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Tisztelt Címzett! 
 
 

Az alábbi pályázattal kívánom megpályázni a Bogyiszló - Fácánkert Társult Általános Iskola és 
Óvoda Igazgató munkakör betöltésére /Azonosító szám: 1269/2008/ált./ kiírt pályázatot. 
 
Mellékletek: 

• Végzettségeket igazoló okiratok másolatai 
• Szakmai önéletrajz 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázatba az eljárásban részt vevık betekinthetnek 

 
 
Bogyiszló, 2009. március 26. 
        _____________________ 
        Boda Zoltán 
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V E Z E T É S I  P R O G R A M  
 

1. Bevezetı 
 
Napjaink egyik központi kérdése az oktatás, legyen az annak bármely szintje. Sokat hallani a 
közoktatás, a felsıoktatás modernizációjáról, reformjáról, eredményességérıl. Természetesen nem 
véletlenül kerül a téma terítékre a közélet szinte minden területén, a családoktól a törvényhozásig.  
 
Sokat beszélünk az oktatás gazdaságosságáról, a befektetett források hasznosulásáról, 
eredményességérıl, az iskolából kikerülık tudásának piaci értékérıl, mely megmérettetik az 
oktatás következı lépcsıin és a munka világában. 
Napjainkban, amikor a világ - gazdaságának válságát éljük, munkanélküliek ezreirıl, óriás 
vállalatok csıdjérıl szólnak a hírek a fenti kérdések sokaságát teszik fel az iskolához kapcsolódó 
közösségek. 
 
Nincs ez másként településünkön sem. A kérdés, a kérdésekre választ keresni, kiutat mutatni, 
nehéz feladat ezekben a napokban.  
Akkor, amikor megpályázom az intézmény igazgatói állását megpróbálom bemutatni az eltelt öt 
évben történteket, majd következtetések, a lehetıségek számbavétele után egy jövıképet vázolni, 
fenntartónak, szülınek, gyereknek és természetesen az iskola dolgozóinak. 

 
2. Helyzetelemzés 
 

2.1. A fenntartók 
Az iskolába „befektetık”, az adófizetık pénzét visszaosztó állam, a fenntartók, látni szeretnék 
„befektetésük” megtérülését, hatékony mőködést kívánnak az intézményektıl. Olyan tudást várnak 
az iskolából való kilépıktıl, mely hasznosul a következı iskolafokozatban, hasznosul és keresett a 
gazdaság különbözı ágazataiban. Olyan tudást, mely használható, fejleszthetı. Olyan készségek 
képességek meglétét, melyek segítenek a változó körülményekhez való alkalmazkodásban.  
 
Az intézményt fenntartó önkormányzatokkal rendszeres és minden szempontból korrekt a 
kapcsolatunk, mindig sikerült megtalálni azt a közös pontot ahol elfogadható kompromisszumok 
születtek. 
 
Az elmúlt idıszakról röviden: 

• Bogyiszló képviselıtestületének döntése nyomán az iskolához került az óvoda, mely addig, 
mint önkormányzati óvoda mőködött. A változás szorosabb szakmai kapcsolatot 
eredményezett a két intézmény között. Az óvoda továbbra is szakmailag önálló egység, de 
azt hiszem az elmúlt néhány év eredménye, bizonyította a döntés helyességét: 

� Egységes pedagógiai elvek szerint építkezünk 
� Szakmailag megalapozott, „megértett” folyamatok erısödtek meg 
� Új programok indultak el/Integráció, Kompetencia-alapú nevelés/ 
� Növekvı pályázati kedv, akarat jellemzi az ott dolgozókat, melynek 

érezhetı hatása van a pedagógiai folyamatokban, az anyagi elismerésben. 
� Jelentıs informatikai eszközfejlesztés valósult meg/számítógépek, Internet, 

internet elosztó, multifunkciós készülék került beszerzésre,  
� Kompetencia-alapú és más központi képzéseken vettek részt az óvónık 

 
• A régió, a kistérség megalakulásával, a megyéknek háttérbe szorult a közoktatás 

szervezéssel, ill. annak hatáskörével, illetékességével kapcsolatos feladatuk. Intézményünk 
is – a fenntartókon keresztül tagja a kistérségi társulásnak. A kistérség közoktatás-
fejlesztési tervet, esélyegyenlıségi tervet készített melyek alapjai a régiós  
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országos pályázatokon való indulásnak. Kistérségi rendszerben szervezzük a szakszolgálati 
ellátás bizonyos területeit /iskola érettségi vizsgálatok, logopédiai ellátás/ 

 
• Az intézmény gazdálkodását vizsgálva továbbra is „három” forrásból táplálkozik: 

központi normatívák/60-65%/ – önkormányzati források/37-30%/ - saját bevételek./3-
5%/. 
Ezek aránya jelentéktelen mértékben változott. Igaz, hogy „kitalálódnak” új normatívák, 
pályázatokhoz kötött támogatások, de összegszerően nem változik a központi forrás aránya. 
Ezt a gyakorlatot egymás között, a számokkal történı játéknak szoktuk mondani, érdemi 
változást nem okoznak, ugyanaz az összeg másként kerül felosztásra. 
 

• 2006/2007 - es tanévtıl Bogyiszló és Fácánkert települések társulásban látják el a 
közoktatási feladataikat. Az állami normatívák változása, kényszere szülte ezt a változást, 
mely mindkét település számára gazdaságosabb mőködést eredményezett.  
A gazdasági szempontok mellett a szakmai indokok is figyelemre méltóak. A két iskola 
pedagógusai között gyors és hatékony együttmőködés kezdıdött, a bogyiszlói fejlesztések, 
új pedagógiai eljárások felkeltették a fácánkerti tagintézményben dolgozók érdeklıdését, 
bekapcsolódtak a pályázatok megvalósításába, képzéseken vettek részt. 
 
A legnagyobb sajnálatunkra azonban a megkezdett munka, az elképzelések, tervek 
megvalósítása félbeszakadt, a fácánkerti gyermeklétszám alakulása miatt. 
A képviselıtestület hosszas vívódás után, súlyos döntésre kényszerült, melynek eredménye 
képen megszőnt az alsó tagozat a településen. Soha nem felejtem el azt a képviselıtestületi 
ülést mikor ez a döntés megszületett. Mély letargia, tehetetlenség elkeseredés ült a 
résztvevık arcán.  
Egy település, mely sokszor lehetıségein túl, sok más fontos feladatát félretéve kitartott 
iskolája mellett, a szabályozók és sok más körülmény együttes hatásaként 
kénytelen volt megpecsételni az iskola sorsát.  
A társulás azonban megmaradt a két település között. 
 

2.2. A szülık és a gyerekek: 
Az iskola használói közül a szülık hasonló értékeket várnak, mint a fenntartók azzal a 
különbséggel, hogy számukra közvetlenül életbe vágóak a kérdések, hiszen saját és gyermekük 
sorsáról, jövıjérıl van szó.  
Nem kerülhetı meg a szülık többségének a mindennapi kenyérharca, mely sok erıt, energiát 
köt le, így egyre kevesebb idı marad „szemük fénye” nevelésére, egyre kevesebb idı a családi 
élet közös megélésére, az iskola- szülı- gyermek kapcsolat ápolására. 
 
Ugyanakkor szeretnék, ha a család életének elvárható közös megélésébıl - az apa-anya, a 
szülı-gyerek kapcsolatból létrejövı emberi tulajdonságok, értékek megjelennének az iskolai 
nevelésben és ennek hatására gyermekeikben 
Mi, akik talán sok esetben többet vagyunk együtt a gyerekekkel nevelési helyzetekben, mint 
szüleik tudjuk, hogy megjelenik ez a közvetítıi akarat, de a családi hatások nem minden 
esetben erısítik az iskolai nevelést. 
 
Egyre jobban terjed a megalapozatlan kritika, a meggondolatlan, elhamarkodott 
véleményalkotás munkánkkal kapcsolatban. Néhány szülı esetében önbíráskodás is 
tapasztalható, beleavatkozva a közösségi, az iskolai nevelésbe. Ilyenkor az az érzés támad 
bennem, mintha a gyerek irányítaná a családot, amit İ mond az a szent. 
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Bizonyos értelemben érthetıek, de nem megérthetıek a fentiek, hiszen a rendszerváltozás 
utáni áldemokratikus, az intézményi, a tanári jogokat korlátozó törvénykezés egyenes 
következménye az ilyen szülıi magatartás.  
 
Nem az a baj, hogy jogokat keletkeztetünk a szülıknek az iskolával, a gyerekeikkel 
kapcsolatban, ez természetes és jogos igénye minden szülınek - tudjuk, hiszen többségünk 
gyakorolja ezt csodás „mesterséget” - , a baj ott kezdıdik mikor a jogok mellé kötelezettségek 
nem párosulnak. Vagy ha igen, nem számon kérhetıek! Bizony nem egy esetben tapasztalunk 
alapvetı szülıi hiányosságokat, a gyerekek ellátásával, öltözködésével, ápoltságával stb. 
kapcsolatban.  
Kinevezésem esetén, csak úgy, mint az eltelt 20 év alatt megengedhetetlen viselkedésnek 
tekintem a fentieket és minden eszközzel tiltani fogom, szólok, megszólítok, ha kell 
feljelentek. 
 
Mindezeket azért tartom fontosnak tudatni minden olvasóval - különösen a gyerekeikre 
odafigyelı, gondoskodó, a velünk együttmőködı többségben lévı szülıkkel, hogy tudják, 
hogy milyen értékeket képviselı intézményekbe járnak gyermekeik. 
 
Hiszem, hogy a gyerekek nem jobbak, nem rosszabbak, mint mi annak idején, csak az ıket 
körülvevı világ változott meg hihetetlen sebességgel. Információk áradata veszi ıket körül, 
melyek szelektálására meg kell tanítani ıket. Nem tudjuk és nem is akarjuk kitiltani a 
mobiltelefont, az Internetet az iskolából „sıt!”, a használatukra kell megtanítani tanulóinkat. 
Tudniuk kell, hogy mi az érték, és mi a szenny! Ebben kellene még több segítség, megértés 
a család felıl. 
 
Az utóbbi idık technikai fejlesztéseit szívesen veszik igénybe a gyerekek, szívesen használják 
ismeretszerzésre, kapcsolatépítésre az informatikát, sokan tartanak E-mail-ben kapcsolatot 
tanáraikkal, beszélgetnek közösségi portálokon. 
 
Kiváló eredményeket érnek el versenyeken, felvételiken, országos méréseken.  
Különösen fontos az utóbbi, hiszen az oktatásirányítás által minden évben elvégzett 
matematika-szövegértés kompetencia-mérések az ország összes iskoláját minısítik, így a 
gyerekek, rajtuk keresztül az iskolák teljesítménye összehasonlítható, mérhetı. 
 
Az alábbi táblázatokból látszik, hogy nincs szégyenkezni valónk, feladataink viszont vannak 
bıven. Ezek az eredmények átlagok, az adott osztályra vonatkoznak. Rendelkezésre állnak a 
tanulók egyenkénti eredményei is, melyek sok esetben kiemelkednek az országos eredmények 
közül, az is természetes, hogy vannak olyanok is aki mélyen alul teljesítenek.  
 
A 2007-ben mért eredményeket, melyeket 2008-ban tettek közzé, mutatják az alábbi táblázatok 
a teljesség igénye nélkül: 
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Mi az iskolában folyamatosan elemezzük ezeket a teljesítményeket, melyek akkor 
mondanak sokat ha 2 év múlva látjuk az újra mért tanuló lapjait és összehasonlítjuk a 
korábbiakkal.  
Akkor, amikor szülıi-pedagógus szoros kapcsolatát szorgalmazom, a gyermek 
eredményessége, megfelelı nevelése érdekében a fentiek miatt is teszem. Bizony, ezek 
közösen elért eredmények, mind a három érintett fél /szülı-gyermek-tanár/ 
összehangolt munkáját feltételezi. 

 
2.3.Pedagógusok, alkalmazottak  
 

• Az intézményben dolgozó pedagógusok a maguk veleszületett és megszerzett eszközeivel 
„szolgálják” a már említett célokat.  
Sokat hangoztatják a megváltozott feltételeket, a csökkenı gyermeklétszám minden negatív 
következményét, a gyerekekért folytatott etikus és nem éppen korrekt küzdelmet.  
Mondják, hogy munkájukat nehezíti a megnövekedett adminisztráció, az intézményi 
nevelésrıl, annak tartalmáról folyamatosan változó hivatalos álláspont. 

OrszOrsz áágos kompetencia mgos kompetencia m éérréés 2007s 2007
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• Minden tagintézmény pedagógusa tisztában van azzal, hogy munkájától, annak 
minıségétıl, eredményességétıl is, függ az óvodáról, iskoláról kialakult kép. 
A gyermeklétszám által meghatározott csoportlétszámok adják a foglalkoztatható nevelıi 
létszámot. Mindezek tudatában végeztük munkánkat. 
 

• A fácánkerti óvodába járó és a fácánkerti óvodáskorú gyerekek száma között jelentıs 
eltérés mutatkozik. Ennek oka lehet az, hogy a környezı településeken dolgozó szülık 
magukkal viszik gyermekeiket, ill. az iskola megszőnése is befolyásoló tényezı. 
Érdemes azonban megvizsgálni minden olyan körülményt mely növelheti a 
kihasználtságot, ezzel együtt csökkenti a ráfordításokat. 
 

• A bogyiszlói intézményekre jellemzı, hogy az óvodás korú gyerekek csaknem teljes 
létszámban, az iskoláskorúak 10 gyermek kivételével a helyi intézményekbe járnak.  
 
A kistérségben lévı városkörnyéki iskolák közül nálunk a legnagyobb a „bizalmi index”.  
Ez a munka igazi gyümölcse. Ennek elérése, megtartása teljes embert, szakembert kíván 
minden dolgozótól.  
Nem kezdek hozzá a tevékenység struktúra leírásához, sokat mond az, hogy ha egy 
intézmény /annak tanárai/ szinte minden évben 120-150 tanórán kívüli programot szervez, 
kulcsszereplıje a falu kulturális életének, minden jelentıs esemény résztvevıje a kötelezı 
munkán felül - méltón érdemel bizalmat az itt lakóktól. 
 
Mai modern szóhasználattal élve-nem túl magyarosan-kreatív, az újra fogékony, 
nagymennyiségő humánerıforrás birtokában lévı, innovatív közösség vagyunk. 
Az utóbbi két évben végzett szakmai képzéseket mutatja az alábbi táblázat, a teljesség 
igénye nélkül: 
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A kompetenciaalapú oktatás bevezetése alatt teljesí tett képzések 2006-2008 

  
Küls ı-akreditált, 
tanúsítvánnyal 
záruló - képzések  

Ö
sszesen 

Belsı-a képzettséget szerzett 
/120 óra/ kollégák által vezetett               
-képzések 

Ö
sszesen 

Összes- min. 30 órás 
záró dolg. járó                
-képzés 

Küls ı,a 
képzık által 
tartott 20 órás 
képzések 

1 
Ábrahámné Nagy 
Sarolta 

Szövegértés 
"A"1-4 30 óra 

30 
IKT-SDT 32 óra                         
Szoc.komp1-4 32 óra        
Matematikai logika 32 óra 

96 126 
Szövegértés 
1-4 "A" 

2 Balaton Andrea  0 
IKT-SDT 32 óra 
Matematikai logika 32 óra 

64 64 
Szövegértés 
1-4 "A" 

3 Bali Mária 5x 30óra 150  0 150 
Szövegértés 
5-8 "B" 

4 
Baranyainé Helm 
Erika 

Szövegértés 
"A"1-4 30 óra 

30 IKT-SDT 32 óra 62 92 
Szövegértés 
1-4 "A" 

5 Boda Zoltán 7x 30óra 210  0 210 
Szövegértés 
5-8 "B" 

6 
Csuhainé Tóth 
Csilla 5x 30óra 150 Szövegértés 5-8 32 óra 32 182 

Szövegértés 
5-8 "B" 

7 Gyıri Lászlóné 
Szövegértés 
"A"1-4 30 óra 

30 IKT-SDT 32 óra 62 92 
Szövegértés 
1-4 "A" 

8 
Hikádiné Joósz 
Mária 

 0  0 0 
Szövegértés 
1-4 "A" 

9 Hujbert Julianna  0 
IKT-SDT 32 óra                 
Szoc.komp1-4 32 óra 64 64 

Szövegértés 
1-4 "A" 

10 Illés Lászlóné  0 
IKT-SDT 32 óra   Életpálya-
építés 7-8 32óra 

64 64 
Szövegértés 
5-8 "B" 

11 Kocsis Ildikó  0 
IKT-SDT 32 óra 
Szövegértés 5-8 32 óra 

64 64 
Szövegértés 
5-8 "B" 

12 Mihalovics Zsolt  0 
IKT-SDT 32 óra Szoc.komp 
5-8 32 óra 64 64 

Szövegértés 
5-8 "B" 

13 
Nemesné Sudár 
Edit 

5x 30óra 150 IKT-SDT 32 óra 32 182 
Szövegértés 
5-8 "B" 

14 
Némethné 
Jankovics L. 

 0 
IKT-SDT 32 óra 
Matematikai logika 32 óra 

64 64 
Szövegértés 
1-4 "A" 

15 Orosz Éva  0 Életpálya-építés 7-8 32óra 32 32 
Szövegértés 
5-8 "B" 

16 Rasch Lászlóné 5x 30óra 150  0 150 
Szövegértés 
5-8 "B" 

17 
Straubinger 
Ferenc 

 0 
IKT-SDT 32 óra Szoc.komp 
5-8 32 óra 

64 64 
Szövegértés 
5-8 "B" 

18 Sziget György  0 IKT-SDT 32 óra 32 32 
Szövegértés 
5-8 "B" 

19 
Szigetné Hinkel 
Margit 

5x 30óra 150  0 150 
Szövegértés 
1-4 "A" 

20 Virág Éva 5x 30óra 150  0 150 
Szövegértés 
5-8 "B" 

21 Szente Julianna 
óvodai 
programcs.30 
óra 

30  0 30  

22 Jusztin Józsefné 
óvodai 
programcs.30 
óra 

30  0 30  

23 
Straubinger 
Józsefné 

óvodai 
programcs.30 
óra 

30  0 30  

24 
Pilisiné Bıcs 
ÍAndrea 

óvodai 
programcs.30 
óra 

30  0 30  
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• A támogatások mértékét pályázatokkal próbáltuk növelni, melyek értékét növeli, hogy 
iskolánk pedagógusainak alkotásai, akik a megvalósításban is jeleskednek. 
Külön öröm, hogy nevelıink többsége szívesen gondolkodik a forrásbıvítés e formáján, 
nem idegen tılük a pályázatírás technikája.  
Akik gyakorlott pályázatírók, megtanulták, hogy a pályázatírása, annak odaítélése még 
közel sem jelent felhıtlen örömöt, akkor könyvelhetjük el sikerként, ha az szakmailag - 
pénzügyileg teljesült, megtörténtek a szabályos kifizetések, megtörtént az elszámolás, a 
monitoring. Ez a munka tehát igazi összhangot, kíván a gazdasági ügyintézı az 
adminisztrátor és a pályázatot megvalósítók között. Ezt a sikeres tevékenységet mutatja az 
alábbi táblázat, melyet teljes joggal érezhet magának minden szereplı: 
 

 
 
 
 

TOLNA MEGYEI KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI 
KÖZALAPÍTVÁNYTÓL  

MOBILITÁS 2004 

2004-2005 Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági. és Szolgáltató. Iroda 
Téma Összeg Téma Összeg 
A tehetséges tanulók verseny felk. 89.000 Természetbarát találkozó 50.000 
A nyelvoktatás feltételeinek javítása 160.000 2000 lépés Dél-dunántúli tájakon 100.000 
Fejlesztı eszközök 100.000 MOBILITAS Budapest 
Óvodai udvari játékok 51.000 Indul a tizenkettedik bringa túra 370.000 

Tehetséggondozás 92.000 JOGSZABÁLYON ALAPULÓ PÁLYÁZATOK 

SNI- s tanulók fejlesztése 70.000 2007 

T.M-i történelmi emlék helyek megt. 32.000 
16/2007. (III.14.) Szakmai , informatikai 
feladatok 

646.100 

2006 
Sporteszköz 150.000 
Helyi kulturális rendezvények szerv. 52.000 

12/2008. (III.14) OKM 
Integrációs felkészítés, 
óvodai fejlesztı program  

5.299.000 

Verseny felkészítés 116.000 2008 
2007 
Informatikai belsı képzések 100.000 

9/2008. (III.29.) OKM 
Integrációs felkészítés 

3157500 

Tolna M. múzeumainak látogatása 95.000 

Színházlátogatás 150.000 

36/2008. (XII.23.)OKM 
ntegrációs rendszerben részt vevı 
pedagógusok anyagi támogatása 

1.681.000 

Digitális, interaktív taneszközök 250.000 Útravaló ösztöndíj program 2007-2008 1074000 
Biológia-földrajz eszközök 100.000 

2008. 

EURÓPA UNIÓS PÁLYÁZATOK 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program és 
EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH)  

Tehetséggondozás 50.000 2004 – 2006 HEFOP 2.1.3. 
Óvodai képzések 100.000 
Nem szakrendszerő oktatás 96.000 

T.M-i történelmi emlék helyek megt 140.000 

„A hátrányos helyzető tanulók integrációs 
felkészítésének támogatása 
 intézményi együttmőködés keretében a 
közoktatás területén” 

2.890.000 

Színházlátogatás 73.000 2006-2008 HEFOP 3.1.3. 
Természet - tudományos tantárgyak 
eszközei 

80.000 ”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” 18.000.000 

NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM PÁLYÁZAI 
2008-2009 
Erdélyi gyerekek fogadása 416.800 

Összesen a közalapítványtól: 2.146.000 

 

Mőködési pályázat 150.000 

PÁLYÁZATOKON NYERT ÖSSZES FORRÁS 
2004 – 2008 

38.520.400 FT 
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A pályázatokkal kapcsolatban megjegyzendı, hogy jobbára 100%-ban támogatottak, de 
elıfinanszírozók, ez azt jelenti, hogy a megvalósítás, pontosabban az elszámolás után jelenik meg 
az elıre befektetett összeg a számlánkon. Tehát az elıfinanszírozás önkormányzati forrásból 
történik, mely minden esetben rendelkezésünkre állt. Ez is mutatja, hogy a fenntartó bízik az 
intézményben, a pályázataiban, ill. szakszerő elszámolásban. Megtisztelı! 

 
2.4. Épület, felszerelés, eszközök 

• A fácánkerti óvodában szinte minden eszköz rendelkezésre áll, ami szükséges a kor 
követelményeinek megfelelı neveléshez. Az épület jó állapotban van, a helységek tiszták 
rendezettek, felszereltek. Kettı számítógép segíti az óvónık felkészülését, a gyerekekkel 
való foglalkozást. 

 
• A bogyiszlói óvoda épülete jelentıs felújításra szorul. Elavult főtési rendszer, korhadóban 

lévı nyílászárók jelentısen emelik mőködési kiadásokat. Szükség lenne egy nevelıi 
szobára, egy fejlesztı teremre. Nagyon hiányoznak a balesetmentes udvari játékok.  
A korábban említett informatikai eszközök használatba vétele jelentıs eszközbıvülésnek 
számít. 
 

• Az iskola épülete az óvodához hasonlóan elavult. A nyílászárók, a parketta cseréje 
idıszerő. Sok évtizedes kérés a téli mozgás, az öltözık, a mosdási, fürdési lehetıség 
biztosítás, az aula. A néhány udvari játék a lelátó építésekor szét lett szedve, mely azóta is 
a földön hever. Helyreállításukra nagy szükség lenne. 
A taneszközök a modern kornak megfelelıek, köszönhetı ez a pályázatoknak: 

o Kiemelkedıen felszerelt informatika terem 
o 5 db. Interaktív tábla 
o 6 olyan tanterem van, ahol egy idıben használható 

számítógép és a projektor  
o 8 db hordozható számítógép segíti a munkát 
o Egy terem kivételével mindenhol szélessávú Internet 

hozzáférés van 
o Szinte minden teremben kicseréltük a padokat, asztalokat 
o Jelentıs számú interaktív tananyaggal rendelkezünk 
o A fejlesztıterem korszerően berendezett 
o Számos fejlesztı eszköz, játék áll rendelkezésünkre 
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3. A jövıkép 
 
Nem kis vállalkozásba kezd ma az, aki megpróbálja akár egy évre elıre megmondani, hogy mi fog 
történni vele, az intézménnyel, az ott dolgozókkal. 
Csak következtetni lehet, a már meglévı és a várható jogi keretekbıl, a már meglévı tényekbıl. 

 
A legfontosabb, a következı éveket meghatározó gyermek létszámadatok és azok hatásai: 
• Fácánkerti óvoda: 
 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Kiscsoportos korúak 6 10 eddig 11   
Középsı csoportos 
korúak 0 6 10   
Nagycsoportos korúak 2 0 6 10 

 
A fácánkerti tagintézménybıl kapott adatokból az látszik, hogy megfelelı számú 
óvodáskorú gyermek születik a településen. Az is tapasztalható, hogy a ténylegesen a  
fácánkerti óvodába járók kevesebben vannak. Mint már korábban említettem, gondolkodni 
kell azon, hogy milyen módon lehet növelni a gyermeklétszámot, azaz minél több 
fácánkerti szülı ide írassa óvodába gyermekét.  
Nyitott, elfogadó, szolgáltatói akarattal, jellemmel, magas színvonalú szakmai 
hozzáértéssel van esély erre. Nagy kihívás ez az ott dolgozóknak, hiszen egy lassan már 
elfogadott gyakorlatot, szokást kell megállítani. Meg kell próbálni! 

 
• Bogyiszlói óvoda: 

 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Kiscsoportos korúak 22 23 eddig 18   
Középsı csoportos 
korúak 20 22 23   
Nagycsoportos korúak 25 20 22 23 

 
Ha figyelembe vesszük a korábban elmondottakat, tehát, ha minden Bogyiszlóra született 
gyermek nálunk marad, akkor szinte biztosra vehetı, hogy hosszú távon, hasonló keretek 
között mőködhet ez a tagintézmény. Ennek a feltétele úgy tőnik, hogy a jogszabályokon 
kívül, csak az ott dolgozókon múlik. Ha tovább fejlıdnek a megkezdett folyamatok, ha 
marad ez a szakmai fejlıdés, a befogadó, elfogadó szemlélet, kiegészülve egy felújított 
modern épülettel patinás intézmény víziója tárul elénk. 
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• Bogyiszlói iskola: 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014   
  T N T N T N T N T N 

1. Évfolyam 21 23 25 27 20 22 22 24 23 25 

2. Évfolyam 20 22 21 23 25 27 20 22 22 24 

3. Évfolyam 32 35 20 22 21 23 25 27 20 22 

4. Évfolyam 18 22 32 35 20 22 21 23 25 27 

5. Évfolyam 19 23 18 22 32 35 20 22 21 23 

6. Évfolyam 21 27 19 23 18 22 32 35 20 22 

7. Évfolyam 31 34 21 27 19 23 18 22 32 35 

8. Évfolyam 17 19 31 34 21 27 19 23 18 22 

Összlétszám: 179 205 187 213 176 201 177 198 181 200 
Átlaglétszám: 22,4  25,6 23,4 26,6 22,0 25,1 22,1 24,8 22,6 25,0 
T: Tényleges létszám 
N: Nevelési létszám / sajátos neveléső, ill. tanulási, magatartási, beilleszkedési zavar miatt 2 fı 
Becsült létszám 

  
Ezekbıl az adatokból látszik, hogy biztosított a következı idıszakra az a gyermeklétszám, 
mely egy 8 évfolyamos iskola mőködését feltételezi.  
Ha a jogszabályi környezet, a kötelezı pedagógusi óraszámok, a tanuló csoportok 
óraszámai, a finanszírozási szabályok így maradnak az elkövetkezı években a 
pedagóguslétszám is csak kis mértékben módosul. Ennek azaz oka, hogy a magasabb 
létszámú évfolyamok kilépését 20-25 gyermek létszámú, azaz egyosztályos évfolyamok 
belépése váltja. Ennek megfelelıen az ellátandó óraszám csökken, így a pedagógus létszám 
is. 
Tovább kell folytatni azt az egyénre szabott nevelıi gyakorlatot, melynek során megfelelı 
lehetıséghez jut minden gyermek. Ha ez így lesz, akkor továbbra is csak kevés marad a 
más települések iskolájába járó tanulók száma. 

 
• Mindkét település olyan helyzetben van, hogy rászorul arra a társulásból fakadó 

többletbevételre, mely kiegészíti az alapnormatívákat, tehát azt gondolom, hogy célszerő 
fenntartani a jelenlegi fenntartói állapotot.  

 
• Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy befolyásos oktatási szakemberek 

véleménye szerint kistérségi iskola modellre, egy kistérség által irányított, és fenntartott 
intézményhálózatra van szükség. Természetesen ez sok más további intézkedést feltételez. 
 
Napjaink híre pedig az állami iskola, ami az elsı nyilatkozatok alapján azt jelentené, hogy 
azon fenntartók, akik nem tudják, nem akarják fenntartani az iskolájukat, óvodájukat az 
állam venné át a fenntartást. Nehezen hihetı, hogy általánossá válna ez a koncepció, hiszen 
ebben az esetben az önkormányzatok helyébe az állam lépne, de a jelenlegi 30%-40%-os 
önkormányzati mőködési forrást az államnak kellene fizetni. Jelen helyzetben ez nem 
igazán látszik. 

 
• Biztos, hogy tovább folytatódnak azok a szakmai irányok melyeket az országos 

oktatáspolitika lefektetett, már csak az Európai Uniós elkötelezettség miatt is. 
Tovább halad az egyenlı esélyek hozzáférésének biztosítása miatt elindított integrációs 
program, illetve azok a szakmai projektek melyek, az élethosszig tartó, alkalmazható tudást 
segítik elı, mint pl. a kompetencia-alapú oktatás.  
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Intézményünk, ill. az itt dolgozók jól tudják, hogy a két nagy pályázatunk megvalósítása 
során gyakorlatot szereztünk mindkét területen. Ennek köszönhetıen várható, hogy egy 
elbírálás alatt álló E U - s pályázat konzorciumi tagjaként, referencia intézmény leszünk. 
Ez új lehetıséget, pluszforrásokat és természetesen új kihívásokat jelent. 
 

• A sok külsı- és belsı képzés során elsajátított módszereket a csoportoknak, az egyéneknek 
megfelelıen alkalmazni kell. A tevékenykedtetés, a munkáltatás, az önálló ismeretszerzés 
gyakorlattá válását kell elısegítenünk, hiszen ez hasznosul legjobban, a gyakorlati életben. 

 
• Tovább folytatjuk az országos mérések elemzését, ahogy ezt idáig is tettük. Elindulnak a 

dolgozói minısítések, ahogy azt a minıségirányítási programban leírtuk. 
 

• Azok a projektek melyek a 36/2008-as OKM rendelet alapján születnek beépülve az éves 
tevékenységünkbe, emelhetik az oktatás-nevelés hatékonyságát. 

 
• Továbbra is fontos, hogy a megjelenı pályázatokra az eddigi gyakorlat szerint reagáljunk. 

Minden egyes megnyert forintot itt használunk fel, gyarapítva ezzel iskolánk eszközeit, 
programjait. 

 
• Szerencsés lenne, ha megszőnne a volt katolikus iskola épülete, mint telephely, hiszen 

plusz költség a fenntartása, plusz idı a lejutás. Helyette a konyha átépítése során keletkezı 
helyiségekben lehetne elhelyezni az ottani funkciókat. 

 
• Nem ismétlem, meg csak utalok azokra a mondatokra, melyeket a helyzetelemzés „Épület, 

felszerelés, eszközök” szakaszában írtam. Azt is tudom, hogy ezek a beruházások saját 
forrásból nem valósíthatók meg, éppen ezért célszerő fokozottan koncentrálni a megjelenı 
pályázatokra. 

 
Záró gondolatok: Akkor, amikor a pályázat beadása mellet döntöttem, sorra vettem az iskola 
erısségeit és a fejleszteni valókat, a fennmaradásunk zálogait. Nem találtam olyan pontot 
közöttük, amelyet közösségünk ne tudna megvalósítani. 
 
Nem kevés idıt éltünk meg együtt kollégáimmal, nehezeket, könnyebbeket. Nagyon fontos az, 
hogy mindenki találja meg számára azt a munkát, azokat a tevékenységeket, napi csodákat, 
melyeket ez a pálya, ez a hivatás jelent, amiért nap mint nap átlépjük az óvodák, iskolák kapujait.  
 
Egyénenként nem lehetünk mindennap, minden tevékenységben a”toppon”, de közösségként igen! 
Mindenki másban tehetséges. Nem mindenki szereti egyformán a pályázatok írását, az új 
módszerekkel együtt járó innovatív munkát, ık másban jók pl. az operatív, mindennapi 
tevékenységben, szervezésben, amit a pályázók kitalálnak. Az a fontos, hogy az a bizonyos kép, 
amit a közösségrıl készít a szülı, a gyerek, a fenntartó és mi magunk, kerek egész és vonzó 
legyen.  
Ha megnyerık tudunk maradni, ha szeretettel közelítünk a hozzánk fordulókhoz, akkor viszont is 
ezt várhatjuk el, akkor megtalálja számításait minden helyben lakó szülı és diák. 
 
Kezembe akadt egy jelentés, melybıl pontosan idézek néhány gondolatot: 
 

• „Nem a pénz és nem az osztálylétszám határozza meg döntıen egy-egy oktatási rendszer 
hatékonyságát, derül a McKinsey tanácsadó jelentésébıl /2008/, amely 25 ország oktatási 
gyakorlatát vizsgálta meg. 
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• Az Amerikai Egyesült Államokban például az utóbbi negyedszázadban reálértéken 73 
százalékkal nıtt az az összeg, amelyet a költségvetésbıl egy-egy diákra költenek, az 
osztálylétszámok pedig ötödével csökkentek. A tanulók teljesítménye ez idı alatt jottányit 
sem javult. 

 
• Angliában a háborút követı fél évszázad a reformok jegyében telt el: megváltoztatták az 

iskolák finanszírozását, vezetését, a tanterveket, de mérhetı javulást egyik sem hozott. 
Gyakorlatilag mindenütt megpróbálkoztak az osztálylétszámok csökkentésével, ez sem járt 
értékelhetı eredménnyel. 

 
• A szingapúri diákok kiválóan teljesítenek a különbözı nemzetközi felmérésekben, 

miközben az állami kiadások oktatásra fordított aránya a fejlett országok között ott az 
egyik legalacsonyabb, és Finnország oktatási kiadásai is elmaradnak az OECD-átlagtól. 
Mi akkor a titok,  miért áll Finnország rendszeresen az élen, mitıl olyan jók a szingapúri 
tanulók.” 

 
A McKinsey jelentés hosszasan taglalja a választ, melynek teljes ismertetésére nem vállalkozom.  
Az okok néhány szóban összegezve:  

• a jól irányított iskolák 
•  jól képzett, az egyetemekre bejutás elıtt alaposan kiválogatott és jól megfizetett 

pedagógusok.  
 
Arra kérek minden olvasót, hogy a pályázat elolvasása után, a megfelelı fórumokon mondja el 
kérdéseit, véleményét errıl a munkáról és az eltelt 5 évrıl. 
 
      
 
      _____________________ 
       Boda Zoltán 
 
 
 
 

 
 


