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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Hivatkozva a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) honlapján 

2016. 07. 11. azonosító számon megjelent felhívásra pályázatot nyújtok be a Türjei Szent 

László Általános Iskola intézményvezetői munkakörére.  

 

A pályázati anyag tartalmazza: 

 

-  az intézmény vezetésére vonatkozó programot, mely ismerteti a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és a szakmai önéletrajzot 

-  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolatát 

-  hatósági bizonyítványt a büntetlen előélet igazolásáról, valamint arról, hogy nem 

állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a jogviszony létesítését nem 

teszi lehetővé 

-  a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot 

-  nyilatkozatot arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyag sokszorosításához, 

továbbításához 

-  nyilatkozatot arról, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő 

kezeléséhez 

 

 

 

Türje, 2016. 05. 09.  

 

  Tisztelettel: 

 Pacsi Krisztián 

 8796 Türje, Béke u. 9 
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1. BEVEZETÉS 

 

„ Tanulják meg  (...), hogy mindennek a világon gyökere van.  

Az embernek is, a családnak is, a nemzetnek is.  

Orvosolni nem az ágak hegyét kell, hanem a gyökeret.”   
(Wass Albert)  

 

Az egyházi anyakönyvezés szerint családom ősei már a XVIII. század elején biztosan 

Türjén éltek. Mindez büszkeséggel tölt el, s talán érthető, hogy az átlagnál jobban foglalkoztat 

lakóhelyem múltja, jelene és jövője…  

A Türjei Általános Iskolában szereztem meg az alapokat a középiskolai és felsőfokú 

tanulmányaimhoz, majd pályakezdő tanárként - 1999-ben - a munka világába is itt 

kapcsolódtam be. A tantárgyaim oktatásánál tudatosan alkalmaztam az új technikai 

lehetőségeket és tanulásszervezési módszereket, így érdekesebbé tudtam tenni a tanítási 

órákat. Szabadidőmben rendszeresen szerveztem túrákat és táborokat, melyeken a gyerekek 

örömmel vettek részt és maradandó élményeket szerezhettek.  

Osztályfőnökként eddig csak egy tanulócsoportot vezethettem, de számos alkalommal 

kaptam feladatul a történelmi megemlékezések, ünnepélyek rendezését. Természetesen 

mindkét tantárgyamból versenyeztettem diákokat térségi, megyei és országos 

megmérettetéseken. Egy-egy évig szakos ellátottság hiánya miatt tanítottam biológia, rajz és 

technika tantárgyakat is.  

2004-ben Pécsett elvégeztem a földrajz szak egyetemi kiegészítő képzését, majd rövid 

kitérőt tettem a versenyszférába (dolgoztam faipari cégnél műszakvezetőként, illetve egy 

dinamikusan fejlődő építőipari vállalkozásnál árajánlatokat és elszámolásokat készítettem), de 

szívem hamar visszahúzott a ”katedrára”: 2010-től a középiskolai oktatásban bővíthettem 

pedagógiai tapasztalataimat. Jelenleg - mint „utazó tanár” - csak óraadóként veszek részt a 

türjei oktatási intézmény pedagógiai munkájában.  

2002-től önkormányzati képviselőként, mint „delegált” pedagógus, a helyi oktatási, 

nevelési intézmények fejlesztését kiemelt feladatomnak tekintettem. Ennek során aktívan 

támogattam a környék iskoláinak megszűnésével kínálkozó lehetőséget - társulás létrehozását 
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- a tanulói létszám növelésére, mellyel átmenetileg sikerült időt és ezzel talán „életet” is 

nyerni az intézménynek.  

Az építőipari vállalkozás alkalmazottjaként részt vettem az iskola épületének 

felújításában. A 2010-ben átadott új épületet azonban - a korábbi évtizedek eredményeit 

megőrizve - minél gazdagabb tartalommal kellene megtölteni. Sajnos a kiemelkedő oktatási 

színvonalnak és a hagyományok megőrzésének határt szabnak a negatív demográfiai és 

gazdasági folyamatok.  

2011-től elvállaltam a Türjei Sportegyesület elnöki tisztségét. A civil szervezet 

vezetőjeként széles körű tapasztalatot gyűjtöttem vezetési, szervezési, illetve pályázatírói, 

menedzseri téren. Mind az eredmények tekintetében (az elmúlt öt évben a felnőtt csapat két 

bajnoki címet szerzett, és számos sikert értünk el az utánpótlás-nevelés területén is), mind az 

infrastruktúra és felszerelések fejlesztésének terén (pályavilágítás, labdafogó hálók, 

cserepadok, központi fűtés, 9 személyes kisbusz) sikeres az egyesület működése. 

Természetesen az eredmények mögött komoly csapatmunka áll! Példaértékű együttműködést 

sikerült kialakítani az általános iskolával, hiszen az egyesület a Bozsik Program révén 

lehetőséget nyújt a tanulók iskolán kívüli tevékenységének hatékony szervezésére. 

A szakmai fejlődés igénye, illetve a kollégák biztatása miatt két éve elkezdtem a 

„közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga” képzést a Budapest Műszaki Egyetem 

kihelyezett zalaegerszegi csoportjában. A végzettséget igazoló oklevelet fél évvel ezelőtt 

vehettem át.  

Az idei évben jelentkeztem a pedagógusok előmeneteli rendszerének a 2017. évi 

általános eljárásában való részvételére Pedagógus II. célfokozat megjelölésével.  

 

Manapság a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám mellett, a szociokulturálisan 

hátrányos környezet hatásaira is válaszokat kell találni az iskolának. A társadalmi és 

gazdasági változások hatásainak ismerete elengedhetetlen a pedagógiai tervezés 

folyamatához, s az ehhez igazított tanítási módszerek kiválasztásához. Viszont a jól és 

szakszerűen megadott válaszok alapvetően meghatározhatják az intézmény jövőképét. 2015-

ben leadott diplomamunkám témájának épp ezért a Türjei Szent László Általános Iskola 

társadalmi környezetének vizsgálatát és az ezzel összefüggő pedagógiai válaszok elemzését 

választottam. 
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Az elmúlt évek, évtizedek technikai és politikai változásai nem hagyták nyugvópontra 

kerülni az oktatás ügyét. Az újabb és újabb céloknak, elvárásoknak, követelményeknek való 

megfelelés, a kommunikációs eszközök fejlődése, a megállíthatatlan információ-áramlás 

gyors reagálásra készteti az intézményt, vezetőt és pedagógust egyaránt. Mindeközben pedig 

meg kell felelni a szülők elvárásainak, miszerint gyermekük maradéktalanul rendelkezzen az 

alapvető kompetenciákkal, illetve legféltettebb kincsüket jól felkészítsük egy tartalmas, 

boldog élet lehetőségére. 

A felélénkült technikai fejlődés elvárásaira a tanulóknak is egyre gyorsabban kell 

reagálni, ezért ma már elvárás, hogy az iskola az általános alapkészségeken túl idegen nyelvi, 

informatikai ismereteket is magas szinten közvetítsen a munka világába indulóknak. S közben 

társadalmi szinten az erkölcsi normák átadását, a hagyományápolást, a művészeti alapképzést 

és a közösségi kapcsolatok megőrzését is joggal várják el az iskolától. 

Mindennek megfelelni nagyon nehéz ebben a rohanó, globalizálódó világban. Főleg úgy, 

hogy közben az oktatási rendszerünk és a pedagógusok munkájának megítélése eléggé 

negatív. Ehhez társul - szűkebb környezetünk - népesedési mutatóinak kedvezőtlen alakulása, 

melynek következtében a tankerület még működő oktatási intézményei kényszerűségből 

mindent bevetnek a tanulók elcsábításáért. Mégis büszkék lehetünk arra, hogy a „falusi 

iskolákból” kikerült diákok megállják helyüket a középiskolai oktatásban és sokan eljutnak a 

felsőfokú képzésbe is. Ilyen körülmények között joggal mondhatom, hogy a mi mozgalmunk 

jelszava: „Örülünk, hogy Taníthatunk” lenne.  

 

Aki vezetőnek jelentkezik, minden bizonnyal a legjobbat szeretné kihozni mind a 

vezetésre kapott intézményből: mind a munkatársakból - rajtuk keresztül elsődlegesen a 

gyerekekből - és természetesen önmagából is. Az átfogó jellegű célok meghatározása mellett 

a legapróbb részletre, rezdülésre is oda kell figyelni, de utóbbi már a mindennapi munka 

révén bír alapvető jelentőséggel.  

Bármennyire is körültekintő valaki, egy ilyen pályázat keretében lehetetlen felvázolni az 

összes elképzelést, ötletet, megoldásra váró feladatot. Ezeket az élet, a változó körülmények 

úgyis hozzák magukkal. Az alábbiakban szeretnék felvázolni néhány olyan fő irányvonalat, 

melyek elérését mindenképp célként kell kitűzni.  
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Ilyen: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működtetése 

- az alapdokumentumokban meghatározott célkitűzések maradéktalan teljesítése 

- a takarékos gazdálkodás, a fenntarthatóság (intézményi, lokális és globális téren) 

- a gyermeklétszám fenntartása, esetleges növelése 

- az alapkészségek jártasságok, kompetenciák, ismeretek olyan szintű elsajátítása, 

melyek megalapozzák a továbbtanulást és az önálló, élethosszig tartó 

ismeretszerzést 

- a korszerű tanítási-tanulási módszerek széles körű és kiegyensúlyozott használata, 

fejlesztése 

- a gyermekközpontúság és sokoldalú személyiségfejlesztés mellett az oktató- nevelő 

munkát rend és fegyelem vezérelje 

- a jól működő minőségbiztosítási és önértékelési rendszer legyen az ellenőrzés 

alapja (pedagógus kompetenciák) 

- a demokratikus, humánus, egymást tisztelő szellem szerint működő intézmény 

- az élet minden területére kiterjedően rendelkezzenek ismeretekkel diákjaink a 

szabadidő hasznos és építő jellegű eltöltéséhez 

- az együttműködő, szakmailag folyamatosan fejlődő, megújulásra képes, jó 

szervezeti klímával rendelkező tantestület  

-  a rendszeres és minőségi kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, a szakmai 

intézményekkel, a helyi és a vonzáskörzet önkormányzataival és civil 

szervezeteivel,  

-  a részvétel a település(ek) életében, hagyományápolás, értékteremtés  

-  az etikai és morális normák átadása, és a kulturált viselkedés normáinak átadása 

-  az esztétikai, érzelmi, szociális és egészségre nevelés előtérbe helyezése 

-  környezeti nevelés mellett a családi szerepek, funkciók megerősítése 

 

„A gyerekek az emberi lélek működéséről, például a felnőtté és szülővé válás alapvető 

fontosságú kérdéseiről nem, vagy alig hallanak az iskolában. Pedig matematikus vagy 

irodalomtudós lényegesen kevesebb emberből lesz, mint szülő.” 

(Szántó T. Gábor) 
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SZEMÉLYES ADATOK   

   
Név  Pacsi Krisztián 

Születési hely, idő  Zalaszentgrót, 1976. május 25. 

Anyja neve  Klacz Mária 

Cím  8796 Türje; Béke u. 9.  

Telefon  06-30-475-43-49 

E-mail  pacsikrisztian@gmail.com  
 

Állampolgárság  Magyar 

Családi állapot  Nős 

Gyermekek  Három  fiú  

 

VÉGZETTSÉGEK   

Oktató/képző intézmény  BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Zalaegerszeg  

Időtartam (tól-ig)  2014-2015 

Elnyert képesítés  Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga 

Oktató/képző intézmény  Pécsi Tudományegyetem TTK; Pécs 

Időtartam (tól-ig)  1999-2004 

Elnyert képesítés  Földrajz szakos középiskolai tanár 

   
Oktató/képző intézmény  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola; Szombathely 

Időtartam (tól-ig)  1995-2001 

Elnyert képesítés  Történelem szakos tanár 

Oktató/képző intézmény  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola; Szombathely 

Időtartam (tól-ig)  1995-1999 

Elnyert képesítés  Földrajz szakos tanár 
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Oktató/képző intézmény  Ságvári Endre Gimnázium (biológia tagozat); Zalaegerszeg 

Időtartam (tól-ig)  1990-1994 

Elnyert képesítés  Érettségi 

   
 

ELŐZŐ MUNKAHELYEK   

Munkáltató neve, címe  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaszentgróti 
Tankerülete, Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.  

Időtartam (tól-ig)  2012 – (2013) - tól (jelenleg is) 

Foglalkozás, beosztás  Történelem – földrajz szakos tanár 

Tevékenység, feladatkör  Fazekas József Általános Iskola Sümegcsehi – történelem 
Deák Ferenc ÁGM Zalaszentgrót – földrajz 
Türjei Szent László Általános Iskola - földrajz 

 
Munkáltató neve, címe  Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, 

Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma; 
Keszthely, Mártírok u. 1. 

Időtartam (tól-ig)  2010-2011 

Foglalkozás, beosztás  Földrajz szakos tanár 

Tevékenység, feladatkör  óraadó középiskolai tanár - földrajz 

   
Munkáltató neve, címe  Szili-Fix Kft.; Zalaszentgrót, Május 1. u 38. 

Időtartam (tól-ig)  2008-2013 

Foglalkozás, beosztás  Műszaki asszisztens 

Tevékenység, feladatkör  építőipari kivitelezések, árajánlat készítés, anyagbeszerzés 

   

Munkáltató neve, címe  Rauch Ipari és Kereskedelmi Kft.; Jánosháza, Szent 
István u. 40. (türjei fűrészüzem) 

Időtartam (tól-ig)  2006-2008 

Foglalkozás, beosztás  műszakvezető 

Tevékenység, feladatkör  bútorléc-, és parkettagyártás: anyagbeszerzés, készlet-
nyilvántartás, minőség-ellenőrzés, munkaszervezés 

   
Munkáltató neve, címe  Általános Iskola és Óvoda Türje; Szabadság tér 11-15. 

Időtartam (tól-ig)  1999-2006 

Foglalkozás, beosztás  Földrajz-történelem szakos tanár 

Tevékenység, feladatkör  egyéb oktatott tantárgyak: biológia, technika, rajz; 
osztályfőnök: 2002-2006, túrák és iskolai programok 
szervezése 
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EGYÉB 
VÉGZETTSÉGEK, 
TANFOLYAMOK 

  

   
Oktató/képző intézmény  VSZK Keszthely 

Időtartam (tól-ig)  2011 

Elnyert képesítés  Tanulói laptop és interaktív tábla kezelés 

Oktató/képző intézmény  OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi ZRt.; Budapest 

Időtartam (tól-ig)  2010 

Elnyert képesítés  IKT alapú konstruktív tanítási-tanulási módszerek 
alkalmazása a szaktárgyi oktatásban 

Oktató/képző intézmény  Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság; Budapest 

Időtartam (tól-ig)  2009 

Elnyert képesítés  ECDL  

   
Oktató/képző intézmény  TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület; 

Zalaegerszeg 

Időtartam (tól-ig)  2007 

Elnyert képesítés  Nehézgépkezelő, Emelőgép-kezelő 

   
Oktató/képző intézmény 

 

 Kereskedelmi Vállalkozók Zala megyei Kamaráinak 
Szövetsége; Zalaegerszeg 

Időtartam (tól-ig)  1995 

Elnyert képesítés  Vendéglátó üzletvezető 

   

NYELVISMERET   

  latin (érettségi illetve főiskolai szigorlat) 

  angol (kezdő) 

   

EGYÉB KÉSZSÉGEK    

  A és B kategóriás jogosítvány 

  Jó problémamegoldó-képesség 

  Felelősségvállalás, megbízhatóság, alkalmazkodás 

  Nagy munkabírás, kreativitás, kitartás jellemez  

Szeretek önállóan és csapatban is dolgozni 



Türjei Szent László Általános Iskola  
Intézményvezetői pályázat 2016. 

Pacsi Krisztián 

 

 10 

 

   

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR   

  Utazás, természetjárás 

  Olvasás, filmnézés 

  Szőlészet, borászat 

  Fényképezés 

  Sport 

  Vadászat 

   

KÖZÉLETI 
TEVÉKENYSÉG 

  

   
Szervezet  Türje Község Önkormányzata 

időtartam (tól-ig)  2002-2006; 2008-tól (jelenleg is) 

tisztség  Önkormányzati képviselő  

   

Szervezet  Türjei Sportegyesület 

időtartam (tól-ig)  1998-tól; 2011-januártól 

tisztség  vezetőségi tag, elnök 

   

 

 

Türje, 2016. május 9. 

         Pacsi Krisztián 
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3.  HELYZETELEMZÉS  

 

3. 1. Történeti áttekintés a kezdetektől 

A türjei iskola alapításának pontos évét sajnos nem ismerjük, mivel az alapító 

premontrei rend iratainak nagy része a rend 1950-es feloszlatásával elveszett.  

Az alapítás időpontjára így csak következtetni lehet. 1703. évi adománylevelében gróf  

Batthyány Ádám „A prépostságot, minden javaival, jövedelmeivel és jogaival együtt (...) a 

premontrei rendnek adományozta.” Az apát (...) megígérte, hogy „A haza és a közösség javára 

a prépostság területén élő ifjúság neveléséről szorgalmasan gondoskodnak.” A premontrei 

rend teljesítette 1703-ban tett ezen ígéretét és Türjén iskolát alapított, azonban nem a 

szerzetesrend tagjai tanítottak, hanem iskolamestert fogadtak.1 

Az türjei iskola létezésére elsőként 1718-ban a veszprémi püspök látogatása kapcsán 

történt utalás: „Hétköznap lévén, a falu lakossága a hegyben szüretelt, az adminisztrátor a 

tanító kíséretében néhány iskolás gyermeket küldött párban a püspök elé.”2 

A XVIII. században második felében felmerült egy középiskola fenntartásának 

lehetősége is Türjén, de anyagi fedezet hiánya miatt mégsem valósult meg. (Néhány évvel 

később Keszthelyen gróf Festetics György támogatásával megnyílt a premontrei gimnázium)3   

Türjén 1770-ben az iskolamester Ács József volt. Sokáig ezt a dátumot tartották a türjei 

iskola kezdetének. A tanító egy személyben jegyző is, orgonista is, harangozó is. 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Az elemi népiskola (régi türjei képeslap 1904 

 
                                                           
1
 Batthyány levéltár Türje 144/2 

2
 Csornai Premontrei Levéltár. 121. cs. 25. sz. Kovács 141. p. 

3
 Csornai pr. lt.. f. 123. no. 2, 10. Kovács 170-174.p. 

4
 Molnár Béláné: Iskolatörténet 1770-tól 1996-ig Türjei kalendárium 1997. 28-29. p 
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1888-ban a falu új népiskolát kezdett építeni: „A lélekszám szaporodása és az elavult 

iskolaépület célszerűtlensége arra indította Türje mezőváros közönségét, hogy új, a mai kor 

kívánalmainak megfelelő iskolát épít.”5 Az 1893/94. tanévben a mindennapos iskolába 286 

tanuló járt. Az iskola központi iskolának számított, mivel nemcsak helyiek, hanem a 

szomszédos falvakból, majorokból is ide jártak tanulni.6  

1910-ben az iskolában négy tanító oktatott, 4 tanteremben. 1928-ban már 6 tanteremben, 

6 tanerős iskola lett. 1940-ben lett 8 osztályos népiskola. 1941-ben hosszú várakozás után 

nyílt meg az ingyenes óvoda, ahová első évben 80 gyermek járt.7 

1948-ban járt a legtöbb gyerek a türjei iskolába (I-IV. osztályban: 207, V-VI.: 91, VII-

VIII. osztályban: 50 diák tanult).8 Az iskolát 1949 decemberében államosították.  

A hetvenes években folyamatos fejlesztés történt: 1974-ben új óvoda épült, 1977-ben az 

iskola új szárnnyal bővült a szaktantermek részére. 1982-ben új konyha, majd 1986-ban 

tornacsarnok készült. A ’70-es évek közepétől a településen viszonylag sok gyermek született, 

így lehetőség volt párhuzamos osztályok indítására.9 A ’90-es évek közepétől azonban újra 

csökkent a tanulók száma (évente átlagosan 12-15 fő került az intézménybe), s visszatért az 

egysoros rendszer. A legalacsonyabb statisztikai mutatót 2009-ben kellett jelenteni 131 

tanulóval.  

50

100
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200

250

300

350

 

2. ábra: A türjei iskola tanulói létszámának alakulása 1953-201510 

                                                           
5
 Hock Pál: Zalamegye (újság) 1888.06.10. 3. p 

6
 Zala Megyei Levéltár VIII.: 260. A türjei rom. kath. népiskola tanulóinak Felvételi naplója az 1893/94-iki tanévben 

7
 Varga Zoltán Ferenc: Türje általános iskolájának története Szakdolgozat, Szombathely, 2009. 42. p 

8
Zml. Tanfelügy. 4668/1948 helytört. lexikon 191.p  

9
 Molnár Béláné: Iskolatörténet 1770-tól 1996-ig Türjei kalendárium 1997. 28-29. p. 

10
 Türjei Kalendárium 1997, Iskolai adatok 
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3. 2. Az intézmény elmúlt évtizede 

2010-ben átadták a felújított iskolát. A bővítéssel megteremtődött a lehetősége, hogy 

párhuzamos osztályokat is lehessen indítani. A Mihályfai Általános és Művészeti Iskola 

megszűnésével 2 tanulócsoport (5. és 6. osztály) került Türjére, így 42 tanulóval nőtt az iskola 

létszáma. Az óhídi alsó tagozat is - mint tagintézmény – a türjei iskolaközponthoz került. Így 

a korábban (2006/2007 tanévtől) csatlakozó Batyk község 1-3. osztálya, mellé egy másik 

tagintézménye is lett a türjei bázisiskolának. Az iskolai társulást fenntartó települések köre 

2010-ben nyolcra bővült  (Batyk, Kisgörbő, Mihályfa, Kisvásárhely, Szalapa, Óhíd, 

Tekenye). A helyiek tanulólétszámának rohamos csökkenését így átmenetileg sikerült 

orvosolni és továbbra is életképes maradt az intézmény. 

A felújítási projekt keretében (előzetesen a HEFOP 2.1.5 és a TÁMOP-3.1.4) 

bevezetésre került a kompetenciaalapú oktatás, mely mára beépült az iskola Pedagógiai 

programjába. Előzetesen a nevelőtestület képzéseken vett részt (szövegértés, matematika és 

szociális és életvitel kompetenciaterületek), így az egyik legjobban felkészült tantestületet 

tudhatja magának az iskola. A pályázat megvalósítása során elkezdődött a hatékony, 

kooperatív technikák alkalmazása, tanévenként témaheteket és három hetet meghaladó 

projekteket valósítottak meg a tantestület tagjai. További előrelépés volt a IPR rendszer 

bevezetése, mellyel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének javítását sikerült 

biztosítani. 2012-ben „referencia intézmény” projektben vett részt az iskola két jó 

gyakorlat kidolgozásával (kéttanáros modell, mozgásterápiás fejlesztés). A sajátos 

nevelési igényű gyermekek számának növekedése újabb feladatellátást kívánt meg, így a 

fejlesztési programhoz szervesen kötődött a Pedagógiai Szakszolgálat iskolai keretek közti 

elindítása, mely fokozatosan kiterjedt az egész vonzáskörzetre. A referenciaintézményi 

minősítés végül külső okok miatt elmaradt, 2014-től pedig a Pedagógiai Szakszolgálat 

kiszervezésre került a türjei mentor-intézményből.  

Az elmúlt évek pályázatai (TÁMOP 3.1.4 és TÁMOP 6.1.2) során az egészségnevelésre 

és a tanórán kívüli foglalkoztatásra, programszervezésre helyeződött a hangsúly.  

A tanulói létszám az elmúlt években ismét fogyni kezdett, melynek a fentiek 

ismeretében inkább szubjektív okai vannak. Épp ezért fontosnak tartom az iskola 

megítélésének javítását, az intézményben folyó munka minél szélesebb körű 

megismertetését és az ezzel összefüggő PR munka javítását. A magasan képzett 

pedagógus gárda, az iskola sokrétűsége, a lehetőségek maximális kihasználása, a szeretet 
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és az odafigyelés, az „együttjátszás”, vonzóvá kell, hogy tegyék az iskolát. A jövőben 

egyre többen fognak majd felfigyelni az ilyen intézményekre. 

Az iskola neve az elmúlt évtizedben gyakran 

változott: 2007-ig Általános Iskola és Óvoda, 

2007-2010-ig Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai 

Szakszolgálat és Batyki Tagintézménye Türje, 

2010-2013 Szent László Alapfokú Oktatási 

Központ. 2013. szeptember 1-től Türjei Szent 

László Általános Iskola. A szakszolgálati 

feladatokat 2014-től sajnos már nem a Türjei 

Szent László Általános Iskola látja el, a 

Szakszolgálat központja Zalaszentgrót lett. Az 

iskola névválasztása a türjei templom freskója 

alapján történt, melyen a Szent László legenda 

egyik részletét csodálhatjuk meg.  

 3. ábra: Szent László legenda és a templom11 

3. 3. Tárgyi feltételek: 

Az intézmény felújítása során nemcsak megújult az épület, de a déli szárnyon 

emeletráépítéssel, aulával bővült. Tágas folyosók, világos tantermek, foglalkoztatók, 

könyvtár, irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek állnak az iskola használóinak 

rendelkezésére. Az akadálymentesítés is megtörtént: rámpa és lift is készült a beruházás 

keretében. Az 1980-as évek közepén épült tornaterem felújítása nem fért bele a projektbe, 

de a közeli jövőben mindenképpen meg kell találni a modernizációhoz szükséges anyagi 

forrásokat.  

Az intézmény újszerű állapotán sajnos már látszódnak a folyamatos használat 

nyomai, de odafigyeléssel, folyamatos karbantartással elérhető az állagmegóvás 

(nyílászárók, radiátorok, padozat, bútorzat, tanórai eszközök)  

Az idei évben megújult az önkormányzati kezelésben lévő konyha és ebédlő, így 

szép és kulturált környezetben történhet a gyermekek és munkatársak étkeztetése.  

                                                           
11

 Török Tivadar festőművész rajza (Türjei Kalendárium 2016 – borító) 
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Az Y és Z generáció oktatásában alapvető fontosságú az informatikai eszközpark 

folyamatos fejlesztése. Az elmúlt években TIOP-os pályázatokból jelentősen bővült az 

informatikai eszközpark (informatika terem, tanári laptopok, irodai eszközök), de további 

fejlesztésre lesz szükség a következő időszakban is (elsősorban interaktív táblák, 

tantermi számítógépek, nyelvi labor kiépítése) A tantermek száma lehetőséget 

biztosítana további szaktantermek felszerelésére is (pl.: természettudományos). 

 

4. ábra: Türjei Szent László Általános Iskola K-i homlokzata 

Az intézmény külső környezete szép, de az udvaron füvesítéssel, virágosítással, padok, 

szabadtéri játékok telepítésével esztétikusabb környezet kialakítására van szükség (ehhez 

egy fedett kültéri  „nyári tanterem – foglalkoztató”  építése is kapcsolódhatna).  

A legutóbbi TÁMOP 6.1.2 (egészségfejlesztés) és TÁMOP 3.1.4 (tanórán kívüli 

foglalkozások fejlesztése) pályázatok sporteszközök beszerzését tették lehetővé, így az iskola 

tornatermi és szabadidős foglalkozásaihoz a kellékek adottak.  

Az iskola könyvtára jól felszerelt, alkalmas tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

megtartására. A szigorú előírások miatt a könyvtár nyitva tartása korlátozott. A folyóirat - és 

könyvállomány kielégítő, de folyamatos bővítést igényelne. A könyvtárral kapcsolatban 

egyrészt meg kell keresni a fejlesztési forrásokat, másrészt meg kell találni a könyvtári 

óraszámok emelési módját. 

Szerencsés (jól tervezett) adottság, hogy a Művelődési Ház az iskola szomszédságában 

helyezkedik el. Az iskola rendszeresen használja a létesítményt (műsorok, ünnepek, 

megemlékezések, zeneiskola, könyvtári és kézműves foglalkozások). A helyi önkormányzat 

fontos feladatának tartja a „kultúrház” felújítását , ami természetesen csak pályázati 

forrásból valósítható meg. A jövőben még szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a 

kulturális intézménnyel és a település(ek) civil szervezeteivel! 
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A tanulók utaztatása jelenleg a türjei önkormányzat tulajdonában lévő iskolabuszokkal 

(sofőrök a KLIK alkalmazásában) zajlik. A 19 személyes jármű cseréjére hamarosan szükség 

lesz, a 9 személyes kisbuszt tavaly vásárolta az önkormányzat pályázati forrásból. 

Összességében tehát elmondható, hogy az intézmény tárgyi feltételei megfelelőek, 

de folyamatos fejlesztést igényelnek. 

 

3. 4. Az intézmény tanulói 

A helyzetelemzés első fejezetében már utaltam az iskolai létszám alakulásának trendjére 

(2. ábra). A 2015-ös évben elballagott az utolsó párhuzamos osztály, s visszaállt az 

„egysoros” iskola. Az elmúlt években a helyi alacsony születési szám és a bejárós tanulók egy 

részének „elvesztése” miatt az intézmény tanulói létszáma csökken. Az alábbi táblázatban 

összefoglaltam a jelenlegi létszámokat: 

osztály létszám bejáró SNI RGYV BTM HH HHH napközi/ tan.szoba 

1.  18 5 1 10 0 1 2 18 1. csop 

2.  20 7 0 10 1 0 4 20 2. csop 

3.  14 4 1 8 1 1 2 14 
3. csop 

4.  19 6 3 10 0 5 4 19 

alsó össz 71 22 5 38 2 7 12 71   

alsó % 100 31 7 54 3 10 17 100   

5.  28 9 0 16 2 5 5 
4. csop 

28 

6.  18 6 2 8 5 2 3 12 

7.  23 9 0 8 3 1 1 
5. csop 

10 

8.  20 9 3 8 4 1 2 12 

felső össz 89 33 5 40 14 9 11   62 

felső % 100 37 6 45 16 10 12   70 

iskola össz 160 55 10 78 16 16 23 71 62 

% 100 34 6 49 10 10 14 44 39 

5. ábra: Türjei Szent László Általános Iskola tanulói létszáma (2015. október) 

A táblázat adatai nem tükrözik pontosan a lezajló folyamatokat, de megfigyelhető a 

bejáró tanulók számának csökkenése, melyet a 6. ábra szemléletesen mutat. A 2016/17-es 

tanévben induló első osztály létszáma a beiratkozás alapján 13 fő lesz, ebből 4 bejáró tanuló 

(Szalapáról, Kisgörbőről, Óhídról és Tekenyéről). Az óhidi óvodából a szülők többségében 

Sümegcsehire íratták a gyermeküket. Döntésük mögött nagyobb részt szubjektív érvek 

lehetnek. Érdemes összehasonlítani az iskolák marketing tevékenységét, és tanulni 

belőle! 
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A türjei szülők között néhány éve elindult folyamat – miszerint a közeli Zalaszentgrót 

iskolájába hordták le gyermekeiket – megállni látszik. Rálátásom alapján az általános iskolai 

korosztályból jelenleg 5 diák jár Türjéről Zalaszentgrótra.  
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2011/12 5 12 3 12 19 8 2 2 6 0 0 69 
2012/13 7 11 2 13 23 8 2 2 4 0 0 72 
2013/14 10 11 1 16 14 9 2 3 3 2 0 71 
2014/15 9 11 3 12 9 14 1 0 2 2 2 65 
2015/16 7 11 2 11 7 10 1 0 2 2 2 55 

6. ábra: Bejáró tanulók településenkénti megoszlása (2011-2016) 

A türjei iskolához tartozó Batyki Tagintézmény jelenleg 1-3. osztályosok számára 

biztosítja az alapfokú nevelés lehetőségét. A fenntartó támogatásával jövő tanévtől 4. osztály 

is indulni fog Batykon, így a tagintézmény jelenlegi 9 fős létszáma 12 főre fog emelkedni. 

Figyelembe véve a türjei születési adatokat és az óvoda létszámát, szerintem az 

intézmény hosszú távon stabil tanulószámmal tud működni (iskolaközpontok?, kilenc 

osztályos általános iskola?). Az elmúlt 5 év születési adatai alapján szinte a helyi gyerekekkel 

biztosítható a törvényben meghatározott minimum létszám (2010/11-ben 11 gyermek, 

2011/12-ben 11 gyermek, 2012/13-ban 9 gyermek, 2013/14-ben 19 gyermek, 2014/15-ben 16 

gyermek született a településen). 

Az óvoda létszáma még ennél is kedvezőbb képet mutat a leendő iskola korcsoportokat 

figyelembe véve: (a 2010/11-ben születettek közül 13 gyermek, a 2011/12-ben születettek 

közül 18 gyermek, a 2012/13-ban születettek közül 13 gyermek jár jelenleg a türjei óvodába)  

Fontos feladat lesz az óvodások szüleinek megnyerése (elsősorban Tekenye és Szalapa 

vonatkozásában), a Batyki Tagintézmény tanulóinak (Batyk, Zalavég) kedvező alternatívát 

kell nyújtani a felső tagozat vonatkozásában, illetve mindent meg kell tenni az óhidi óvodába 

járó gyerekek szüleinek minél szélesebb körű tájékoztatására (elsősorban Óhíd, Mihályfa, 

Kisgörbő, de a kör bővíthető Nagygörbő, Vindornyaszőlős esetében is). 

Az 5. táblázat adataiból kitűnik, hogy viszonylag magas az SNI-s és BTM-es tanulók 

aránya, ezért a pedagógiai programban kiemelt helyet foglal el a nehézségekkel küzdő diákok 

fejlesztése.  



Türjei Szent László Általános Iskola  
Intézményvezetői pályázat 2016. 

Pacsi Krisztián 

 

 18 

 

Az iskoláról sajnos negatív kép él a köztudatban a roma tanulók viszonylag magas 

száma miatt. Jelenleg a teljes létszámra vetítve átlagosan egyharmad a roma származású 

gyermekek aránya. Az intézmény nagy gondot fordít az esélyegyenlőség megteremtésére, a 

szegregáció elkerülésre (tanítási módszerek, pályázatok, IPR, egészségfejlesztés, sport). 

 

3. 5.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

3. 5. 1. A tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A tehetséges tanulók fejlesztése, a kiemelkedő képességek feltárása és széles körű 

kibontakoztatása a nevelő-oktató munka alapvető feladata az intézménynek. A felkészítő 

foglalkozások már óvodás korban elkezdődnek: a „Suliváró Program”  keretében kölcsönös 

hospitálások, nyílt nap, szülői tájékoztató segítik az átmenetet az iskolába. A jövőben meg 

kell találni a módját a még szélesebb körű együttműködésnek (Pl.: iskolaérettségi 

vizsgálatban erősíteni a tanítói szerepkört).  

A tanórai ismeretanyag differenciált feldolgozása az első lépés ahhoz, hogy a jó 

képességűek többletismerethez jussanak. Az intézmény - illetve szakmai vagy civil 

szervezetek - által kínált változatos foglalkozások lehetőséget teremtenek az érdeklődési 

kör  minél alaposabb elsajátításához. Jelenleg az iskola szervezésével/támogatásával elérhető 

szakkörök: Alsó tagozaton - „báb”, „origami”, „társasjáték”, „ügyes kezek”, „kézimunka”. 

Felső tagozaton - középiskolai felkészítés (magyar, matematika, német, angol) 

tehetséggondozás (német, matematika, angol, informatika) ÖKO, természetjáró, helytörténeti, 

honismereti, énekkar.  

Az iskolához szervesen kötődik (helyszín: a Művelődési Ház) a zalaszentgróti „Erkel 

Ferenc Zeneiskola” kihelyezett képzése (szolfézs, zeneirodalom, fúvós hangszerek, zongora) 

és a szintén zalaszentgróti központú „Színjáték - Tánc Tagintézmény” néptánc tagozata.12 A 

kultúrház és helyi civil szervezetek szervezésében balettra, angolra, kézműves foglalkozásra 

is járhatnak a diákok.  

A kiemelkedő tanulmányi eredményen túl, a sikeres munka legjobb mutatói a 

versenyeredmények. A 2014/15 évben az alábbi versenyeken értek el az iskola tanulói 

kiemelkedő teljesítményt: 

 
                                                           
12

 Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményei 
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- Zrínyi Ilona matematika verseny: megyei 9. hely 

- Csokonai alapműveleti verseny: megyei 2. és 7. hely 

- Varga Tamás matematika verseny: megyei 11. hely 

- Teleki Pál földrajzverseny: megyei 7. hely 

- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: megyei 6. hely 

- Bendegúz természetismereti verseny: megyei 1. hely 

... továbbá – a teljesség igénye nélkül - számos levelezős versenyen (Szivárvány – 

nyelvtan, természetismeret, matematika; Bendegúz – matematika, irodalom, természetismeret, 

történelem; Titok – angol, német; Mozaik – biológia, természetismeret) jutottak országos 

döntőbe vagy értek el jó eredményt az iskola diákjai. Művészeti téren a meseíró- és a 

versmondó versenyek, továbbá rajzpályázatok (közlekedésbiztonság, magyar népmesék) 

sikerei nyújtanak pozitív visszaigazolást az eredményes munkáról. Emellett hosszan lehetne 

sorolni a kiemelkedő sporteredményeket is (pl. labdarúgás országos 12. hely) 

A jövőben törekedni kell az eddigi eredmények megtartására és a versenyek 

körének bővítésére, hisz a siker, az elismerés a legjobb motiváló erő! 

 

3. 5. 2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése 

A Pedagógiai Programban vállalta az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók 

felzárkóztatását, integrált képzését. Ennek alapja, hogy a fogyatékos gyermek számára meg 

kell adni a lehetőséget, hogy ugyanabban a közegben sajátítsa el az ismereteket, mint a 

hasonló korú társaik. Mindez speciális módszerekkel és értékelési rendszerrel történik, 

figyelembe véve a NAT-ban, a kerettantervekben lefektetett sajátos pedagógiai elveket. Az 

SNI-s tanulók napirendje az egyéni gyógypedagógiai fejlesztési igény alapján változik. A 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órákat a zalaszentgróti Koncz Dezső 

Általános Iskola, Kollégium, Különleges Gyermekotthon, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársai végzik (4 fő 

gyógypedagógus) délutánonként, egyéni beosztás szerint. Ezt kiegészítve a Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársai is fejlesztik a gyerekeket (pl.: gyógytestnevelés). Minden adott 

(helyiség, eszközök) a „jó gyakorlat” projektben már kipróbált mozgásterápiás 

fejlesztéshez... (kivéve: pénz, szakember, időkeret?) 
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3. 5. 3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján a BTM-es tanulók fejlesztése szintén 

egyénre szabottan történik. A foglalkozásokat - a szakvélemény előírásai alapján - a Zala 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézményének munkatársai, fejlesztő 

pedagógusai, a helyi tanítók és a szaktanárok egymással párhuzamosan, egymást 

kiegészítve végzik. Mindezt kiegészítve: jelenleg heti 12 óra a kötött munkaidő terhére 

végzett felzárkóztató órák száma. A napközis és tanulószobai csoportok számának emelése 

(csoportonkénti tanulólétszám csökkenése) további lehetőséget adna a lemaradás 

csökkentésére. 

Meggyőződésem, hogy a nehézségekkel küzdő gyermekek okozzák a legtöbb 

„fejtörést”, szakmai nehézséget a pedagógusoknak. Ezért fontosnak tartom a fejlesztésben 

résztvevők közti konzultációk, tapasztalatcserék, műhelymunkák rendszeressé tételét, 

továbbképzések megszervezését.  

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szülei sajnos nem mindig segítik a 

szakértői vélemény megszerzését, ezért fontosnak tartom az önkormányzattal való 

együttműködést a vizsgálati időpontokra történő utaztatás kapcsán.  

 

3. 5. 4. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse az osztályfőnökök segítségével felméri a 

tanulók szociális helyzetét és családi körülményeit. A feladatkörrel megbízott pedagógus 

állandó kapcsolatban van a Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 

munkatársaival. A heti rendszerességgel megtartott látogatások, esetmegbeszélések, 

szakmai tárgyalások segítséget nyújtanak a nevelőtestület tagjainak, hogy a veszélyeztetett 

gyermekekről időben jelzést tudjanak adni, illetve a helyben kezelhető problémákban 

segítséget tudjanak nyújtani. Nagyon fontos a hátrányos helyzet időben való felismerése, ezért 

a gyermekek részére osztályfőnöki óra keretében felvilágosító foglalkozásokat szerveznek 

a pedagógusok (pl.: családon belüli erőszak, internet veszélyei stb). Az intézmény társadalmi 

környezetéből (az alacsony iskolai végzettségűek-, a létminimumon vagy az alatt élők-, és a 

munkanélküliek nagy aránya), illetve az iskola szerepéből adódóan - a bejáró gyermekek 

magas száma miatt– nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a családlátogatásokra 

(akár az igazgató jelenlétével).  
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Jelenleg 12 gyermekeket segítenek az alapellátásban, a védelembe vett gyermekek 

száma 12 fő. Az igazolatlan hiányzások száma nagy mértékben csökkent a szigorítások 

bevezetése óta.  

Az iskolának kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen egyrészt a gyermekek, másrészt 

a szülők irányába történő szocializációs minták, alapvető értékrendek közvetítésében.  

 

3. 6. Személyi feltételek 

A nevelőtestület szakmai összetétele megfelelő, többségük évtizedek óta az 

intézményben dolgozik. A már említett pályázatok képzéseit sikeresen elvégezték, s a 

mindennapokban is alkalmazzák az ott megismert új pedagógiai módszereket 

(kompetencia alapú oktatás, kooperatív módszerek, projektoktatás, IKT ). Az „állandó” 

türjei nevelőtestületet jelenleg 19 fős (7 tanító, 10 tanár, 1 pedagógiai asszisztens és 1 GYED-

en lévő tanár), de a nevelő munkát 5 fő áttanító pedagógus is segíti (ők Zalaszentgrótról, 

Zalabérből, Sümegcsehiről járnak át óraadóként). A szakos ellátottság így teljesen lefedett. A 

következő tanévtől egyik kolléga megkezdi boldog nyugdíjas éveit, ezért a matematika – 

fizika szakpárra már megtörtént a pályázat kiírása.  

Korosztályi megoszlás szerint azok a nagy tapasztalattal rendelkező 40 év felettiek 

vannak többségben, akik rendelkeznek azokkal a pedagógiai kompetenciákkal, melyekkel 

kimagasló eredményeket érhetünk el mind a hátrányos helyzetű, mind a kimagasló 

tehetséggel bíró diákok részére nyújtott oktató-nevelő munkában. A kötelezően előírt 120 órás 

továbbképzéseket az előírtak szerint teljesítik.  

A lemaradással küzdő diákok felzárkóztatásában a zalaszentgróti Koncz Dezső 

Általános Iskola, Kollégium, Különleges Gyermekotthon, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Zala Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézményének munkatársai segítenek: 4 fő 

gyógypedagógus - logopédus, 1 fő gyógytestnevelő, 2 fő fejlesztő pedagógus.  

Az iskolai élet megállna a „technikai” dolgozók odaadó munkája nélkül. A nyugodt, 

zökkenőmentesen működtetett, tiszta és esztétikus „környezet” megteremtésében 1 fő 

informatikus - rendszergazda, 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarító, 2 fő karbantartó – 

gépkocsivezető mellett, további 4 fő közfoglalkoztatott segédkezik.   

 



Türjei Szent László Általános Iskola  
Intézményvezetői pályázat 2016. 

Pacsi Krisztián 

 

 22 

 

3. 7. Intézményi dokumentumok 

Az intézményben folyó munkát elsődlegesen törvények és végrehajtási rendeletek 

szabályozzák. Az elmúlt években többször is átdolgozásra kerültek az intézmény és 

tagintézményeinek működésével kapcsolatos alapdokumentumok és egyéb szabályzók 

(Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, SzMSz, Minőségirányítási Program). A 

felülvizsgálatra, aktualizálásra a jövőben is szükség lesz, hiszen a közeljövőben újabb 

változások várhatók mind a fenntartó, mind a NAT terén.  

Az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenység alapdokumentuma a pedagógiai 

program, mely az alábbi prioritásokat tartalmazza: 

- Az általános emberi és a nemzeti értékeink megismertetése, elfogadtatása a tanulókkal 

- A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása illetve továbbfejlesztésével 

párhuzamosan a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása egyaránt 

feladatunk 

- Pedagógiai alapelvek:  

� gyermekközpontúság, demokratikus és humánus értékrend képviselete 

�  esélyegyenlőség, tolerancia 

� minőségi oktatáshoz való hozzáférés, koordináló, segítő, támogató tanári attitűd 

� alkalmazható tudás és a kiemelt kulcskompetenciák fejlesztése, életszerű, 

sokszínű  ismeret közvetítésre épülő fejlesztés 

�  az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, partnerség, együttműködés, 

módszertani sokszínűség, egyéni fejlesztés, esélyegyenlőség önálló 

ismeretszerzésre törekvés 

�  egészséges életvitelre való nevelés. 

� A tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítása, 

fejlesztése. 

� Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, újszerű tanulási eljárások bevezetése, 

egyéni fejlesztési tervek készítése 

� szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. Óvoda-iskolai átmenet 

megkönnyítése 
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- A tanulói személyiségének fejlesztése során legfontosabb cél: sorsát irányítani tudó, 

ítéletalkotásra, döntésre, felelősségvállalásra képes, individuális értékekkel, ill. 

értékrendszerekkel rendelkező, autonóm személyiség kialakítása. 

- Alapvető értékek: a tudás tisztelete, megbecsülése, az egyetemes és nemzetközi 

kulturális értékek tisztelete, testi-lelki egészség, környezethez és a természethez 

való pozitív viszony, nemzettudat, az egymás egyéniségének tiszteletére épülő 

emberi kapcsolatok, együttműködésen, szolidaritáson alapuló közösségi magatartás, 

esztétikai szépség, mint fontos személyiségformáló érzelemgazdagító élmény 

Az alapdokumentumok felülvizsgálata során széles körűen elemezni kell a 

partnerek elvárásait. A változások a nevelőtestület közös és egyetértő „team 

munkájának” eredménye során kerülnek kidolgozása.  

 

3. 8. Minőségfejlesztés, önértékelés 

Az iskolában folyó tevékenységek ellenőrzésére, értékelésére és fejlesztésére a 2000-es 

évek elején kidolgozásra került az Intézményi Minőségbiztosítási Program. Az intézményi 

dokumentumok átdolgozása során bizonyára megtörtént a partnerek igényeinek felmérése. 

Fontos, hogy az intézményben folyó nevelő-oktató munka állandó (tervezett) 

visszacsatolások, visszajelzések alapján, a pedagógiai programban meghatározott elvek 

alapján történjen.  

A kormányzati törekvések előtérbe helyezik az önértékelés rendszert (intézményi, 

vezetői, pedagógus), mely a vezetés és a nevelőtestület folyamatos tevékenységét igényli. Ez 

szorosan kapcsolódik a pedagógus életpályamodellhez, mely az előmeneteli rendszeren 

keresztül elvárja a pedagógusoktól a folyamatos fejlődést. A minősítési folyamat vizsgálja, 

hogy a nevelőtestület tagjai rendelkeznek-e a megfelelő pedagóguskompetenciákkal:  

- A pedagógus alkalmazza a szaktantárgyi, tanuláselméleti tudását, és azt a tantervi 

ismeretek integrálásával, műveltségi területeken átívelő, kompetencia alapú, 

differenciált, gyakorlatorientált módon adja át tanítványainak.  

- A pedagógus, nevelő-oktató munkája során a pedagógiai folyamatok tervezése 

világos, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat és a tanulócsoport összetételét, 

a NAT és a pedagógiai program céljait, dokumentációja nyomon követhető, 

célkitűzésekre jellemző a PDCA-ciklus, kritikus önreflexió segítségével tervez. 
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- A pedagógus a tanulásszervezési megoldásokat az adott helyzetnek megfelelően 

választja meg, motiválja a tanulókat, alkalmazza az IKT eszközöket és digitális 

tananyagokat. 

- A pedagógus munkájában alkalmazza az egyéni bánásmódot és az adaptív oktatás 

gyakorlatát (differenciált és egységes), a hátrányos helyzetű (SNI, BTM) tanulók 

integrált fejlesztése és a tervezési folyamat során.  

- A pedagógus képes legyen olyan nevelési, oktatási környezet kialakítására, mely 

alapja az együttműködés, a másság elfogadása, és kedvez a csoportok, közösségek 

fejlődésének. Sikeresen alkalmazza a konfliktuskezelési technikákat.  

- A pedagógus értékelése átfogó jellegű (tanulók, saját, mások, intézmény), 

folyamatos, sokrétű, differenciál,  támogató, fejlesztő szándékú. 

- A pedagógus kommunikációja a pedagógiai céloknak megfelelő, érthető, világos. 

Tanítványaival, kollégáival, szülőkkel együttműködni képes, kezdeményező, 

meggyőző és meggyőzhető. 

- A pedagógus szakmailag elkötelezett, képes a fejlődésre, igényli a továbblépést, 

alkalmazni képes az új módszereket, részt vesz az intézményi innovációban. 

Sajnálatos tény, hogy az intézményből senki sem jelentkezett még a 

pedagógusminősítési eljárásra (igaz koruk miatt vannak „felmentett” kollégák). Ezzel 

összefüggésben a tanfelügyeleti ellenőrzések sem indultak meg az intézményben. 

Fontosnak tartom a mielőbbi tapasztalatszerzést, ezért a miniszteri felhívás alapján 

jelentkeztem a soron következő minősítési eljárásra, mely lehetőséget ad a pedagógus II. 

kategóriába lépéshez. Jó lett volna kérni a szaktanácsadók támogató jellegű látogatását, 

mivel munkájukat a segítő szándék vezérli, s a pozitív visszacsatolás motiváló erővel hat 

pedagógusra, tanulóra egyaránt.  

A fentiekből következik, hogy a minőségfejlesztés, önértékelés, minősítés, 

tanfelügyelet, szaktanácsadás terén sok tennivaló lesz az intézményben. A szakmai 

előrehaladást belső igénnyé kell tenni, ehhez komoly támogatásra és motivációra lesz 

szükség.  
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3. 9. Az országos kompetenciamérés eredményei 

Diplomamunkám egyik fejezetében az intézmény társadalmi környezetének hatásait 

vizsgáltam a kompetenciamérésen elért eredmények tükrében.  

Az elballagott osztályokról 2010-ig visszamenőleg gyűjtöttem adatokat. A rendszerezés 

után pontoztam a pozitív és a negatív tényezőket (szülők iskolai végzettsége, 

munkanélküliség, hátrányos helyzet, tanulási nehézségek). A felsorolt szempontok alapján 

„helyezéssel” láttam el az osztályokat. Ennek eredményeképp a legalacsonyabb pontszámot 

elért osztályközösségtől vártam a legjobb teljesítményt.  

Következő lépésként osztályonként megvizsgáltam a kompetenciamérések jelentéseit. 

Az átlagos eredményeket - illetve ezek eltérését az országos és a községi iskolák összevont 

mutatóitól, illetve a tanulók elért kompetenciaszintjének eloszlását és a fejlődés mértékét 

figyelembe véve szintén kialakult egy-egy sorrend az osztályok között. (7. ábra) 

 

7. ábra: A 2010-2014 között végzett osztályok kompetenciamérési eredményei 

A táblázatban zöld színnel jelöltem a legjobb eredményeket. Az utóbbi években 

látványosan visszaesett a tanulók teljesítménye. A fejlődési mutatók alapján leolvasható, hogy 

a jó képességű diákok teljesítménye nagyobb mértékben nőtt, mint a gyengébb tanulóké. 

Ebből következik, hogy a tehetséggondozás terén jelenleg sikeresebb az iskola, mint a 

lemaradással küzdő diákok fejlesztésében. Az iskola oktató-nevelő tevékenységének 

minőségi voltát bizonyítja, hogy az intézménybe integrálódó osztályok fejlődése az előző (6. 

osztályos) méréshez képest jóval átlagon felüli volt. A leggyengébben teljesítő osztály minden 

tekintetben a 2014-ben elballagott ’A’ osztály volt.  

A 8. ábra alapján látható, hogy a szociokulturális hátteret figyelembe véve régebben 

ballagó osztályok jobban teljesítettek. A teljesítmény visszaesése azonban mindenképp 

cselekvési terv kidolgozását igényli, még akkor is, ha a tavaly elballagó ’A’ osztály magasan 
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átlag felett teljesített (bár ez az évközi teljesítményt figyelembe véve várható volt). A 2015. 

évi 6. osztályos eredmények viszont jóval az átlag alatt voltak.  

  

8. ábra: A 2010-2014 között végzett osztályok családi hátterének 
és a kompetenciamérésen elért teljesítmények összehasonlítása 

A mérési eredmények kritikus értelmezésénél figyelembe kell venni azt a tényezőt is, 

hogy a legjobb eredményt elért 2011-ben végzett osztályból 4 tanuló nem írta meg a tesztet.  

A szubjektív véleményalkotás és tanórai tapasztalatok természetesen tovább árnyalják az 

kvantitatív vizsgálatot. A 2014-ben végzett ’A’ osztály rendkívül rossz teljesítménye mögött 

az állhat, hogy az osztályon belül a hátrányos helyzet sok tanulóra gyakorolt negatív hatást 

(más osztályokban  inkább 1-1 tanulóra nehezedett többfajta hátrányt jelentő kritérium).  

Összességében elmondható, hogy az intézmény hosszú távon teljesíti a községi 

iskolák „elvárt” kompetencia eredményeit. Tanulócsoport összetételétől függően akár 

kimagasló eredményekre is képes az intézmény. Viszont a jövőben még nagyobb 

hangsúlyt kell helyezni a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatására.   

 

3. 10. Diákönkormányzat 

A tanulói érdekek képviseletét a közoktatási törvény szerint az önszervezési alapon 

működő Diákönkormányzat végzi. A szervezet működését a „DÖK-segítő” pedagógus 

támogatja, irányítja. A diákszervezet célja olyan közösségi programok szervezése, melyek 

hagyományt teremtenek, kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak és hozzájárulnak a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. Eközben megismerik a tanulói jogokat és kötelességeket. A 

diákokban kialakulnak az alapvető demokratikus alapelvek, erősödik az érdekérvényesítés 

képessége, növekedik a felelősségérzet.  
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Településünk büszke arra, hogy az országban elsőként Türjén alakult meg a 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIK) a rendszerváltás után. Ennek előzményeként 

1991-ben „titkos és általános” diákönkormányzati választásokat tartott az általános iskola. 

Mindezt megelőzte az aláírásgyűjtés, választási program, kampány, sajtótájékoztató, majd a 

több hetes folyamatot a játékos vetélkedő keretében megtartott diáknap és szavazás zárta. Az 

iskolai ötletet szélesítették ki a település fiatal korosztályára (GYIK). 

A társadalmi szerepek kibontakoztatást fejlesztő szervezet - az egész tanéven átívelő 

programkínálatával - színessé teszi a tanulók szabadidős tevékenységét („Elsős avatás”, 

könyvgyűjtés, adventi forgatag, nőnap, nyuszi-kuckó, „Drogmentes – Maraton”, süti vásár, 

tekenap, sakk-matt, gyermeknap, iskoladíszítés). Nagy előrelépés lenne, ha külön helyiséget 

kapna a DÖK – pl. az iskola alatti pince felújításával. A következő tanévben - a 25. 

évforduló alkalmával – hagyományteremtő szándékkal érdemes lenne feleleveníteni a 

régi, bevált programokat.  

 

3. 11. Az intézmény kapcsolatrendszere 

3. 11. 1. Fenntartó 

Az intézmény fenntartója jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Zalaszentgróti Tankerülete. Mivel helyzetéből adódóan kis tankerületről beszélünk, nem 

csak az iskolák vezetői, de a tantestületek tagjai is kiegyensúlyozott viszonyt ápolnak a 

közvetlen fenntartóval. A fenntartói rendszert várhatóan még az idei évben átalakítja  a 

kormányzat. A kialakuló új viszonyokhoz alkalmazkodni kell.  

 

3. 11.  2. Önkormányzatok 

A fenntartói átszervezések előtt intézményfenntartói társulás látta el az iskola 

működtetésének kötelezettséget. A társulási gyűlések erősítették a kapcsolatokat az 

önkormányzatok között. Természetesen a helyi képviselő-testület kiemelt helyet foglal el az 

együttműködés tekintetében. A település(ek) mindenkori vezetése egyik fő támasza az 

intézmény mindennapi működésének (iskolabusz, karbantartás, közfoglalkoztatottak, 

pályázatok, településfejlesztés). A jó viszonynak hosszú távon fenn kell maradni, hisz az 

önkormányzatnak és az intézménynek is azonosak az érdekeik.  
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3. 11. 3. Pedagógiai munkát támogató szervezetek 

Az oktatási intézmények pedagógiai munkáját elsődlegesen a megyei, és a járási 

szervek támogatják. A Türjei Szent László Általános Iskola legfőbb kapcsolatai:  

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Székhelyintézménye (SNI- 

felülvizsgálat) 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézmény (BTM- 

felülvizsgálat) 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézmény (fejlesztő 

pedagógia, gyógytorna, szakmai segítségnyújtás) 

- Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Különleges Gyermekotthon, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Zalaszentgrót (gyógypedagógia, szakmai tanácsadás) 

- Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ (szaktanácsadás, tantárgygondozás, 

tanulói és szakmai tájékoztatás, ellenőrzés, minősítés, továbbképzések, tanulmányi 

versenyek) 

A szakmai szervezetek mellett számos más egyesület, szervezet, alapítvány segíti az 

intézmény működését:  

- megyei, városi, települési könyvtárak (Zalaegerszeg, Keszthely, Zalaszentgrót, Türje) 

- Hevesi György Színház Zalaegerszeg, Zalaszentgróti VMK, 

- Zala Termálvölgye Egyesület, Zalai Hazatérők Egyesülete 

- rendőrség, iskolarendőr (közlekedési, drog, internet előadások) 

- katolikus egyház, premontrei rend 

- Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (versenyek nevezési díja)  

Az intézményben folyó oktatási-nevelési munkába számos civil szervezet és 

magánszemély is bekapcsolódik: 

- sportegyesület 

-  Művelődési Ház (rendezvénye, programok) 

-  Nyugdíjasklub (gyermekbarát foglalkozások- tollfosztás, lángossütés) 
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Fontosnak tartom a személyes kontaktust az intézményt támogató minden 

szervezettel. (bemutatkozás, kapcsolatfelvétel, kapcsolatok ápolása, vendégek méltó 

fogadása) 

 

3. 11. 4. Szülők 

A gyermekek személyiségének fejlődésére ható szocializációs közegek közül a három 

legfontosabb: a család, a kortársak, és az oktatási-nevelési intézmény. Az összhang 

megteremtése elsősorban az intézmény feladata. Az iskolába járó tanulók szülői háttere igen 

változatos, így az együttműködő, támogató kapcsolattartástól, a gyermekkel nem törődő, 

kooperációra képtelen szülőkig széles a paletta.  

A szülőkkel történő kapcsolattartásnak számos formája működik az intézményben: 

- szülői értekezletek (osztályfőnök, pedagógus) 

- összevont szülői értekezlet (igazgató, osztályfőnökök, pedagógusok) 

- írásbeli, szóbeli, személyes tájékoztatás (alkalmi jelleggel) 

- fogadóórák 

- nyílt napok 

Általános jelenség a szülők egy részének „érdektelensége”. A gyermekek 

kiegyensúlyozott fejlődése miatt meg kell találni a módját a szülőkkel történő 

kapcsolatfelvételnek, rendszeres és eredményes kontaktusnak. Eredményt elérni csakis 

közösen, egyetértésben lehet!  

Az iskolában Szülői Munkaközösség működik. Részt vesznek az alapdokumentumok, 

választási eljárások véleménynyilvánító folyamatában. Rendezvényeket, gyűjtéseket 

szerveznek az iskola anyagi támogatására (játékok beszerzése, versenyek támogatása, 

kirándulások finanszírozása). Az anyagi segítség mellett az erkölcsi támogatás is jelentős. 

A szülői szervezet részvételét az iskola életében fokozni kell- 

 

3. 11. 5. Szakszervezet 

A véleménynyilvánítás szabadságát, hatékonyságát és az iskolai alkalmazottak 

érdekvédelmét a szakszervezet támogatja. A döntések előkészítésében a jövőben nagyobb 

szerepet kell kapnia. 
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3. 12 Tagintézmény 

Az alsós korosztályhoz tartozó gyermekek nevelését célszerű helyben megoldani. 

Batykon jelenleg 9 fős iskolai csoporttal (1-3 évfolyam összevontan) működik a 

tagintézmény. Itt a nevelési-oktatási feladatok ellátását 1 fő tagintézmény-vezető és 2 tanító 

látja el. A következő tanévtől a fenntartó lehetőséget biztosít a 4. osztály megszervezésére. 

Jövőre várhatóan 12 diák fog a Batyki Tagintézménybe járni. 

A tagintézménnyel szervezeti szinten szorosabbra kell fűzni az együttműködést. emelni 

kell a közös programok számát, elősegítve az intézmények közti átmenetet (felső tagozat)  
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4. VEZETŐI PROGRAM 

 

„...A húszméteres faóriás egy pici sarjból fejlődött ki . 

A kilenc emeletes tornyot egy sor téglával kezdik építeni..  

Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik...”  
(kínai univerzisták) 

 

Intézményvezetői pályázatom felépítésénél törekedtem arra, hogy a helyzetelemzésből 

kiderüljenek a vezetői elképzeléseim. Fontosnak tartom az intézmény hagyományainak, eddig 

elért eredményeinek megtartását. A fejlesztésre szoruló területeken szükséges változásokat a 

többséggel egyetértve (együtt tervezve) lehet eredményesen megvalósítani. Célom, hogy az 

intézményben családias, támogató jellegű, szeretetteljes légkör alakuljon ki.  

 

4. 1. Infrastruktúra fejlesztése 

Folyamatos feladat az épületek és tárgyi eszközök állagmegóvása, karbantartása, 

felújítása és cseréje. A bútorzat és elavult eszközök cseréjét, fejlesztését előrelátó tervek 

alapján, pályázati pénzeszközök igénybevételével meg kell oldani.  

Az informatikai eszközpark fejlesztése elengedhetetlenül fontos. A kor igényeit 

figyelembe véve szükségesnek látom további interaktív táblák  beszerzését. Ezzel a 

technológiával minden korosztály érdeklődését fel lehet kelteni, használata egyszerű és 

látványos. Az interaktív táblák alkalmazásához tantermi és tanári laptopok beszerzésére is 

pályázatokat kell találni.  

Az intézmény weblapjának szerkesztése elkezdődött. A jövőben folytatni kell 

honlapnak, mint a XXI. század legfontosabb információs bázisának az aktualizálását. 

Elérendő cél lenne saját készítésű digitális tananyagok, segédanyagok és feladatok közzététele 

az információs sztrádán. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az internet kínálta egyéb 

marketing és reklám lehetőségeket sem.  

A tanárok munkáját nagyban megkönnyítené az elektronikus napló bevezetése. Az 

intézményben folyó munkáról, mind a pedagógus kar, mind a szülők naprakész információval 

rendelkeznének.  

A tanulók beutaztatása remélhetőleg hosszabb távon alapfeladat lesz. Ezzel összhangban 

a rendelkezésre álló géppark minőségi állapotát és mennyiségét alaposan tervezni kell. 
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Az intézmény egységeinek udvarán a mozgásigény változatosabb levezetésére és az 

szabadban történő tanulás lehetőségének megteremtése esztétikus, parkosított környezet 

folyamatos bővítésére lenne szükség. EU-s szabvány szerinti játékok elhelyezését, fedett 

tanulótér kialakítását szeretném elérni, külső források felkutatásával. 

Az 1986-ban átadott tornaterem használható, de felújításra szorul (tető, öltözők, fűtés, 

játéktér). Az önkormányzat hosszú távú terveiben szerepel a tornaterem felújítása. Az idei 

évben a sportegyesület a futballpálya öltözőjének bővítésére adott be TAO pályázatot. Ha a 

támogatási rendszer tovább folytatódik a következő években, egy újabb projekt lehet a 

tornaterem felújítása.  

A sportlétesítmények fejlesztéséhez kapcsolódhat egy műfüves pálya megépítése a 

településen. Az előzetes igény már benyújtásra került a Zala Megyei Labdarúgó 

Szövetséghez. Az elvi támogatást már megkapta az önkormányzat. Személyes véleményem 

szerint a létesítményt nem a Vértes György Sportcentrumban, hanem az iskola közelében 

kellene elhelyezni.  

Az egészséges életmódra való nevelést szolgálhatná a „kistechnika” teremben kialakított 

gyermek főzőkonyha. Át kell gondolni a fejlesztési lehetőségeket (bejárat áthelyezése, kiülő 

építése, gyakorlókert  és/vagy gyógynövénykert ültetése.  

Az iskolai szabadidő eltöltésének „külső” helyszíne lehetne egy - az intézmény vagy 

szülői szervezet által - „örökbe fogadott hegyi birtok”,  amit rövid túrák, 

osztályrendezvények alkalmával használhatna az iskola (gyümölcsös telepítés...) 

 

4. 2. Az iskola oktató, nevelő munkája 

A oktatási intézmények legalapvetőbb célkitűzése, hogy a mai - gyorsan változó - 

világhoz alkalmazkodni tudó, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákkal 

rendelkező nemzedéket formáljunk, neveljünk.  

A kormányzati törekvések, a jogszabályalkotás keretében (pl.: köznevelési törvény, 

NAT) meghatározzák az iskolával szembeni elvárások cél és feladatrendszerét. A 

társadalmi környezet igényei (beleértve a település, szülők, gyerekek igényeit) tovább 

árnyalják a feladatok sokrétűségét. Az iskola alapdokumentumai (pedagógiai program, helyi 

tanterv, SZMSZ, házirend) megadják a végleges keretét a pedagógiai munka tervezésének és 

végrehajtásának.  
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Fontos feladatnak tartom, hogy a - nevelőtestület bevonásával – átnézésre, javításra, 

aktualizálásra kerüljenek az iskola mindennapi életét meghatározó alapdokumentumok.  

 

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb 

tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már eddig is tudott. 

(Paulo Coelho) 

 

A nevelő és oktató munkával kapcsolatos legfontosabb vezetői feladat a tanulás és 

tanítás támogatása a hatékony, biztonságos és támogató környezet kialakításával. A 

legfontosabb pedagógiai célkitűzések az alábbiak: 

- a tanulmányi eredmények és teljesítmények javítása, tanulói kulcskompetenciák 

fejlesztése (írás, olvasás, szövegértés, matematika), idegen nyelv ismerete, 

biztonságos számítógép-használat megalapozása.  

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esélyegyenlőségének (tehetségek, SNI, BTM) 

speciális támogatása: integrált és differenciált oktatás révén 

- olyan elfogadó környezet kialakítása, mely biztatja a sérült gyermekek 

próbálkozásait, másságukat elfogadja, beilleszkedésüket segíti, harmonikus 

fejlődésüket egyénre szabott speciális technikákkal és technikai eszközökkel 

támogatja  

- a lemorzsolódások visszaszorítása az egyéni fejlesztési lehetőségek 

megteremtéséve (korrepetálás, gyógy- és fejlesztő pedagógusok bevonása) 

- a továbbtanulás előkészítése: az érdeklődési kör felmérésesével, személyiséghez 

illeszkedő szakma és iskolatípus kiválasztásával, és a felvételire történő 

felkészítés egyénre szabásával  

- az iskolai nevelés révén erősíteni kell a társas kapcsolatokat, törekedni kell az 

egymás iránti tisztelet, elfogadás fejlesztésére. Olyan alapkompetenciák átadása, 

melyek az érzelmi fejlődéshez, egészséges életmódhoz, szociális 

érzékenységhez, életvezetési és pénzügyi ismeretekhez, társadalmi 

kapcsolatokhoz elengedhetetlenek. Ezeket az értékeket régen a családi 

szocializáció révén hozták magukkal a gyerekek. Ma már a legfőbb értékközvetítő 

szerepe az iskolának van. Az új nemzedékek szüleit, nagyszüleit készítjük fel egy 

ismeretlen jövőre... 
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A pedagógiai folyamatok megvalósításának főbb támogató eszközei és az ezzel 

kapcsolatos vezetői feladatok: 

- az új oktatási trendek, eredmények, módszerek megismerése, innovatív 

alkalmazásának támogatása 

- az alkalmazott tanulási, tanítási módszerek hatékonyságának, eredményesség 

figyelemmel kísérése, a „jó gyakorlatok” alkalmazásának támogatása 

- a tanulók értékelési alapelveinek kidolgozása, tanmenetek összehangolása, 

pedagógiai program, helyi tanterv fejlesztése 

- a pedagógiai munkával kapcsolatos mérések, visszajelzések kritikus értékelésének, 

összehasonlító elemzésének irányítása, a következtetések levonása, 

felhasználása az intézményi dokumentációkban és a tervezési folyamatokban 

Elképzelések és gyakorlati tennivalók  az oktató nevelő munkával kapcsolatosan 

(természetesen mindennek az alapja a bevált, jól működő módszerek, szervezési eljárások 

továbbvitele):  

- A tehetséges tanulók számára, tananyag dúsítása, bővítése (személyre szabottan), 

illetve a már meglévő (3. 5. 1. fejezet) és jól működő szakkörök, középiskolai 

felkészítő foglalkozások (művészeti iskolák szolgáltatásai) témakörének, 

minőségének (gyakorlatias, játékos), számának növelése: pl.: 

természettudományos (fizika, kémia, földrajz), második nyelv, gépírás! 

- Az intézmény kompetenciamérési eredményeinek javítására és a lemaradással 

küzdő diákok - szövegértéséi és logikai - alapkészségeinek folyamatos és 

szervezett fejlesztésére egységes rendszer felállítása szükséges. Minden kolléga 

által elérhető, differenciált és életkorhoz igazodó feladatbank kialakítása, 

bővítése. A kompetenciák fejlesztése kerüljön előtérbe - a napközis, 

tanulószobai foglalkozásokon és a szaktantárgyi órákon történő - rendszeres 

alkalmazással. Ehhez kapcsolódik a hospitálási rendszer működtetése 

(vezetőség, munkaközösség vezetők, pedagógusok), műhelymunka támogatása, 

melyek hozadéka az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok átvétele lenne. 

Egymástól tanulhatunk a legtöbbet, hiszen mindenkinek vannak jól bevált 

munkaszervezési módszerei, feladatai, ötletei. Erősíteni kell az együttműködést, 

egymás kölcsönös tiszteletét, szakmai támogatását. 
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- a tantárgyfelosztásban nem szereplő, vagy iskolán kívüli szabadidős, délutáni 

foglalkozások széles választékának kínálata, megszervezése, támogatása 

(önkormányzati, alapítványi és civil szervezetek személyek bevonásával). Néhány 

reálisan megvalósítható ötlet: kézműves - fazekas, fafaragás, íjászat, 

labdajátékok, küzdősport, lovaglás, balett, modern tánc, könyvtár, tájház, 

természetjárás, múzeumlátogatás, fotó, színjátszás, sütés-főzés, kertészet, 

modern tánc, újságírás, film(készítés), helytörténet – tájház fejlesztés. 

- A pedagógiai programban lefektetett alapelvekhez kapcsolódóan - nevelőtestületi és 

egyéni szinten – segíteni, támogatni, motiválni kell a kollégákat a kooperatív 

technikák alkalmazásának szélesítésére, informatikai eszközök tanórai 

használatának bővítésére. Témahetekbe, három hetet meghaladó projektekbe 

történő bekapcsolódás igényének felkeltése.  

- A versenyek körének és résztvevőinek bővítése, törekedve az elérhetőség javítására 

(külsős anyagi források bevonása): hagyományos versenyeken való részvétel 

megtartása, levelezős versenyek kiválasztása (nevezési díj?), környékbeli 

iskolák által szervezett versenyek (sümegi vártámadás, Deák-nap), saját 

(intézményi, szaktanári) versenyek hagyományteremtő bevezetése. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulási nehézségekkel küzdő (BTM, SNI) 

gyermekek felzárkóztatására, szakvélemények előírásainak betartására. Ennél 

még fontosabb, hogy a szakvéleménnyel nem rendelkező tanulók szakértői 

vizsgálatát támogassuk (szülők meggyőzése, utaztatás megszervezése). A roma 

tanulók integrációjának egyik lépése a felzárkózatás és az esélyegyenlőség.  

- A pályaválasztás során az eddig jól bevált információhordozók körét bővíteni kell 

(középfokú intézmények meglátogatása, vendégelőadók hívása, pályaválasztási 

kiállítás). A továbbtanulás támogatása során - a megfelelő felkészítés mellett - 

nagyobb arányban kell szakértői felmérésekre támaszkodni. A gyerekek által 

ismert vagy kevésbé ismert személyek életútjának meghallgatása (volt diákok, 

vállalkozók, települési vezetők, de tanulságképp kevésbé sikeres emberek is). 

„A szüleim barátainak és az ő gyerekeiknek is a nagy része diplomás. De ez nem jelenti 

azt, hogy sikerült olyan munkát találniuk, amilyet szerettek volna. (...). És sorra tűnnek el a 

kiváló kertészek, pékek, antikváriusok, kőművesek és írók.”  

(Paulo Coelho) 
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Alapvető problémának tartom , hogy a tanulók az iskolából hazaérve (persze tisztelet 

a kivételnek) szinte semmit nem foglalkoznak kötelességeikkel. Nem készülnek el a házi 

feladatok, idejüket a TV vagy a számítógépes játékok rabolják el. A tanulók időbeosztását 

szervezni, javítani véleményem szerint az intézményi „ Egész napos iskola” koncepciójával 

lehetne: a „rendes” tanulószobai, napközis foglalkozások után külsős szervezetekkel 

együttműködve biztosítaná az iskola a szabadidő szervezett és értelmes eltöltését. Itt 

mindenképpen egy komplex rendszerre kell gondolni, mely tanulók időbeosztásával úgy 

gazdálkodik, hogy ők minél színesebb és sokrétűbb kínáltból választhassanak. A bejárós 

tanulók hazautazása is ehhez a rendszerhez igazodna. Természetesen mindez komoly 

előkészítést igényelne (partneri elvárás- és igényfelmérést, illetve fenntartói, támogatói és az 

együttműködésbe bevonandó szervezetek lehetőségeinek felmérésével).  

Az alsó tagozatban régen jól működött a tantárgycsoportos oktatás. Meg kell 

vizsgálni a „guruló” rendszer előnyeit, hátrányait és a visszaállítás, újbóli bevezetés 

lehetőségeit (áttanító tanárok időkorlátai, nevelőtestületi és fenntartói vélemény figyelembe 

vételével) 

 

„A gyereknek természetesen meg kell tanulnia olvasni, írni és számolni, de ennél 

fontosabbak a szerszámok, a sport, a színház, a zene, a szín és a szabadság.”  

(Alexander Sutherland Neill) 

 

A már jól működő zeneiskolai képzés és kihelyezett művészeti iskolai tagozatok (3. 5. 1. 

fejezet) bővítése révén (új hangszerek, színjátszás, kézműves), az együttműködés 

elmélyítésével művészeti tagozat bevezetésére is látok lehetőséget.  

A délutáni sportolási lehetőségek bővítésével előkészíthető egy sporttagozat lehetséges 

bevezetése is, mely további vonzerőt jelentene az intézménynek.  

A fenntarthatóság, természet és környezetvédelem előtérbe helyezését az Ökoiskolai 

cím újbóli előkészítése és a pályázat megvalósítása jelentené.  

A szülőnek lenni a világ legnehezebb dolga. Ebben széleskörű segítséget kell 

nyújtanunk „Szülői klub” megszervezésével, aktív és szeretetteljes támogatással (nevelési 

tanácsok, neves szakemberek előadási, családi nap szervezése, szülő-gyerek foci...) 
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4. 3. Az iskola vezetése 

Az iskola vezetőségének alapfeladata az intézmény jogszabályi előírásainak megfelelő 

működtetése, az adminisztrációs feladatok hatékony támogatása, elvégzése. A működéshez, 

tanügyigazgatáshoz, pedagógiai munkához köthető dokumentációk, nyilvántartások 

folyamatos ellenőrzése, aktualizálása. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a jogszabályok 

naprakész ismerete, alkalmazása, a belső szabályzók megalkotása és működtetése.  

A hatékony és eredményes működés mellett a takarékos gazdálkodás is fenntartói 

elvárás. Mindez csak úgy teljesíthető, ha a döntések megfelelően előkészítettek, kölcsönös 

párbeszéd eredményeként, kollektív egyetértésben születtek. Ehhez persze elengedhetetlenül 

szükséges a döntéshozók ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű információval. A 

kommunikációs csatornák minél szélesebb körű alkalmazásával (internet, értekezletek, 

személyes beszélgetések).  

Az intézményben zajló folyamatokért felelősséggel egy személyben az igazgató felel, 

de a döntéshozatal demokratizmusa révén, az egész nevelőtestület kinyilvánítja 

véleményét. A fejlesztendő területek közös és konkrét beazonosításával, a konszenzusos 

döntéseket mindenki magáénak érezheti, így - a folyamat megvalósító, végrehajtó 

szakaszában - megfelelő motivációval rendelkező munkatársak vehetnek részt. 

A vezetőség feladata az idő és erőforrás menedzsment (pl.: tantárgyfelosztás, órarend, 

munkaköri leírás). A feladatok pontos és világos meghatározásából a szervezet tagjai 

számára kiderül a teendők, jogkörök és felelősségek összessége. A kiegyensúlyozott működés 

további összetevője a precízen rögzített, mindenki által ismert ellenőrzési és értékelési 

rendszer. Mindez természetesen nem befolyásolhatja a pedagógusok módszertani 

szabadságát!  

Meggyőződésem, hogy a fentiek alapján kialakítható egy jó intézményi klíma és 

jövőkép, mely mindenkit ösztönöz a fejlődésre. A csapatmunkában meghozott döntések 

többnyire konstruktív reakciókat váltanak ki a szervezet tagjaiból, így csökken a konfliktusos 

helyzetek száma és mélysége.  

Az iskola egy olyan szervezet, melyben a konfliktusok folyamatosa jelen vannak. Az 

ellentétek kialakulásában számos szereplő részt vehet (vezető – pedagógus, tanár – diák, szülő 

– nevelő stb.).  „A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének 

képessége.” – írta Dan Millman a „Békés harcos útja” c. könyvében”. A vezető feladata, hogy 
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megtalálja, elsajátítsa azokat a technikákat, melyek az egyes szereplők közti nézeteltéréseket 

megszűnteti. A „helyismeret” a konfliktusok megoldásában viszonylagos előnyt jelent.  

 

4. 4. Minőségbiztosítás 

 

„Az Elvárás Törvénye arra tanít bennünket, hogy  

amire összpontosítunk, az növekszik. 

 A problémák elleni küzdelem csak erősíti őket,  

mert energiát ad nekik.  

Tehát a megoldásra kell a figyelmünket irányítani,  

nem a problémára.” 

 (Dan Millman) 

 

Az intézményvezetői pályázat, bár helyzetelemzésből indul ki – „műfajából” és 

forrásaiból adódóan – nem nyújthat betekintést az intézmény összes használójának 

elégedettségi szintjébe. Az új vezetőnek feladata és kötelessége a kiinduló állapot 

felmérése, és ennek függvényében a reális, elérhető célok meghatározása. A 

minőségfejlesztés alapja, hogy az oktatást szolgáltatási tevékenységként kell értelmezni. 

Ebből kifolyólag figyelembe kell venni partnerek elégedettségét, igényeit, illetve a szervezet 

tagjainak véleményét, önértékelését is (egyéni, intézményi, vezetői szinten). Az elemzés 

módszertanának elengedhetetlen lépése az intézmény kiinduló helyzetének ismerete (SWOT 

analízis, az erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek számbavételével)   

A partnerek véleményének elemzésével a pedagógusok széles körű bevonásával, 

egységes szervezetként kell meghatározni az intézményi célokat, illetve kidolgozni a 

megvalósítás lépéseit, az intézkedési tervet, s ehhez igazítani az intézményi dokumentumokat. 

Nagyon fontosnak tartom a team munkát, hiszen a szervezeti célért akkor tesz meg legtöbbet 

az egyén, ha azt teljesen magáénak érzi, részt vesz annak kidolgozásában. 

Az életben egyetlen egy dolog állandó – mégpedig a VÁLTOZÁS 

 

Szeretném, ha az idei tanévben bevezetésre kerülő önértékelési rendszert a kollégák 

nem kényszerű többletfeladatként, hanem inkább lehetőségként - a minőségfejlesztés egyik 

eszközeként értékelnék.  
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A hospitálási, óralátogatási rendszer lényege nem az ellenőrzési szerepben van. 

Egyrészt motiváló hatásárát kell kiemelni (a pozitív visszajelzések építő jellegűek, a 

hiányosságok pedig a fejlődés útját jelölik ki). Másrészt szervesen igazodik a pedagógus 

portfólió  elkészítéséhez. További hozadékként erősödik a kommunikáció (óraelemzés, 

párbeszéd, műhelymunka, jó gyakorlat) és a szervezet egészében válik nyitottabbá, 

elfogadóvá.  

A minőségfejlesztésnek szerves része kell, hogy legyen a humánerőforrás 

menedzsment is (tervezés, továbbképzés), mellyel akár a kieső munkaerőt szervezeten 

belülről lehet pótolni, helyettesíteni. Jobban ki kell használni a tantestület tagjainak változatos 

érdeklődési körét. 

A következő tanévtől előkészítő, támogató és biztató lépéseket kell tenni, hogy a 

nevelőtestület minél több tagja elinduljon a minősítési rendszer „rögös útján”.  

 

4. 5. Hagyományápolás 

 

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

 (Goethe) 
 

A Türjei Kalendárium  hasábjain szinte minden évben olvashatunk 40-50-60 éves 

osztálytalálkozókról. A régi történetek megszépülve tárulnak elénk. Legyen szó egyszerű 

munkásokról vagy ismertséget kivívó tanítványokról, nagy szeretettel gondolnak egykori 

tanáraikra, pedig a visszaemlékezések között szép számmal hallhatunk történetek a régen 

alkalmazott fegyelmezési módszerekről is. Az egykori tanítványok mégis hálás szívvel 

emlékeznek az egykori nevelőkre.   

A mai iskolások máshogy, másra fognak emlékezni. A modern kor, az internet világa, a 

gyors információáramlás, a globalizáció egyik hátránya, hogy gyermekeink jobban 

elszakadnak a szülőföldjüktől. A gazdasági változások előrevetítik, hogy a mai nemzedék egy 

része más országban találja majd meg a boldogulását. Manapság talán ezért is hárul nagy 

felelősség az iskolákra: nekünk kell elvetni a hazaszeretet magját, s bízni abban, hogy 

egyszer majd a következő nemzedékek szívében táptalajra talál. 

A feladatunk tehát az, hogy szép emlékekkel távozzanak az intézményből, a településről 

a diákok. Ha hagyományokról beszélünk, nem csak a megszokott iskolai megemlékezésekről 

(tanévnyitó, ballagás, karácsony, anyák napja, nemzeti ünnepek) kell beszélni. Az elsős 
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avatás, farsang, versmondó verseny, kiállítások, fellépések mellett akár egy kirándulás is szép 

és maradandó élmény lehet. A hagyományoknál, ünnepeknél nem a mennyiség, hanem a 

minőség a fontos. Inkább legyen kevesebb esemény, de színvonalas műsorok kapcsolódjanak 

hozzá.  

Új lehetőségek: Szent László nap (versennyel, kirándulással), öreg diák találkozó (5 

éves ciklusban). Büszkeségeink (kiváló tanulók, sportolók) tablóinak újragondolása, 

elszármazott türjeiek sikereinek leírása (Türjei Kalendárium). 

A közeli jövőben kialakításra kerül a Türjén egy tájház. A tervek alapján a település 

történetének ad majd helyet az épület. Diákok bevonásával még sok értéket fel lehetne 

kutatni. 

Pályázati lehetőségeket kihasználva (pl.: Határontúl) a magyarság összetartozását 

erősíthetjük meg s akár testvériskolai kapcsolatokat is létesíthetünk. 

 

5. 5. Kapcsolattartás 

„ Kapcsolattartás” alatt egy olyan szerteágazó viszonyrendszer kiépítését képzelem el, 

mellyel az intézmény a legfontosabb marketingtevékenységét végzi. A mondás szerint a „jó 

bornak nem kell cégér”, vagyis elvileg magas fokon teljesített nevelési, oktatási 

eredményeket nem kell reklámozni. A gyakorlat azonban mást mutat. Az iskolaválasztásban 

szubjektív tényezők is szerepet kapnak. Ezért kell megismertetni minél szélesebb körben 

az intézményben folyó tevékenységet.  

Amin javítanék: 

- szülőkkel való kapcsolatok szorosabbá tétele (családlátogatás, szülői klub, nyílt 

napok, családi nap)  

- fenntartóval, önkormányzatokkal, pedagógiai szervezetekkel, civil szervezetekkel 

személyes kapcsolattartás (látogatás, meghívás) 

- fokozottabb részvétel a település életében (egész intézmény) 

- előadók, szakértők, volt diákok invitálása  

-  Batyki Tagintézménnyel szorosabb együttműködés 

- diákok önszerveződésének támogatása (pl.: DÖK iskolarádió) 

- iskolai honlap folyamatos fejlesztése 

- nyomtatott sajtóban történő megjelenés szélesítése (pl.: Szentgrót és Vidéke) 
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5. ÖSSZEGZÉS 

 

Egykori diákként, tanárként és két kisgyermek édesapjaként fontosnak tartom az 

iskolánk fennmaradását, hagyományainak megőrzését, ápolását. Célom, hogy a tantestület 

szakmai tudására épülő közös munka során a tanulókban rejlő tudást és tehetséget - 

függetlenül a gyermekek társadalmi helyzetétől – minél eredményesebben kibontakoztassuk. 

„A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben… 

Van aki magasabban tud repülni a többieknél, 

de mindegyikük képes repülni, 

úgy ahogyan csak a legjobban tud! 

Mindegyikük más és más, 

mindegyikük különleges, 

mindegyikük gyönyörű” 13 

 

A dolgok nem oldódnak meg maguktól, csakis áldozatos munka árán. Eredményt csak 

közös erővel, összefogással tudunk elérni. A tervek megvalósítása nem megy egyik napról a 

másikra, de a versenyképesség megőrzése, javítása szempontjából fontos a gyors és hatékony 

cselekvés. 

Tősgyökeres türjeiként szeretném elérni intézmény felvirágoztatását a lehetőségek 

maximális kihasználásával.  

Ehhez kérném kollégáimnak, a véleményezőknek és a pályázatom elbírálóinak bizalmát 

és támogatását.  

 

Türje, 2016. 05. 09.  

 

 Pacsi Krisztián 

 

                                                           
13

 http://avilagszines.kezenfogva.hu/ 2016. 05. 09. 01:41 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Pacsi Krisztián hozzájárulok személyes adataimnak a Türjei Szent 

László Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatommal 

összefüggő kezeléséhez. 

 

 

Türje, 2016. 05. 09.  

 

 

 Pacsi Krisztián 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Pacsi Krisztián hozzájárulok a Türjei Szent László Általános Iskola 

intézményvezetői állására általam benyújtott teljes pályázati anyag 

sokszorosításához, továbbításához, illetve 3. személlyel történő közléséhez. 

 

 

Türje, 2016. 05. 09.  

 

 

 Pacsi Krisztián 
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MELLÉKLET I.  – VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM_1 
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MELLÉKLET II.  – VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM_2 
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MELLÉKLET III.  – VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM_3 
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MELLÉKLET III.  – VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM_3 (Angol) 
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MELLÉKLET IV.  – VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM_4 
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MELLÉKLET V.  – SZAKMAI TAPASZTALAT 
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MELLÉKLET VI.  – BÜNTETLEN ELŐÉLET IGAZOLÁSA  


