolni a térség önkormányzataival, nemze-

tiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, alapítványokkal. A programom pontosítására, 

továbbfejlesztésére, esetleges módosítására a tanévenként elkészülő munkaterv és az elemző-

értékelő beszámolók, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzések intézményre, intézményvezetőre, 

pedagógusokra vonatkozó megállapításai alapján kerül sor. 

Szakmai életút 

 Középiskolai tanulmányaim végeztével a Bessenyei György Tanárképző Főiskolára 

jelentkezetem matematika – kémia szakra. A sikeres felvételi után 1980-ban kezdtem meg 

tanulmányaimat. Kiváló tanáraim voltak, jó csoporttársakkal kerültem össze, így jó teljesít-

ményt sikerült felmutatnom a főiskolai tanulmányaim alatt. Ezt bizonyította az is, hogy Nép-

köztársasági Ösztöndíjas lettem, amihez kimagasló tanulmányi eredmény mellett Tudomá-

nyos Diákköri munkára is szükség volt. Három csoporttársammal közösen „Tanítási program-

csomag készítését az általános iskola 8. o. kémia tanításához „címmel készítettünk tudomá-

nyos diákköri dolgozatot, mellyel Veszprémben konferencián is részt vettünk. Itt előadással 

készültünk, amit szekcióülésen adtunk elő. A témát négyen dolgoztuk fel és prezentáltunk az 
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akkori lehetőségekkel. A kémiához való affinitásom addig is megvolt, de ez pozitív élmény 

volt számomra, így a későbbiekben is meghatározta munkámat. 

 

 Első munkahelyem Sátoraljaújhelyen a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 

és Diákotthonban volt 1984-ben. Itt napközis nevelőként kezdtem a munkát, majd rövid időn 

belül osztályt kaptam és matematikát, kémiát tanítottam. Két év után Pálházán kínáltak állást, 

amit elfogadtam. Azóta, vagyis 1986 óta ugyan abban az iskolában dolgozom, bár a neve, 

fenntartója sokszor megváltozott.  

 

 Már főiskolai tanulmányaim alatt érdekelt a számítástechnika. Az első személyi szá-

mítógépekkel (ABC80, ZX Spektrum) még ott ismerkedtem meg.  Folyamatosan fejlesztettem 

ismereteimet. Munkahelyemen is szükség volt ilyen tudással rendelkező szakemberre, ezért 

örömmel vette az akkori iskolavezetés, hogy számítástechnika szakra jelentkeztem, amit aztán 

sikerrel el is végeztem. Bekapcsolódtam az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

(ISZE) munkájába. Tanfolyamokat szerveztem, ahol pedagógus társaimnak segítettem ismer-

kedni a számítógépekkel. Országos pályázaton sikerrel vettünk részt, melynek eredménye-

képpen az 1990-es évek elején négy db Macintosh számítógéppel, nyomtatóval ellátott számí-

tógépek hálózatához jutottunk. Később sikerrel pályáztunk a Sulinet programon, az elsők kö-

zött jutott intézményünk Sulinet laborhoz.  

 

 Szakmai fejlődésem következő állomása a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizs-

ga megszerzése volt. Ez után sikerrel pályáztam a helyi iskolában a vezetői állásra, amit el-

nyertem. Eddig két cikluson keresztül láttam el intézményvezetői feladatokat. 

 

Helyzetelemzés 

Régen … 

A Pálházi Körzeti Általános Iskola 1968-ban alakult. Nyolc község (Filkeháza, Füzér-

kajata, Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Pálháza és Vágáshuta) felső tagoza-

tos tanulói kerültek a körzeti iskolába. Akkor még valamennyi településen működött alsó ta-

gozat. Ezek a kisiskolák folyamatosan szűntek meg. Közülük ma már csak egy községben 

működik tagiskola, Kovácsvágáson. 

 

A pálházi körzeti iskola 1973-ban Általános Művelődési Központtá alakult. Felölelte, 

irányítása alá vonta a körzet valamennyi oktatási, kulturális és ifjúsági intézményét. A fenn-

tartó önkormányzatok 1999-ben úgy döntöttek, hogy megszüntetik az ÁMK-t, így 2000. janu-

ár 1-jével ismét Körzeti Általános Iskolává alakult át.  

 

Az oktatás finanszírozásában bekövetkezett változások, a gyermeklétszám folyamatos 

csökkenése - ami az átlaglétszámhoz kötött állami normatív támogatás lehívását veszélyeztet-

te - volt az a kényszerítő erő, amely az intézményhálózat átszervezésére hatott. A Sátoraljaúj-

helyi Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Közoktatási Intézkedési Terv megfogal-

mazta azokat a változtatásokat, melyek esélyt adtak az önkormányzatoknak, hogy kötelező 

feladatukat elláthassák. Terheik ne legyenek elviselhetetlenek és a kistérség diákjai is ered-

ményesen tudják tankötelezettségüket teljesíteni. 
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Ennek is köszönhetően létrejött egy központi iskola-óvoda Pálháza székhellyel, mely-

hez tagintézményenként kapcsolódnak a Hegyköz településeinek iskolái, óvodái.  

 

Az új tagintézmények közül: Perényi Péter Általános Iskola és Óvoda Füzér, elsőként 

ismerte fel a közös intézmény előnyeit, és 2006-ban csatlakozott az akkor még Pálházán mű-

ködő, Pálházi Intézményfenntartó Társuláshoz. 

 

A Pálházi Intézményfenntartó Társulás 2008-ban megszűnt, felismerve a finanszírozá-

si előnyöket, intézményei csatlakoztak a Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulásához. A 

létrejött új intézménynek ekkor lett tagintézménye a Füzérkomlósi Általános Iskola és Óvoda, 

megőrizve ezzel a lépéssel a település iskoláját és óvodáját. 

 

Az Istványi Ferenc Általános Iskola Hollóháza, a korábbi évek néhány sikertelen tár-

gyalása után, 2009-ben csatlakozott a Hegyközi Általános Iskolához. 

 

A gyermeklétszámok folyamatos csökkenése azt eredményezte, hogy az utóbbi évek-

ben két tagintézmény bezárására került sor. A fenntartó önkormányzatok egyeztetése követ-

keztében intézményi átszervezés valósult meg 2012-ben. A hollóházi és füzérkomlósi iskolák 

alkalmazottai, tanulói, pedagógusai felköltöztek Hollóházára, szeptemberben már nem indult 

tanítás Füzérkomlóson. Kishután elfogytak az alsó tagozatba járó tanulók, ezért a tagintéz-

mény bezárásra került 2013-ban. 

 

Újabb átszervezések következtében 2017-től a fenntartó a Sárospataki Tankerületi 

Központ lett. Az alapfeladatok közül megszűnt az alapfokú művészetoktatás 2019-től. 

… és ma. 

Székhely intézmény: 

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola  

Székhelye: 3994 Pálháza, Vásártér utca 13. 

 Telefon:  47370028 

 Honlap:  www.hegykozisuli.hu 

 e-mail:   paliskola@gmail.com 

 OM azonosító: 201244 

Fenntartó:  Sárospataki Tankerületi Központ 

 

Tagintézmények: 

  Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézménye: 

   3992 Kovácsvágás, Fő út 31. 

  Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézménye 

   3996 Fűzér, Kossuth út 11.  

 

Telephelyek: 

 Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Füzérkomlósi 

Telephelye  

3997 Füzérkomlós, Ady út 39. sz.   

 Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Hollóházi Te-

lephelye: 

  3999 Hollóháza, Rákóczi út 50. 

 

Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

mailto:paliskola@gmail.
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Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai: 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési za-

varral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos 

– látási fogyatékos) tanulók ellátása. 

 

Székhely: Pálháza.  

Intézményünk Magyarország északkeleti részén helyezkedik el. Az ország legkisebb 

lélekszámú városa (Pálháza 1060 fő) és a vonzáskörzetéhez tartozó aprófalvas települések 

(14) tartoznak a beiskolázási körzetekhez. Az összlétszám nem éri el a 6500 főt. Kevés a 

munkahely, a fiatalok külföldön keresnek munkát, a gyermeklétszám folyamatosan csökken. 

Kassa kb. 30 km-re található, sajnos még nem érezhető lakosságmegtartó hatása. 

Ma már csak Pálházán folyik oktatás az 1-8. évfolyamokon. A tagiskolák, telephelyek 

tanulói a 4. évfolyam elvégzése után Pálházán folytatják az 5. osztálytól kezdődően a tanulást. 

Nyelvoktató szlovák nemzetiségi oktatást folytatunk. A szlovák mellett angol és német nyel-

vet oktatunk. 

Két szlovák nyelvet tanító pedagógusunk van, egy fő szeretné elvégezni a szlovák 

szakot. A pedagógusok rendelkeznek a szükséges végzettséggel. Rendszeresen vesznek részt 

továbbképzéseken. Lelkiismeretesen és szívesen szervezik az iskola közösségi életét. Tanul-

mányi kirándulásokat, nyári táborozásokat szerveznek. Minden éven bekapcsolódnak az „Út a 

középiskolába” programba. Tehetséggondozást és a felzárkóztatást is fontos feladatuknak 

tekintik. 

Az oktató- nevelő munkát Pálházán 3 karbantartó, 3 takarítónő, 1 iskolatitkár, 1 admi-

nisztratív munkatárs segíti.  

Az eltelt 51 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül az intézmény. 1973-ban Nap-

köziotthon létesült konyhával, ugyanebben az időben 4 db vizesblokk készült el. 1984-ben 

egyedi kazánfűtéssel központi fűtés létesült. 1986-ban tornateremmel bővült az iskola.  1997-

ben megtörtént az iskola gázfűtésre való átállítása, a szennyvízbekötés, a négy vizesblokk 

teljes felújítása. 1998-ban a központi iskola tetőtere beépítésre került: négy tanteremmel, há-

rom foglalkoztatóval és két szertárral bővült.  

2000-ben pályázat segítségével „Sulinet” informatikai laborral gazdagodtunk, rákap-

csolódtunk a Közhálóra.  

A 2004-2005 közötti iskola felújítási programnak köszönhetően az iskola épülete 

megújult, ennek köszönhetően megfelel a kor követelményeinek. A teljes körű felújítás során 

új tantermekkel, irodákkal bővültünk, hőszigetelés, elektromos felújítás, gépészeti munkála-

tok, nyílászárók cseréje, hőszigetelés valósult meg az intézményben. Nyelvi labor, két infor-

matika szaktanterem, akadálymentesítés (lift, mozgáskorlátozott mellékhelyiségek) kerültek 

kialakításra.  

Sajnos a tornaterem Pálházán sok helyen beázik, így esőzések alkalmával balesetve-

szélyessé válik.  Nagyon várjuk már az új tornatermet, amelyre ígéretet már kaptunk. 

Pálháza Város Önkormányzata MLSZ pályaépítési program keretében 2015-ben kis 

műfüves pályát épített a gyakorlókert helyén.  

 

Hollóházán az 1-4. évfolyamon folyik az oktatás összevont osztályokban. Nyelvokta-

tó szlovák nemzetiségi oktatást folytatunk. 

Jelentős fejlesztés pályázat segítségével valósult meg az intézményben 2003 – 2006 

között. A tetőtér beépítése lehetőséget teremtett újabb szaktanterem kialakítására. Itt helyez-

ték el az informatika labort. Minden tanterem kapott egy számítógépet. Belső hálózat került 
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kiépítésre. Az intézmény kapcsolódott a Közháló programhoz. A gyermeklétszám sajnos 

drasztikus csökkenésen ment át. 

 

Kovácsvágásra a település gyermekei járnak. 1-4. évfolyamon, két összevont osztály-

ban tanulnak a diákok.  

Nagyon magas a roma nemzetiséghez tartozók aránya, magyar nyelvű roma/cigány 

nemzetiségi nevelést – oktatást folytatunk magyar nyelven. 

Az oktató - nevelő munkához a személyi feltételek adottak, 3 osztálytanító foglalkozik 

a tanulókkal, a nyelvoktatást Pálházáról nyelvszakos tanár látja el.   

A kovácsvágási iskola ESZA pályázat segítségével 2005-ben teljes felújításon esett át. 

Az iskolaépület rendezett, állapota kifogástalan, a taneszköz ellátottság megfelelő. 

A központi fűtése 2019-ben megoldódott a fenntartó segítségével. Az épületben kiala-

kításra került egy tornaszoba, megfelelő felszereléssel.  

 

Füzéren az 1-4. összevont osztályba a település gyermekei járnak. Nyelvoktató szlo-

vák nemzetiségi oktatást folytatunk. 

 

A tanulók neveléséről 2 fő pedagógus gondoskodik. Az intézmény néhány éve esett át 

teljes felújításon. Jelenleg minden igényt kielégít. Az ott dolgozó pedagógusok lelkiismeretes 

munkája a mindennapok nélkülözhetetlen kelléke. 

 

Füzérkomlóson 1-4. évfolyamon két összevont osztályban tanulnak a diákok. Magyar 

nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelést – oktatást folytatunk magyar nyelven. 

 

Intézményi feltételek 

A tantestület: 

A tantestület szakmailag jól képzett, nem jellemző a fluktuáció. A változásokat a 

nyugdíjazások jelentik. A nők 40 éves nyugdíját az azt elérők kihasználják.  

A következő években várható nyugdíjazások:  

 2020-ban  1 fő pedagógus 

 2022-ben  4 fő pedagógus 

 2023-ban  3 fő pedagógus 2 fő takarítónő 

 2024-ben  2 fő pedagógus 1 fő karbantartó 

 2025-ben  1 fő pedagógus 

  

 

Munkaközösségek: 

 Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 

 Pálháza alsós szakmai közösség: 

 feladata: szervezi a pálházi, kovácsvágási, füzéri, füzérkomlósi, hollóházi 

tanítók munkáját 

vezetője: Lukács Gabriella 

 

 Humán munkaközösség:  

 feladata: szervezi a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját 

vezetője: Havasiné Illés Teodóra 

 

 Reál munkaközösség:  

 feladata: szervezi a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját 
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vezetője: Tóth Andrásné 

  

Nemzetiségek munkaközössége: 

 feladata: szervezi a szlovák és cigány nemzetiségi oktatásban résztvevők 

munkáját 

vezetője: Oroszné Kállai Valéria 

  

A munkaközösségek együttműködése nagyon jó. Közös megbeszélések, előadások, ér-

tekezletek, bemutató órák tartása fontos eleme munkájuknak. 

 
Minősítések. 

 

A pedagógus életpálya fontos lépései a minősítések. A minősítés előfeltétele a régi és 

új pedagógusok validálása az OH által biztosított felületen. Szükséges még az alapdokumen-

tumok és egyéb dokumentumok elhelyezése a „Dokumentumfeltöltő” felületen. Évente aktua-

lizáljuk az elvárásrendszereket pedagógusra, intézményre és intézményvezetőre vonatkozóan.  

 

Pedagógusaink magas arányba jelentkeznek minősítésre. Az eddig megvalósult minősítések a 

következők: 

2014:  

Pilot program keretében:  

Ped II:  2 fő 

2015/2016:  

Ped I.:  1 fő 

Ped II.:  4 fő 

Mester: 1 fő 

 2017:  

  Ped II.:  6 fő 

 2018: 

  Ped I.  1 fő 

Ped II.:  4 fő  

Mester: 1 fő 

 2019: 

  Ped I.:   1 fő 

  Ped II.:  1 fő 

 

Tanfelügyelet: 

 2018: Intézményvezetői tanfelügyelet: H Z (int. vez.) 

 2018: Intézményi tanfelügyelet:  H Z (int. vez.) 

 2020: Pedagógus tanfelügyelet:  1 fő 

  Kiírt tanfelügyelet: 

   2020: Pedagógus tanfelügyelet:  2 fő 

 

Önértékelések:  

 Az önértékelésekhez az OH által biztosított felületet használjuk 

 2018:  Intézményvezetői önértékelés 

 2018: Intézményi önértékelés 

  

Pedagógusok önértékelését folyamatosan végezzük  
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Önértékelt pedagógusok kimutatása 2016-2021 között 

 

  S.sz. 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

  0 2 22 7 7 6 0 

% 0% 4% 55% 72% 88% 100% 100% 

Össz. 0 2 22 7 7 6 0 

Összes értékelt pedagógus száma: 24 31 38 43 43 

Összes értékelt pedagógus százalé-

ka: 
55% 72% 88% 100% 100% 

 

Pedagógus korfa 

Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma 

életkor és nem szerint, oktatási szintenként: 

 

  

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam összesen 

összesen     nő férfi összesen     nő férfi összesen    nő férfi 

20-25 

éves 
                  

25-29 

éves 
1 1 0       1 1 0 

30-34 

éves 
                  

35-39 

éves 
      4 2 2 4 2 2 

40-44 

éves 
2 2 0 2 2 0 4 4 0 

45-49 

éves 
3 3 0 3 3 0 6 6 0 

50-54 

éves 
9 9 0 4 3 1 13 12 1 

55-59 

éves 
2 2 0 5 3 2 7 5 2 

60-64 

éves 
2 1 1 1 1 0 3 2 1 

Összesen 19 18 1 19 14 5 38 32 6 

 



10 

 

 

 

Átlagéletkor: 48 év. Nagyon magas az 50 év felettiek száma, alig vannak 35 év alatti-

ak. 

A tantestület összetartását segíti az évente 1 – 2 alkalommal szervezett kirándulás. 

Voltunk már Tokajban, Egerben, de Lengyelországot is több alkalommal megcéloztuk.  

 

A nem pedagógus állomány  

 

Tagintézményenként a következő technikai létszámok biztosítják a működést: 

 

 Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér Füzérkomlós 

iskolatitkár 1      

adminisztrátor 1     

ped. assz. 1     

takarítónő 3 1   1 

karbantartó 3 0,5   0,5 

egyéb  1    

közmunka 

programban 

alkalmazott 

     1 

 

 Az intézményi nevelő-oktató munka céljai: 

Intézményünk pedagógiai munkáját alapvetően az a cél határozza meg, hogy eleget te-

gyünk az érvényben lévő, Nemzeti Alaptantervben meghatározott céloknak és feladatoknak.  

Nevelési cél: épüljön be tanulóink tudatába, hogy csak akkor remélhetjük nemzetünk 

jövőjét, ha múltja értékeit, hagyományait ismerjük és megbecsüljük. Tiszteljék, becsüljék – 

sajátjuk mellett - más népek hagyományait, igyekezzenek megismerni azok kultúráját, törek-

véseit, szokásait. 

Cél, hogy intézményünknek saját arculata legyen, illetve maradjon. Eddigi eredménye-

inkből, értékeinkből ne engedjünk. Vállaljuk, hogy egyszerre vagyunk gyermekközpontúak és 

teljesítményközpontúak.  
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Pedagógusok száma életkor és nem szerint

Össz Nő Férfi
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Az intézmény infrastruktúrája. 

 

  Pálháza Hollóháza Füzérkomlós Kovácsvágás Füzér 

Tantermek 

száma 

 
19 9 2 3 2 

Internet kapcso-

lattal rendelke-

zik 

 

19 9 2 3 2 

Interaktív táb-

lával felszerelt 

terem 

 

13 2 1 1 1 

Interaktív pa-

nellek száma 

 
3 1 1 1 1 

Tornatermek 

száma 

 
1 1 1   

Tornaszobák 

száma 

 
   1 1 

Iskolai könyv-

tár 

 
1 1    

Nyelvi labor  1 1    

Informatika 

szaktanterem 

száma 

 

2 1  1  

Tantermi note-

book 

 
16    16 

Tanári note-

book 

 
Minden pedagógus 

Dron  1     

Tablet  40     

Edurom hálózat  igen igen igen igen igen 
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A tanulói létszám alakulása, tankötelezettség: 

 

A demográfiai adatok sajnos folyamatos csökkenést mutatnak. 

 

 Pálháza Hollóháza Kovács-

vágás 

Füzér Füzérkomlós 19/20 18/19 17/18 16/17 

 

14/15 11/12 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1-2 

 

4 

 

1-3 2-4 1-4 1-3 2-4       

Oszt száma 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 19 19 20 23 32 

Létszám 10 13 9 11 24 28 30 33 6 12 14 12 8 10 10 230 260 280 320 353 433 

Egyéni 

tanrend 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 4   

Szünetelő 

jogviszony 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

3 2 0 0   

Egésznapos 10 13 9 11 0 0 0 0 6 12 14 12 8 10 10 115 130 116 159   

Napközis 0 0 0 0 21 19 27 29 0 0 0 0 0 0 0 96 125 144 152   

HH 3 0 1 2 1 5 3 4 1 3 3 5 2 5  38 39 50 95   

HHH 0 1 2 2 14 11 20 20 2 1 10 6 0 2 7 98 104 114 101   

SNI 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 2 2 0 0 1 15 18 23 27   

BTMN 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 9 13 17 32   

RGYV 3 1 4 5 17 17 20 24 1 3 13 11 2 8 7 135 138 163 213   

Étkezők 10 13 8 11 23 24 28 31 6 12 14 12 8 10 10 220 250 277 313   

Bejárók 6 8 5 7 21 23 27 28 0 1 0 0 5 3 5 139 153 167 182 208 227 
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A tankötelezettség, iskolába járás helyzete az elmúlt tanév végi adatok alapján  

 

Mulasztott órák száma: 18086. Ebből 1146 óra az igazolatlan. Az igazolatlan hiányzá-

sok esetén felszólítást küldünk a szülőnek. A pedagógusok feladata, hogy szigorúak és követ-

kezetesek legyenek, tartsák be a törvényi előírásokat. A következő táblázat az iskolai hiányzá-

sokat mutatja: 

 

 Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér F.komlós Összesen 17/18 

Hiányzás 

(óra) 

14245 954 969 462 1456 18086 19845 

Igazolatlan 

(óra) 

1085 0 35 0 26 1146 727 

Hiányzási 

átlag (óra) 

80,94 43,36 35,9 35,5 72,8 70,10 70,37 

Nem hi-

ányzott 

10 0 5 0 0 15 13 

 

A tanév során a következő felszólításokkal éltünk: 

 Igazolatlan hiányzás esetén: 

 

 Pálháza Hollóháza 
Kovács-

vágás 
Füzér 

Füzérkom-

lós 

18/19 

Osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 1-4 

 

3 

 

1-3 2-4 1-4 1-3 2-4 össz 

Igazolatlan 

hiányzás 

                

1 óra     4 2 5 9    1  1  22 

10 óra     4 2 5 4    1  1  17 

30 óra      2 2 4    1    9 

50 óra      1 1 3        5 

                 

 

Összes hiányzás esetében felhívtuk a szülő figyelmét a rendszeres iskolába járásra: 

  100 óra után   40 esetben 

  200 óra után  3 esetben 

  250 óra után  3 esetben 

 

P
ál

h
áz

a 

F
ü
zé

rk
o
m

ló
s 

H
o
ll

ó
h
áz

a 

K
o
v
ác

sv
ág

ás
 

F
ü
zé

r 

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt: 68 2 0 3 0 

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma: 0 0 0 0 0 

A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 1 2 0 0 0 

 

 

 



14 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók 

 

 többi tanulóval 

együtt nevelhe-

tő 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

többi tanulóval 

együtt nem ne-

velhető sajátos 

nevelési 

igényű tanuló 

beilleszkedési, 

tanulási, maga-

tartási nehéz-

séggel küzdő 

tanuló 

kiemelten te-

hetséges tanuló 

2019/2020 15 0 9 14 

2018/2019 18 0 13 19 

2017/2018 27 0 18 12 

2016/2017 26 0 29 14 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátását gyógypedagógusa végzi. Integrált ellátásuk, 

megfelelő tovább haladást, ismeretelsajátítást, felzárkózást és közösségi légkört biztosít szá-

mukra. Fejlesztésüket habilitációs és rehabilitációs foglalkozások keretében biztosítjuk, me-

lyeket gyógypedagógus, logopédus munkatársak tartanak. 

 

Futó szakmai programok 

 

Az iskolai lemorzsolódást megelőző program. 

 

Folyamatosan végezzük a felmérést a tanulók körében, azzal a céllal, hogy mely osztá-

lyokból kiket kell bevonnunk az egyéni fejlesztésbe. A pedagógusok elkészítették a tanulói 

fejlesztési terveket, végzik a tanulók folyamatos fejlesztését, hogy elérjük a kívánt 10 % alatti 

értéket.  

A pedagógusok a veszélyeztetett tanulókkal tanítási órákon, korrepetálásokon egyéni-

leg foglalkoznak. Kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, rend-

szeresen jelzéseket küldünk a tanulókról, esetmegbeszéléseken vesznek részt a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelőseink. 

A következő táblázat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számát, kiváltó oko-

kat mutatja: 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az elmúlt tanév végén:  7,1 % 

 

Lemorzsolódással (ESL) veszélyeztetett tanulók 2019. szeptember 1-jén: 

 

 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 

Lemorzsolódással veszélyeztetett  1 1 2  1  4 

3-as alatti eredmény  1 1 2  1  4 

1,1 –es rontás         

 

Lemorzsolódással (ESL) veszélyeztetett tanulók a 2019/2020-as tanév I. félév végén: 
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 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b össz 

Létszám 12 12 15 13 18 12 16 17 115 

Lemorzsolódással veszélyeztetett    3 2 2  2 9 

3-as alatti eredmény    3 2 2  2 9 

1,1 –es rontás          

bukás    2 1 2   5 

magatartás rossz (2)     1    1 

szorgalom hanyag (2)    2 1 2  1 6 

magántanulóvá vált          

kettő feltétel együttesen    2 1 2  2 6 

100 óra hiányzás    1     1 

kiemelt figyelmet igénylő    2 1 2  2 7 

RGYV    2 1 2  2 7 

16 évnél idősebb          

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya félévkor:   7,8 % 
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 Tantárgyi átlagok a félév végén: 

 

 

 

 

„ Út a középiskolába” ösztöndíjprogram 

 

Évek óta részt veszünk ebben a programban. Ez a pályázat segítséget nyújt a hátrányos 

helyzetű diákok középiskolai felkészítésében. Az idei évben kiírásra került a pályázat, amire 

pedagógusaink és tanítványaink jelentkeztek, többségük sikerrel pályázott. Sikeres elbírálást 

követően, heti két foglalkozáson végezte a félévi mentori feladatokat.  

 

 
 résztvevő 

pedagógusok 

résztvevő 

tanulók 

2017/2018 Pálháza 10 23 

2017/2018 Hollóháza 1 1 

2018/2019 Pálháza 12 29 

2019/2020 Pálháza 16 36 
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Waberer’s ösztöndíjprogram 

 

 A elmúlt évben kiírásra került a Waberer’s ösztöndíj program. Ezt a lehetőséget ki-

használtuk és több tanulónk is pályázatot nyújtott  be a mentorokkal együtt. 

 

 
 résztvevő 

pedagógusok 

résztvevő 

tanulók 

2019/2020 Pálháza 14 34 

 

Boldog iskola program 

 

Iskolánkban néhány éve indítottuk a „Boldog Iskola” programot. A pedagógusok szí-

vesen vesznek részt a programban.  

 

A 8. osztályos tanulók továbbtanulása: 

 

 Minden tanuló jelentkezik valamilyen középfokú intézménybe. A táblázat a felvételi-

ket mutatja. 

 

Pálháza Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Nem tanul tovább 

8a 0 1 14 0 

8b 8 5 2 0 

Összesen 8 6 16 0 

 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nem tanul tovább 

2018/2019  8 6 16 0 

2017/2018 2 17 23 0 

2016/2017 13 16 11 0 

2014/2015 10 21 10 3 

 

A jelenlegi 8. osztályok továbbtanulási szándékát mutatja a következő táblázat: 

 

Pálháza Gimnázium Technikum Szakképző Nem tanul tovább 

8a 3 6 7 0 

8b 0 6 11 0 

Összesen 3 12 18 0 

 

Gazdálkodás 

 

Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik. A fenntartó segítségével az elfogadott 

kereteken belül gazdálkodunk. A mindennapi problémák megoldását a havonta biztosított 

ellátmány segítségével oldjuk meg. A pályázatok kiegészítik a meglévő lehetőségeinket. 

 

Pályázatok: 

Intézményünk minden pályázatot felhasznál, ami a gyermekek fejlesztését, valamint 

az intézmények állagának megóvását szolgálja. 

Néhány megvalósult pályázat: 

TÁMOP-3.3.14.A-12/1  Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása 
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TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0002 Külföldi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 

  

TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában - Az iskola közös ügyünk 

 

TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001  Az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a                           

     közoktatásban 

 

TIOP-1.2.3-11/1-2012  Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-

     fejlesztése 

 

TÁMOP-3.1.4.C-14   Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem 

 

OTP Bank Bozsik Intézményi Program Sportfejlesztés 

 

EFOP-3,2,15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mé

     rési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatás

     szervezési eljárások kialakítása, megújítása. 

EFOP-1.8.5-17   Menő menzák az iskolákban – egészséges étkezést és 

     életstílust népszerűsítő programok 

 

EFOP 3.2.4-16   Digitális kompetencia fejlesztése 

  

https://www.palyazat.gov.hu/efop-3215-vekop-17-a-kznevels-keretrendszerhez-kapcsold-mrsi-rtkelsi-s-digitlis-fejlesztsek-innovatv-oktatsszervezsi-eljrsok-kialaktsa-megjtsa
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3215-vekop-17-a-kznevels-keretrendszerhez-kapcsold-mrsi-rtkelsi-s-digitlis-fejlesztsek-innovatv-oktatsszervezsi-eljrsok-kialaktsa-megjtsa
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3215-vekop-17-a-kznevels-keretrendszerhez-kapcsold-mrsi-rtkelsi-s-digitlis-fejlesztsek-innovatv-oktatsszervezsi-eljrsok-kialaktsa-megjtsa
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Kompetenciamérés eredményei 2018: 

 

 

Összefoglaló adatok: 
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MATEMATIKA 6. OSZTÁLY 

 

Képességeloszlás 

 

 

Megállapíthatjuk, hogy leggyengébben teljesített 9 tanulónk az 1. szinten, 15 tanulónk 

a 2. szinten, 3 tanulónk a 3. szinten, 1 tanulónk az 4. szinten és 1 tanulónk az 5. szinten.. Saj-

nos a 6. és a 7. szinten nem láthatunk teljesített tanulót. Megállapíthatjuk, hogy sajnos sok a 

gyenge, de nincs kimagaslóan jól teljesítő tanulónk a 6. évfolyamon matematikából. 
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SZÖVEGÉRTÉS 6. OSZTÁLY 

 

Képességeloszlás 

 

 
Szövegértésből az 1. szinten teljesítő tanulónk 4 fő volt. Öt tanuló 2. szinten, 9  tanuló van 

a 3. szinten és a 4 szinten is. Egy- egy tanuló teljesített az 5. és 6. szinten. A 7. szinten teljesítő 

tanulónk nem volt. 
 

MATEMATIKA 8. OSZTÁLY 

 

Képességeloszlás 

 

 
Az 1. szint alatt, a 6. és 7. szinten teljesítő tanulónk nem volt. Az 1. és 2. szinten 4-7 tanu-

ló teljesített. Tanulóink jelentős része 36,4 % 3. szintet érte el. A 5. szinten teljesített 1 tanulónk. 

Szint alatt teljesítő tanuló nem volt. 
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SZÖVEGÉRTÉS 8. OSZTÁLY 

 

Képességeloszlás 

 

Szint alatt teljesítő és 6. és 7. szinten teljesítő tanulónk nem volt. A többség a 2. (8 fő) 

és 3. szinten (10 fő) teljesített. A 4. szinten 1 tanuló 5. szintet 3 tanuló érte el. 

 

Célul fogalmaztuk meg: A nevelőtestület tagjai építsék be tanóráikba a kompetencia-

mérés feladatait. A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompe-

tenciákat és a tehetséget fejlesztő feladatok. Mindenki számára legyen fontos: 

- szövegértési feladatok gyakorlása.  

- gondolkodási képességek fejlesztése.  

- alkalmazóképes tudás kialakítása. 

 

A kompetencia mérések eredményei kis mértékben elmaradnak az országos átlagtól. 

Az eredmények beavatkozást még nem igényeltek. 
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Vezetői program 

 

Célom: 

 
Iskolánk használható, hatékony, egész életre szóló ismereteket nyújtson gyermekeink 

számára. Olyan intézményünk legyen, amely: 

 elősegíti a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését,  

 készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdon-

ságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztését 

szolgálja, 

 megakadályozza a leszakadást, támogatja a tehetséggondozást, csökkenti a ko-

rai iskolaelhagyást.  

 

A NAT szerint a köznevelés alapvető feladatát: „a nemzeti műveltség, a hazai nemze-

tiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az er-

kölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a 

tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes 

fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapo-

zása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése”1. 

Célom egy olyan iskola irányítása, ahol minden szereplő: gyermek, pedagógus, tech-

nikai dolgozó jól érzi magát, szívesen jön tanulni az iskolába, dolgozni a munkahelyére. 

A célok szülőkkel, a családdal együttműködve valósíthatók meg. Csak így alakíthatjuk 

a gyermekek személyiségét, egyéniségük kibontakozását. 

A tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak az iskolában, melynek segít-

ségével egész életük folyamán képesek legyenek tanulni, és az új kihívásokhoz alkalmazkod-

ni. 

Értékek 

 
Olyan intézményt szeretnék,: 

 ahol a családdal együttműködve az igazság és az igazságosság, a jó és a szép 

iránti cselekvő elkötelezettségre nevelünk 

 ahol harmonikus személyiséget fejlesztünk a szükséges szellemi, erkölcsi, ér-

zelmi, társas és testi képességekkel 

 amely hitelességét azzal bizonyítja, hogy a tanítás mellett fontos a tanulás 

mind a diákok és mind a pedagógusok számára 

  amelyben a pedagógusok szakmaiságát bizonyítja, hogy munkájukat magas 

szintű szakértelemmel végzik 

                                                 
1 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet njt.hu URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238 Letöltés 

ideje: 2020. 02.13. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238
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 amelyben a pedagógusok ismerik kompetenciájuk határait 

 amelyben fontos az eredményesség, hogy kitűzött céljainkat, sikereinket mo-

tivált munkatársaink határozott, következetes értékteremtő munkájával érjük 

el 

 amelyben minden pedagógus elkötelezett és elhivatott a munkájában 

 amelyben minden pedagógus megbízhatóan és kitartóan végzi feladatait 

 amelyben együttműködve, egymást segítve érjük el céljainkat 

 amelyben a társadalom minden szereplője iránti partnerségre nyitottak va-

gyunk 

 amelyben az eltérő környezetből érkező gyermekek számára egyenlő esélye-

ket biztosítunk iskolai tanulmányaik ideje alatt 

 amely használható tudással és készségekkel vértez fel minden diákot 

 

Jövőkép 

 tanulóink ápolják az egyetemes magyar nemzeti hagyományokat, fejlődjö a nem-

zeti öntudatuk, hazafiságuk 

 tartsák tiszteletben a magyarországi nemzetiségekhez tartozókat, tiszteljék hagyo-

mányaikat 

 stabil alapokon álló, sokszínű, hiteles iskola legyünk 

 tanulóink a haza felelős polgárává váljanak 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert 

 találják meg helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben 

 versenyképes tudást nyújtó iskolaként szívesen válasszák a diákok és szüleik 

 törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására 

 legyenek képesek felelős döntések meghozatalára 

 legyen fontos az értékmegőrzés és értékközvetítés, a minőségi oktatás megvalósu-

lása 

 váljon képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folya-

matokat 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését 

 legyen tisztában az emberi méltóság tiszteletének elvével 

o a lelkiismereti és vallásszabadsággal 

o a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi 

egyezményekkel 

Fejlesztési területek – nevelési célok2 

Erkölcsi nevelési: 

 a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok követ-

kezményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése 

 igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése 

                                                 
2 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet njt.hu URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238 Letöltés 

ideje: 2020. 02.13. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238
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 az önálló gondolkodásra, önálló, felelős életvitelre, életkonfliktusokra tör-

ténő felkészülésük segítése 

 a pedagógus segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira 

 alapozzunk meg és fejlesszünk nélkülözhetetlen készségeket:  

o a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás 

o az együttérzés, a segítőkészség, tisztelet és a tisztesség, a korrup-

ció elleni fellépés 

o a türelem, a megértés, az elfogadás 

Nemzeti öntudatra, hazafiságra nevelés:  

 a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait 

 tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, fel-

találók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát 

 alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése 

 tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredmé-

nyeiről 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés:  

 a tanulók ismerjék meg az állampolgári jogokat és kötelezettségeket 

 alakuljon ki a törvénytiszteletet  

 az együttélés szabályainak betartása 

 az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete 

 az erőszakmentesség, és a méltányosság 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:  

 elő kell segíteni a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 

optimális alakulását 

 tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását 

 valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését 

 váljanak képessé érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, a kölcsönös 

elfogadásra 

 önismeretük fejlődése járuljon hozzá: 

o a kulturált egyéni és közösségi élethez 

o mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához 

A családi életre nevelés:  

 feladatunk a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közössé-

gek megbecsülése 

 készítsük fel a tanulókat felelős párkapcsolatok kialakítására 

 a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére  

 foglalkozzunk a szexuális kultúra kérdéseivel 

A testi és lelki egészségre nevelés:  

 a tanulók legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas visel-

kedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére 

 készítsük fel a tanulókat:  
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o az önállóságra, a betegség-megelőzésre 

o a szabályok betartására a közlekedésben: 

  a testi higiénében  

 a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében 

o a váratlan helyzetek kezelésére 

o a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelő-

zésére 

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés:  

 alakítsuk ki a tanulókban a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő 

emberek iránti szociális érzékenységet, segítő magatartást: 

o együttérzést 

o együttműködést 

o problémamegoldás 

o önkéntes feladatvállalást és –megvalósítást 

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés:  

 a tanulók értsék meg, hogy  

o az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja 

 váljon meghatározóvá a természet és a környezet ismeretén és szerete-

tén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkö-

telezett magatartás 

 legyenek részesei közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszí-

nűségének megőrzésének, gyarapításának 

Pályaorientáció:  

 tevékenységek segítségével a diákok próbálják ki képességeiket, mé-

lyüljenek el az érdeklődésüknek megfelelő területeken 

 találják meg hivatásukat, válasszák ki a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát 

Gazdasági és pénzügyi nevelés:  

 a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket: 

o  az értékteremtő munka 

o a javakkal való ésszerű gazdálkodás 

o a pénz világa 

o a fogyasztás területén 

 ismerjék meg:  

o a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabá-

lyokat 

o a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismereteket 

o a fogyasztóvédelmi jogokat 
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Médiatudatosságra nevelés:  

 váljanak a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

 a tanulók ismerkedjenek meg: 

o  a média működésével és hatásmechanizmusaival 

o a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal 

o a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával 

o a médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével 

A tanulás tanítása:  

 a pedagógus feladata, hogy: 

o felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít 

o útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban 

 meg kell tanítani: 

o hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet mód-

szere 

o hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások 

o hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok 

o melyek az egyénre szabott tanulási módszerek 

o miként működhetnek együtt a tanulók csoportban 

o hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például 

szövegek, meghatározások, képletek 

 

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

 

Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsú-

lyozza. 

A cél az olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismere-

teknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. 

A pedagógusnak ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a 

differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. 

Segítenie kell  

 a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, 

együttműködésen alapuló tanulást 

 a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölést, a többszintű 

tervezést és tananyag-alkalmazást, a fejlesztő, tanulást támogató értékelést 

 a differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit, mint az egyéni rétegmun-

ka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználását 

 A pedagógus:  

o tegye lehetővé az iskolán kívüli szakemberek bevonását 
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o a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását: 

 könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert 

o működjön együtt más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, 

hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahe-

tek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett esemé-

nyek, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantár-

gyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integ-

rálására 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében: 

o A pedagógus a tananyag feldolgozásánál vegye figyelembe a tan-

tárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését. 

o Az adaptálás biztosítja az egyéni haladási ütemet, a differenciált 

nevelést, az egyéni módszerek alkalmazását. 

o Az aktív tanulás segítése megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

szakember támogatásával történik. 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

  

Tanulási környezet 

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket úgy kívánom biztosítani, 

hogy: 

 a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések 

rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek 

 illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségletei-

hez 

 nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet legyen valamennyi 

tanuló számára  

 a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más 

iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 

vehessenek igénybe 

 hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyv-

tárak 

  

Egyénre szabott tanulási lehetőségek 

Biztosítom: 

 a tanulás egyéni lehetőségeit 

 a személyre szabott nevelés-oktatás során megszerezhető tanulási tapaszta-

latokat 

 a hátrányok hatásainak enyhítését 

Biztosítom a pedagógus fejlesztő tevékenységét:  

o a kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges  

o a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

o a sajátos nevelési igényű (SNI) 

o beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő 

tanulók fejlesztésének területén 
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Képesség-kibontakoztatás támogatása 

A tanulói teljesítmény értékelésénél célom: 

 a tanuló és a szülő objektív tájékoztatása 

 a pedagógus folyamatosan győződjön meg a tanulási folyamat hatékonysá-

gáról 

 biztosítsa a lehetőséget a pedagógiai munka nyomon követésére, és az újra-

tervezésére, a célok újra definiálására továbbiak meghatározására  

A tanulást és annak eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során vég-

zett értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. 

 figyelembe kell vennünk: 

o  a tanuló előzetes tudását 

o aktuális fejlettségi szintjét 

o egyéni fejlődési lehetőségeit  

o életkori sajátosságait  

o az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását   

o a pedagógiai célokat 

 a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási 

egység, téma vagy program megkezdése előtt végzünk adatgyűjtés 

 a tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett in-

formációgyűjtés, a fejlesztő, tanulást segítő értékelés teszi lehetővé a tanuló 

fejlődésének folyamatos nyomon követését. 

Személyi feltételek 

 

 Szükségesnek tartom a szakos ellátás biztosítását az iskola minden tagintézményé-

ben, ezt átképzéssel és a telephelyek közötti átjárásokkal látom biztosíthatónak. 

 Ösztönzöm pedagógus társaim továbbtanulási szándékát. Hiány jelentkezhet né-

hány szakból. A kieső pedagógusok helyére megfelelő végzettségű pedagógusok 

felvétele szükséges, vagy a már itt dolgozó pedagógusok átképzése.  

 Fontosnak tartom és segítem, hogy nőjön a pedagógus szakvizsgával rendelkező 

pedagógusok száma. 

 Támogatom és segítem a szakvizsgával rendelkezők mester kategóriába jelentke-

zését. 

 A minősítésre jelentkezett pedagógusok aránya magas. A továbbiakban is segítem 

a minősítésre jelentkező pedagógusok felkészülését a sikeres minősítő vizsgára, el-

járásra. 

 Fontosnak tartom, hogy pedagógusaink 

o ismerjék az iskola céljait és elkötelezetten dolgoznak megvalósításán 

o munkavégzését kitartás, megértés, egymás iránti tisztelet és türelem jelle-

mezze 

o kreativitást, innovatív gondolkodást támogató, kulturált környezetben dol-

gozunk 

o szervezzünk összetartást segítő programokat, kirándulásokat 
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Tárgyi feltételek 

 

 A minőségi munka alapja a megfelelő szakmai anyagok megléte. Segítem és irá-

nyítom a szakmai anyagok, eszközök, informatikai eszközök folyamatos beszerzé-

sét.  

 Az évek során minden tantermet sikerült felszerelni interaktív táblákkal, 3 db új in-

teraktív panel segíti a munkát.  

 Fontosnak tartom a pedagógusok megfelelő informatikai ismereteit. Ez az alapja a 

meglévő eszközök magas szintű használatának. Segítem a megfelelő ismeretek 

megszerzését, alkalmazását tanfolyamok, továbbképzések szervezésével, helybe 

hozatalával. Ennek eredménye, hogy pedagógusaink IKT használata kiemelkedő. 

Fogékonyak az újra, egymásnak szívesen adják át a megismert, felfedezett lehető-

ségeket 

 Nagyszerű lehetőségnek tartom az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési in-

tézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a mi-

nőségi oktatás megteremtése érdekében – Intézményfejlesztés Pálházán pályázatot. 

Nagyon fontos lenne egy új tornaterem, iskolafelújítás és az iskolaudvar rendbeté-

tele. A régi karbantartói épület rontja az udvar képét, átépítését vagy megszünteté-

sét kezdeményezem. A pályázat megvalósítását folyamatosan egyeztetem a fenn-

tartóval. 

Tartalmi célok 

 

 Az új NAT (5/2020. (I.31.) Kormányrendelet) alapján irányítom az intézményi 

alapdokumentumok, Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, egyéb dokumentumok 

átdolgozását, bevezetését. 

 Az évenkénti munkatervben megfogalmazzuk azokat a közös célokat, amelyek 

megvalósíthatók a Hegyközi Általános Iskola szétszórt intézményei között. 

 Jó munkakapcsolat kívánok fenntartani a Sárospataki Tankerületi Központ vezeté-

sével, munkatársaival, a tankerülethez tartozó intézményekkel. 

 A közös nevelő munka a munkaközösségek segítségével valósulhat meg. Javasla-

tomra a munkaközösségek bemutató órákat tartanak, ahol biztosítom a más mun-

kaközösséghez tartozók jelenlétét. 

 Fontosnak tartom a pedagógusok szemléleti és módszertani megújulását, az él-

ményalapú tanulás programja szerint. Segítem és irányítom a Komplex Alapprog-

ram bevezetését intézményünkben. 

 Lehetőséget kívánok biztosítani a lemaradó tanulók számára felzárkóztató, fejlesz-

tő foglalkozások szervezésével. 

 A pedagógusok szükség szerint vegyenek részt akkreditált továbbképzéseken. Az 

új végzettségek megszerzését, a szlovák nyelv oktatására jelentkezést segítem és 

támogatom. 

 Fontos a pedagógusok folyamatos tájékoztatása. Ehhez felhasználom a világháló 

nyújtotta lehetőségeket: e-mail, facebook csoport. Heti megbeszéléseken visszate-

kintünk az elmúlt eseményekre, megbeszéljük a jövő feladatait.  

 Fontos cél a kompetencia mérések eredményeinek megtartása, javítása. 

 Ki kell használni a pályázatokon nyújtotta lehetőségeket: 
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o Tehetségpont 

o Waberer’s 

o Útravaló 

o Erzsébet táborok, napközis táborok 

 Legyünk nevelő intézmény, amely gyermekközpontú, személyiségfejlesztő, ahol 

minden pedagógiai, gazdasági, adminisztratív tevékenység, intézkedés a gyerekek 

érdekeit, fejlődését szolgálja. 

 Viselkedjünk toleránsan egymással, miközben a jogok és kötelezettségek egyfor-

mán vonatkoznak mindenkire 

 A pedagógiai munka középpontjában a gyermek áll, minden tevékenység a gyer-

mekek értelmi, érzelmi, szellemi, testi fejlődését szolgálja. 

 Az iskola életének fontos része a hagyományok ápolása. Továbbra is megrende-

zésre kerülnek:  

o „Nyílt Tanítási Nap”,  

o „Családi Nap”,  

o „Nemzetiségek Napja”.  

o Nemzetközi Gyermekfesztivál 

 Az intézmény tartalmas munkájának a bemutatására minden lehetőséget meg kell 

ragadnunk. Az iskola életének eseményeit évkönyvben rögzítjük, iskolai honlapon 

(„hegykozisuli.hu”), facebookon megjelentetjük. 

 Minden tanévben 3-4 alkalommal kiadjuk az iskolaújságot, fotomontázst állítunk 

össze, amit a folyosók helyezünk el. 

 Saját erőből kiépítettük az iskolarádiót. Kiváló lehetőséget teremt az iskola életé-

ben. Folyamatos működtetésében számítok a pedagógusok és diákok segítő mun-

kájára. 

 Fontosnak tartom a kiemelkedően teljesítő tanulók tanév végi jutalmazását, díjazá-

sát. Új díj bevezetésére teszek javaslatot: „Legyen neked is jobb jegyed!” A díjat a 

tanév során legtöbbet javító diák kapja meg. 

 Lehetőséget kívánok biztosítani a képességek kibontakoztatására, a felzárkóztatás-

ra és a tehetséggondozásra. Ebben a munkában fontosnak tartom és segítem a pe-

dagógusok bekapcsolódását a Tehetségpont, az Útravaló, a Waberer’s, a Boldog 

Iskola és más adódó programokba. 

 Az iskolai diákélet fontos szervezője a diákönkormányzat. Folyamatosan egyezte-

tünk a rendszeres iskolai programok, nyári táborok, napközis táborok (Erzsébet 

program) szervezéséről. 

 Fontosnak tartom és támogatom a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, té-

mákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok szervezé-

sét intézményünkben. A munkaközösségek szervezésében kapcsolódunk az OH ál-

tal szervezett programokhoz, de mi magunk is szervezzünk ilyeneket. 

 A művészeti oktatás kikerült az intézmény alapfeladatai közül. A Lavotta Művé-

szeti iskola telephelye lettünk. Hosszas egyeztetés után egy társastánc csoport in-

dult a tanévben. Újabb csoportok indítását kezdeményezem a jövőben. 

 Kapcsolatban vagyunk más művészeti iskolákkal, akik néptáncot, hangszeres okta-

tást és képzőművészetet oktatnak. A következő években is számítok értékteremtő 

munkájukra. 

 Ápoljuk a meglévő testvériskolai kapcsolatokat. Ezt könnyebben valósíthatjuk 

meg a nem messze lévő Bodrogszerdahelyi Alapiskolával, de keresem azokat a le-

hetőségeket ahol Hajdúszoboszlóval is élővé tehetjük kapcsolatunkat. 
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 Az Iskolasegítő Pálházi Alapítvány évek óta segíti oktató-nevelő munkánkat. Szá-

mítok segítőkészségükre a tanulók jutalmazásánál, táborok szervezésénél és az is-

kolai programok megvalósítása során.  

 Fontosnak tartom a nemzetiségek hagyományainak ápolását. Ezért szoros kapcso-

latot kívánok fenntartani a Nemzetiségi Önkormányzatokkal. igény szerint műsor-

ral készülünk rendezvényeikre. Éneklő, versmondó és egyéb programokat szerve-

zünk. „VERS-ZENGŐ” délutánon bemutathatják szlovák nyelven versmondó, 

éneklő tudásukat a diákok.  

 Nemzetiségi oktatás keretében kirándulások szervezését tervezem a közeli Kassá-

ra, vagy más szlovák településre. Itt a tanulók élő nyelvi környezetben ismerked-

hetnek a szlovák nyelvvel és hagyományokkal. 

 Az intézmény nevelési és oktatási programját csak a szülők támogatásával, velük 

együttműködve tudja megvalósítani. Számítok a Szülői Munkaközösség vélemé-

nyére, aktív, építő jellegű ötleteire, megvalósításuk során pedig segítségükre. 

 Az óvoda és iskola közötti átmenetet sokféle közös programmal kívánom könnyí-

teni. Iskolanyitogató programokat szervezünk: 

o A nagycsoportos gyermekek és szüleik vesznek részt a leendő tanító nénik 

által szervezett programokon 

o Mikulás kupán vesznek részt az alsós munkaközösség szervezésében 

o Farsangkor az óvodásokkal együtt búcsúztatjuk a telet. 

 Azt kívánom elérni, hogy a szülők  

o legyenek bizalommal az iskolánk iránt, lássák biztosítottnak gyermekük 

fejlődését, jövőjét. 

o együttműködjünk a gyermekek fejlődése, jövője érdekében. 

o legyenek elégedettek az iskolánk által nyújtott rendszeres és részletes tájé-

koztatással. 

o szívesen vegyenek részt, segítsék az iskolai rendezvények sikeres megvaló-

sítását. 

 Partneri együttműködésben kívánok dolgozni a 

o helyi önkormányzatokkal,  

o civil szervezetekkel, 

o egészségügyi szolgálattal: védőnők, orvosok, fogorvosok 

o Körzeti Alapszolgáltatási Központtal 

o Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Család – és Gyermekjóléti 

Központtal 

o Rendőrséggel, iskolarendőrökkel 

o Egyházakkal 

 Részt kívánok venni a helyi közösségek, önkormányzatok hagyományápoló tevé-

kenységében. Iskolai műsorokkal segítjük megemlékezéseiket, bekapcsolódunk az 

általuk szervezett programokba. 

Zárszó 
Vezetői programom összeállításakor arra törekedtem, hogy felmérjem az intézményt 

és tagintézményeit, hogy az elért eredményekre támaszkodva megvalósítható új célokat és 

feladatokat jelöljek ki a nevelőtestület és a magam számára. 

A program megvalósítása nem egyszemélyes feladat. Szükség van helyetteseim, min-

den pedagógus, iskolai dolgozó, szülő segítségére, türelemre, bizalomra és együttműködésre.  

Célom a meglévő értékek megőrzése, újakkal való kiegészítése, hogy fenntartható, 

eredményes, és sikeres legyen intézményünk. 
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"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy fel-

keltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett 

munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit 

csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

(Szent-Györgyi Albert) 

Pálháza, 2020. február 16. 

………………………………… 

 Horváth Zoltán 

 pályázó 


