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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXxx. törvény előírásainak megfelelően készült és keľült
elfogadásra az ĺinkormźnyzati közoktatásiintézményľendszer mfüödésének minőségiranyítási
programja.
Az önkoľmányzati minőségiľányítási progÍam az onkorményzati közoktatási rendszeľ
egészére határozza meg a fenntaľtó elvárásait az sgyes intézményeknek a fenntaľtói
elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás ľendszerének és a közokÍatást éľintő más
ágazatok - gyermek- és ifiriságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdźllkodás,
közmúvelődés, egészségtigy - kapcsolatait, a fenntntői irźnyitás keretébentervezett szal<rnai,
t<irvényességi,pénnjgyielIenórzésekľendjét.

Budapest Fővaros VIII. Kęľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
475l20|0.()(II.01.) szźlm,Ĺĺ határozatáva| fogadta el aZ önkoľmányzat közoktatási
minő ségirĺínyítási pro gramj át.
A progľam az idoszakos intézményi beszámolók készítését azért írta ę|ó, hogy a Képviselő-
testület szźlmáraátfogő betekintést ađjon aziĺtézményben zajlő szakmai pľogramok, valamint
a minőségirźnyítási feladatok időszakos végrehajtásźtőI, a szfüséges intézkedések hatásának
bemutatásĺíľól.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20If . decembeľ 6. . sz. napirend

T ár gy : Javas lat intézmény i b e számo lók e lfo gadás áľa

A napirendet ly@zźłrt ülésen kell tźtrgya|ni, a döntés elfogadásához eryszerű/minősített
szav azattobb s é g szüksé ge s.
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr

IlumánszolgáItatási Bizottság véleményezi E
Határozati jav as|at a bizottsźĘ számár a:

A Humánszolsáltatási Bizottsás iavasolia a Kéoviselő-testĺiletnek az e|őteriesztés mestárwa|ásźt.
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A fenntartó a nevelési, illetve peđagógiai pľogram végrehajtását, akozo|ďatásí iĺtézményben
folyó szakmai munka eredményességét a közoktatási intézmény áital készíteít beszámoló
alapjĺín is éľtékeli. A kcjzoktatási intézmény áItaI készített beszárclolók _ melyek az
előterj esztés mellékletei - négy éves időtaľtamľa vonatkozőan készültek.

A beszĺímolók ütemezése alapján a20I2. évben a Jőzsęfuátosi Önkormány3at fenntartásában
mfütjdő hat kcjzoktatásí intézméĺy készitett beszámolót: a Deák Diák Altalános Iskola, a
Lakatos Menyhért Józsefuárosi Áttalános Művelődési Központ, a Németh Lász|ő Általanos
Islola, a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda és a
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda.

Az irtézményi b e s zámo 1 ókat a 1 - 6, szźlmű mel l ékl etek tartalmazzák.

Az intézményi beszámolók elfo gadása kĺiltségveté si fedezetet nem i gényel.

Képviselő-testület hatásköre a nemzeti köznevelésrol sző|ő 201|. évi CXC. ttirvény 83. $ (2)
bekezdés e) pontján, valamint a 85. $ (2)bekezđésén alapul. A 83. $ (2) bekezdése e) pontja
értelmében a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény mfüödésének törvényességét,
hatékonyságát, szabnai munkájának eredményességét, a 85. $ (2) bekezdésę éľtelmében a
fenntaľtó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézméĺyvezetőt ana, hogy
az intézmény tevékenys é gérő l átfo gó mó don b es zámo lj on.
Kéremazaltlbbihattrozatí javaslatelfogadását.

Ha.rÁ.noza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Deák Diak Általanos Iskola, a Lakatos Menyhért Józsefuarosi Általanos
Művelődési Központ, a Németh LászIő Altalános Iskola, a Koszorú Napkĺlzi otthonos
óvoda, a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda és a TÁ-TI-KA Napkĺjzi otthonos
ovoda - az e|őterjesztés mellékletét képező _2008-2012. évibeszámo|őját,

2. k<iszĺjnetét fejezi ki az I. pontban szeľeplő íĺtézméĺyek vezetőjének, valamint a
közalkal ma zottainak a né gyév e s munkáj ukért.

Felelős: polgáľmester
Hatźrídő 2012. december 6.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási UgyosztályA diintés végrehajtását végző
Intézményfeliigyeleti Iroda

Budapest, 2012. decembęr 6.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

sl-ł_^}"Ń_-)
Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

ffi:'re,#ä)
aljegyző



Józsefvárosi Kłizoktatási Minőségiľányítási Pľogľam

Szakmai beszámoló a

Deák Diák Altalá,nos Iskola tevékenységé rő| a 2008l2009.es

tanévtől kezdő d ően a 201t l 12.es tan éwe| b ezár őan

Budapest, 2012. november Készítette:

Dr . Y źĺmai Andrásn é igazgatő



Bevezetés

Beszámolási időszak 200812009-

2009t20r0-

2010120rr-

20l1'lf0l2-es tanévek

Az intézmény a l a p t ev é ke nys é ge (I 0 5 / 20 |2.(III.22). sz. alap ítő okiľat) :

,lz iskola a lrĺizoktatási töľvény 26's (I), (4) bekezdése alapján 8 éufolyammal ľendelkező

intézmény, ahol _ az e törvény 6.š a bekezdésében meghatározottak szerinti - alapfokú

nevelés-oktatás folyik. Az intézmény részben énekes iskolai program, és a Képviselő-testület

ĺźItal elfogadott pedagógiai program alapjónvégzi tevékenységét (képesség kibontakoztató és

integrációsfelkeszítéý. Áz intézmény szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéIeménye

alapján ellátja a lilzoktatási tönény I2I.$ 29.a) pontja szerint: a beszédfog1latékos, az

érzéĺ<szervifogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló, autista), a megismerő funkciókvagy a

viselkedésfejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a közoktatósi

torvény 121's 29.b) pontja szerint: amegismeľőfunkciókvagy aviselkedésfejlődésének

sĺłlyos rendellenességével küzdő sajótos nevelési igényíÍ tanulók oktatósót is.,,

Az a|aptevékenységen belĺil ellátja tanulóinak napközi otthoni, tanulószobai nevelését, az

iskol ai étkęztętés fel ad atát.

Kiegészítő tevékenység :

,,VóIlalkozósi tevékenységetfolytathat, vállalkozási tevékenység céljóra a mindenkori éves

lĺoltségeinek kiadásából nem fordíthat ös sze get'

Szakfeĺadat száma és megnevezése:

855937 Máshovánemsoroltegyébfelnőttoktatás',



Kiiľnyezet és az intézmény szeľepe a keriilet közoktatásában

ADeákDiák 1993-banköltözöttazY.kerületiDeáktéľről azorczy út3-5. szźlma|atti

józsefuáľosi épületbe, de 2004 júliusáig fenntartónk Belváľos Lipówáros Önkormtnyzatavo|t,

majd a 2OO4lf0O5-os tanév kezdętére vette át fenntaľtásunkat a Józsęfvárosi onkorm ányzat'

Ekkorra már 600Á felett volt a nyolcadik kerületi tanulók arźtnya, amely aztmutatja,hogy az

1993 és 2004közott eltelt l1 évbęn Józsefuáros lakossága birtokba vętte az iskolát' A
beszámolási időszak kezdetén, 2008 júliusában költozťink az új helyre, amelyet a

Józsefuárosi onkormányzatbiztosított számunkra, aKözttrsaságtér 4. szám alá, a volt Jókai

Móľ Általános Iskola épületébe. }y'rára8O%o-os a nyolcadik kerületi tanulók aĺánya és minden

tekintetben beilleszkedtünk a kerület oktatási életébę. Töľténetünket afo|yamatosan változó

köriilmények és az azok'hoz való alkalmazkodás, illetve a legtobb esetben a proaktív cselekvés

jellemzi.

BeiskolrŁási körzettink 2004-ig nem volt, majd 2004-tő| az Orczy úti épületnek megfelelően

jelölte ki a Józsefuárosi onkorm źnyzat, de a 2008-as k<jltĺjzésse| ęz aköľzet ismét váitozotÍ..

A statisztikai adatok jól mutatják, hogy egyľe nehezedő köľülmények között do|gozunk, az

iskolánkba j árő gyermekek családi hátterét, körülményeit tekintve. Egyre nő a hátrányos

he|yzefrĄ nęhéz anyagi körülmények között élő, a tanulási, magatartási, beilleszkedési

nehézségekkel kiizdő gyeľmekek sztlma. Az uto|só két év új jelensége, hogy megnőtt az év

közbeni flukťuáció a tanulók között. Ennek két oka van: egyľe több magyar család költözik

ktilÍijldre megélhetési okokból (vannak, akik néhány hónap múlva visszatérnek), és egyľe

több család érkęzik az ország szegénység, munkanélktiliség sújtotta teľĺ.ileteiről a

körzettinkbe, szintén munkát keresve és ľemélve az új lakóhelyen. Megnőtt a ktilfloldi

menekültek Létszźlma is, ők elsősorban az arab országokból érkeznek. Ez a jelenség

hl||ámzást okoz a|étszámban, de az áú|ag-teljesítményeket is befolyásolja, hiszen a vándorló

családok gyerekei sok tanulási hiánnyal kiiszködnek, gyakoľi köztĹik az évismétlcí.



A tanév a statisztikai adatok tükľében az elmúlt 5 évben

Tanév 2008/f009 2009t2010 2010t2011. f011n2

Tanulólétsziĺm 386 393 400 382

Ebből uII. kerületj 2s6 (66%) 280 (|r%) f97 (74%) 2e3 (77%)

Jogviszony szünetel +

Magántanuló 2 aJ I 1

Napközis tanuló r92 204 f03 191

Tanulószobiís tanuló li6 109 129 136

Napközis, tanulószobás
összesen

308

(79,79%)

313

(79,64%)

))z
(83%)

327 (86%)

Nev.Tan. javaslatľa
feilesztendő tanuló

+5 5'.7 62 73

SNI tanulók /szakértói

bizottsás hatźrozata\
35 28 JJ 3',|

Kittĺnő tanuló 30 5+ 35 20

|-2 tárgybő| bukott + 3 l5

3 vagy több targyból
bukott

a
J 1 2 2

6.8 osztályos
simnáziumba ment

8 5 4 9

4 osztályos
gimnĺĺZiumba ment

21 t9 ff 2r (4e%)

Szakkĺĺzépiskolába
felvételt nvert

t6 2l I9 t3 (30%)

Szakiskolába felvételt
nveľt

6 3 J e (21%)

Hátranyos helyzetű
tanulók

114 (30% 12e (33%) r43 (36%) r44 (38%)

Ebből HHH-s 6s (r7%) 67 (17%) 78 (20%) 81(21%)

Ingyenes tankönyvre
ioeosult

188 201 212 221

Kedvezményes
(inryenes vagy 50%-os)
étkezésľe iososult

156 r69 173 198

Ennek ellenére a kompetenciamérési eredményekben a kerület vezető intézményeiközé

tartozunk, minden évben több területen is a legmagasabb teljesítéssel.



Iskolánk országos ismertségií az o|<tatźsi innovációk terén, ezért évente több külfrldi

delegáció |átogat meg bennünket, a mindenkori oktatási minisztérium, azoktatáskutató és

Fejlesztő Intézet, a TEMPUS Koza|apíťválf,Y,4Z ELTE, a British Council, az Educatio

szęrvezésében.

Jelenlegi kiemelkedő teľiiIeteink:

azn(T (infoľmációs-kommunikációs technológia) tanítási-tanulási folyamatban

történő a|ka|mazása

SNI (Sajátos Nevęlési Igénytĺ) gyerekek integrációja

A l egkülönbözőbb társad almi r éte ge|<hez tartoző gyermekek eredm ényes és

agressziómentes együttnevelése

Szorosan összefiigg azinnovációs hajlandóságunkkal, hogy a kerület legtöbb nemzetközi

illetve országos pźiyázatźú megvalósító intézménye vagyunk. A beszámolási időszakban 2

Comenius (nemzetkozi), 5 TÁMOP és egy I{EFOP pá|yánatotvalósítottunk meg (6 egyéb

p á|y ázatta| e gyutt). K i mutatás a p źiy ázatokró l 5 9 o ldal.

1996 őtanátunk működik az országelsĺj és azőtais legkiemelkedőbb Énekes Iskolája,

tanulóink fele (közel 200 gyerek) részese a programnak, amelynek során világhínĺ

karmesterekkel, rendezokkel és együttesekkel dolgoznak együtt: Fesztivál Zenekar, Fischer

Iván, Kocsis Zoltán stb.

A keľületben elfoglalt helytinkhöz az is szoľosanhozzátartozik, hogy meg tudjuk valósítani a

ktil<jnbözo szociokultuľális, etnikai háttérből érkező gyermekek agressziómentes, békés

együttélését és egyiitt munkálkodását. Ebben nagy szerep e yan az iskola nyitottságának; a

szülőket ugyanúgy az iskola polgárainak tekintjük, mint a tanulókat és a tanárokat. A családok

az iskolai élet minden terĹiletét megismerhetik, sok közös programban vehetnek részt. Atatai

3 napos tanévindító tábornak és a minden évben, minden osztźiya kiterjedő erdei iskolának

nagy szerepe van a harmonikus együtté|ésben.

Évekig nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget a keriileti versenyeken való eredményes

szereplésnek (hagyományaink szerint gazdag belső programokkal rendelkezünk és sokszor

nem maradt energia a ktilső szereplésre), de az elmúlt években változtat|unk ezen a

hozzáá||áson, és egyre inkább bekapcsolódtunk a kerületi versenyéletbe.



1. Szakmai pedagógiai munka
A beszámolási időszakban a legjelentősebb fenntartói döntés azvolt a számunkľa, hogy 2008

júliusában új helyre, a Köztársas ágtér 4. szćtm a|á, a volt Jókai Mór Általános Iskola helyére

költozött intézményiilnk. Ugyanakkor képviselőtestiileti határozat sztiletętt arról, hogy a

testület megvizsgá|ja annak lehetőségét, hogy az új épületben a201Ill2-es tanévtől

kezdődően felmenő rendszerben kiépüljĺln a |f évfo|yamos oktatás. Ennek ahatározatnak a

végrehajtását egyszer módosította a képviselĺĺtęsttilet: a20Í2l|3-as tanévľe ha|asztotta a |2

évfolyam kiépítésének megkezdését, majd 20|2-ben végleges dontést hozott: azűj

köznevelési törvénnyel összhangban elvetętte a Dęák Diák Általános Iskola 12 évfolyamossá

v á|ásának lehető sé gét.

Ezértmegállapíthatjuk, hogy bár testi.iletünk minden évben e|végezte a 12 évfo|yam

megteremtésének aktuális fe|adatź./-, végül ez atáv|ati, stratégiai tervünk nem valósulhatott

meg, rajtunk kívĹil álló okok miatt. Belátjuk, hogy jelenleg nęm aktuális egy ilyen

nagyszabású fejlesztés megvalósítása, de terveinket végleg nem adtuk fel.

A 12 évfolyamos oktatás kiépülésének megkezdését kivéve valamennyi munkatervi

feladatunkat megvalósítotfu k a beszámolási időszakban.

Nagy feladatot jelentett az iskola költöztetése, azuj helyen a beręndezkedés' a működés

beindítása, az űj |ehetoségeknek megfelelő munkaszervezés, az új tevékenységek kialakítása.

A 4 év alatt teljesen a magunk képére formá|tuk az épi|etet és elkezdtük kihaszná'|ni azij
tereket. Elsősorban a testneve|és számtra nyíltak nagy lehetoségek: két tornaterem és egy

sportudvar áll rendelkezésünkre: megnyerttik a testnevelés számtra azokat az iires perceket is,

amelyeket e|i5Íte utazélssal (a bérelt toľnaterembe) töltottek a tanulóink. Megfelel<í

körĹilmények közé kerültek a testnevelés órák alsósok, felsősök számtra egyarttnt' délután

kibőviilt a sportkori foglalkozások száma, lehetőség nyílt új sportágak szabadidős

bevezetésére (aikido, aszta|itenisz)' elindítottuk a tánc tagozat kiépítését (elenleg a 3.

évfolyamban tart).

A nagy tornaterem nemcsak a testnevelés lehetoségeit bovíti, hanem a mtĺvészeti nevelését is.

Alapítványi pénz befektetéssel megteremtetttik a lehetőségét annak, hogy a nagy tornaterem

rövid idő alatt teljes éľtékű színhéuzá, koncelt vagy bálteremmé alakuljon (jó akusztikát és



takarást biztosító fiiggönyök, székek, dobogók, reflektorok, hangosító berendezés, vetítés

lehetősége). Így jött |étre aDeák Stage (Deák Színpad). Nagy hínÍ vendégeket is meg tudtunk

hívni, akik tanulóiIlkszámáranagyszeru kulturális élményeket nýjtottak: Palya Bea, Mandel

Róbert, Fischer lván, Catamel' a Notre Damę fiúkórusa, Corro Verľes olasz énekkar, Il

Mosaico Egyi.ittes stb.

Végrehajtottuk azokat a fenntartói döntéseket is, amelyek a jogszabtůyi változásokból

következtek pl. a kötelező őraszám felemelése 22-rę 5 fő|étszámcsökkentést eredményezett,

Csĺjkkent az őraban|ęlnk is, de ezt el|ensúlyozta,hogy az elmúlt 3 évben (a2009/20l0-es

tanévtől kezdődően) az onkoľmányzatbiztosította a plusz őraszáĺmot a Nevelési Tanácsadó

által diagnosztizá'|ttanulási nehézségekkęl küzdő tanulók fejlesztésére (47-57-67 őrétban).

A kerĹiletben, de talán a fővárosban is egyedülálló Fejlesztĺí Team miĺködik iskolánkban (1

logopédus, 3 gyógypedagógus, 0,5 pszichológus). ok a fejlesĺő pedagógus végzettségű

tanítókkal eg}Ąltt magas színvona|on képesek az em|ítętt és az SNI-s tanulók fejlesztésére. Az

SNI-s tanulók |étszátma is nálunk a legmagasabb (leszámítva a NémethLászlő Általános

Isko|a logopédiai osztźiyait) a kerülętben, mert 20 évvel eze|őtt kezdtuk módszeresen

felépíteni aztaz iskolát, ahol mindęn osztźůyban együtt nevelünk I-2 sajátos nevelési igénytĺ

(autista, hallássérült, disz|eksziźls, diszkalkuliás, beszédfogyatékos) , integtáiható gyermeket a

többségi tanulókkal' Nagy jelentősége van az integrációnak a szocializáciőban, ato|eranciára,

emp átiźlr a n evelé sb en.

A fejlesztés terén is törekszünk a folyamatos szakmai megújulásra, ezért az e|mult 4 évben

vezetttik be a minden délutáni a|apozó terápiás kiscsoportos fejlesztéseket a tanulók számára'

Ehhez természetesen az egylk gyógypedagógusnak el kellett végeznie az a|apozó terápia és

terapeuta képzést.

Jogszabáiyivá|tozźsvo|t az iskolák számára, hogy a 2008l2009-es tanévtől kezdődően

felmenő rendszerben kellett kiépíteni a nem szakrendszenĺ, kompetencia alapú o|<tatást az 5.

és 6. évfolyamon. Ez semmilyen nehézséget nem jelentett szttmunka, mertmár évekkel

ęze|őtt megvalósítoÍtukaz 5. 6. évfolyamon a természetismeret oktatást projekt-foľmában.



A Tanya projekt, amely magába foglalta a teljes teľmészetismeret őraszźtmot, plusz integrált

őrálkat a magya1 technika, informatika, rajztantárgyakból is _ teljes egészében megfelelt a

nem szakrendszerű oktatás követelménveinek.

Éppen ezértnagy érdeklodés kíséfte a honlapunkra is feltett pľojektjeinket és számos iskola

tantestülete |átogatott e|hozzźnk, hogy átvegye a ,jó gyakorlatot''. Amikor 2010-ben újabb

jogszabályivá|tozás lehętové tette, hogy az iskolák visszatérjenek a teljes szakrendszenĺ

oktatáshoz, mi megtaľtottuk a saját kidolgozott és jól bevált pľojektoktatásunkat. Az általunk

kidolgozott és megvalósított osztály, évfolyam és iskola projekÍek teljes egészében

összekapcsolódtak másik innovációnkka|: azIJ(T (információs-kommunikációs technológia)

tanítási-tanulási folyamatban töľténo a|ka|mazásźna|. Az elmúlt 4 évben azIKT eszközök

terén iskolánkban lezajlott fejlesztések teljesen áta|akítottźLktanulás-szervezési eljárásainkat,

tanítási módszerünket. A digitális tananyagokat fejlesztő cégek soľra keresnek meg minket új

fejlesztéseik kipľóbálására, ezá|ta| ingyen juthatunk interaktív tananyagokhoz, és a

,'lépéskényszer,, okźtn önfejlesztő módszertani képzéshez. (Albacomp, Intel Magyarország,

EduWeb, WebCamlaboratory, Promethean Magyarorszá'g)

Az elmúlt tanévben együttműködési szerződést kötöttiink az EDUWEB szolgá|tatőva|. Az

együttmiĺködési szerződés keretében fe|hasznźúői jogot kaptunk a ,,Szerethető matek', című

oktatóprogramhoz.Igy aziskola minden gépérol eléľhető a felület, ahol kiváló a matematika

tanulását támogatő fęladatot találhatók. A felületre minden matematika tanár beregisztráltunk,

és az ő irányításukkal a gyeľekek otthonľól is elérhető gyakorló felÍileten dolgozhatnak. A
pedagógus számźtra pedig lehetové válik, hogy a gyerekek gyakorlását, annak

eredményességét bárhonnan nyom on tudj ák követn i.

Jó gyakorlatainkat azIKT a|ka|mazása' a projektoktatás, a,,mestermunka'' (saját innováció)

terén az elmúlt 3 évben kb. 70 iskola vásáto|ta meg. Ebből tudtuk fejleszteni az IKT-s

infrastľuktúrát' Az oktatáskutató és FejlesztőIntézet, a NEFMI, a Tempus Koza|apítvźlny

rendszeresen külfloldi tanáľ de|egźtciókat hoz az intézményunkbe, hogy bemutassa az

országbaĺ folyó oktatási innovációkat (IKT a|ka|mazása' együttnevelés (inkluzŕv), SNI

integráciő, proj ektoktatás témakörö'kben).



Saját pedagógusaink is kidolgoznak újszenĺ feladatokat. A20|0/11-es tanévben 4 kollégánk

részvéte lév e| az E,gy szervo lt internetes h onlap fej l esztőinek felkérésérę és velük

együttműködve megírtuk az Okosdoboz néven forgalomba hozott on-line tanulási felülęt

induló feladatbankj át.Ez az on-|ine tanulási köľnyezet az á|ta|ános iskolák I-4 osztályai

számźra je|ent önálló tanulási, gyakorlási lehetoségeket az anyanyelv, a szövegértés és a

matematika területén. Jelenleg is részt veszünk a feladatok tesztelésében és a továbbfejlesztés

munkálataiban.

Gyermekeink, pedagógusaink minden évben meghívott résztvevői azEducatio kiállításnak,

ahol bemutatókat tartanak.

Külťoldön eddig Bécsben, Londonban és Berlinben képviselhettĹik Magyaľországot aTanya

projektünkkel, illetve az,,Egyénivźů|a|kozások'' projekttel2009-ben és 201O-ben.

201O-ben a Józsefuárosi Közoktatási Napok keretében kollégáinknak is bemutathatťuk ezeket

a sikeľes fejlesztéseinket: 5 oktatási területen taľtottunk bemutató foglalkozásokat.

Szakm ai pály ázatok, azok ered m ényessége

Legnagyobb jelentőségu páůyźuatunk a beszámolási időszak a|att a kompetenci a a|apű oktatás

bevezetéséľe kiírt TÁMOP 3. l .4-es páiyázatvolt, amelyet az önkorm áĺnyzat páiyázott meg és

a kerületből 3 intézmény vźi|a|ta fel a megvalósítást, koztiik az egylk a Deák Diák volt.

A kompetencia alapú oktatás bevezetése egy hosszú és sikeres folyamat iskolánk életében. A
2006/2007-es tanévben pá|yáztukmeg a HEFOP 3.1.4-es pźiyázatot, amelynek cé|ja azvo|t,

hogy felkészítse a tantestületeket a SULINOVA kompetencia alapú progľamcsomagjainak

bevezetésére. A2007/2008 és 2008l2009-es tanévekben22peđagógusunk vettrészt 30 órás

képzésekben, melyekben felkészültek a

szövegértési, szovegalkotási

matematikai, logikai

idegen nyelvi

é|etpá|ya építési

szo ciáli s, él etvite l i és környezeti pro gram csom agok a|ka|mazěsár a.



emellett váÄtozásmenedzselést tanultak, s megismerkedtekaz SDT képzéseken a

Sulinet Digitális Adatbźvis hasznźiatźx a|

Tantesttiletünk négy tagja fejlesztőként maga is résztvett a Sulinova programcsomagok

kidolgozásában. A programcsomagok bevezetéséľe a200912010-ęs tanévben keriilt soľ a

TÁMOP 3.1.4 péůyálzat keretében. Ebben az évben 10 pedagógusunk kezdett bele a korábban

már említett műveltségi területeken a programcsomagok bevezetésébe, ęzęn kívül elindítottuk

atantźlrgýömbösíteff oktatást a humán miĺveltségi terĺileten, _ atermészetismeret műveltségi

területen a tantźtr gyi bontás nélküli oktatást

a háľom hetet meghaladó projekteket

a témahetet, amit a teljes tantestiilet valósított meg

és elkezdtĹik a természetismeľetben a moduláris programok bevezetését is.

A bevezetési munkával egyidőben a tématerülęte|dlez kapcsolódóan újabb képzésekben vęttek

résztapedagógusok. osszesen 13 féle, elemenként 30 órás képzésben vett részt 15

pedagógus, de a teljes tantestülęt képzodött az infokommunikációs technológia

a|ka|mazásábő|,

A2009lI}-es tanévi bęvezetés után a következő években megtörtént a kompetencia alapú

oktatás teljes kiépülése iskolánkban és összekapcsolódott a már említett IKT innovációkkal.

Ezért a20I0lI1-es tanévben 3 területen is feltoltottünk jó gyakorlatokat azEducatio

honlapjára.

olyan sikeresen valósítottuk meg a szakĺnai szo|gá|tatźst, hogy a20|0l|l-es és a20|I/IZ-ęs

tanévben 70 iskola l000 pedagógusa jáľt nálunk, hogy megismerkedjen az inťormatikával

támogatott tanulásszervezés, a projektoktatás és a ,,mesteľmunka'' módszertanéna|'

Szolgáltató tevékenységtinkkel tobb mint 8 millió Ft bevételre tettünk szert, és ebbol a

pénzbő| kiépítettük a 116 darabos tanulói laptop készletiinket (tĺiltokocsikkal együtt),

vásároltunk projektorokat,tanári laptopokat, mimió készleteket, amelyekke| báľmely tanterem

hźiőzatba kötött digitális tanuló térľe alakítható néhźny perc alatt.
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Ez a technikai lehetőség rendkívüli motiváló erővel hat diákjainkľa, és lehetővé teszi, hogy

széleskönĺ kompetencitń szerezzenek az infokommunikációs eszközökkel támogatott tanulás

terén.

A TÁMOP 3.I.4 pá|yazat sikeressége újabb innovációra és újabb pźůyazatokbęadásfua

inspirált bennünket.

A 20l|l12-es tanévbęn háľom tertilętęn pźůyźztuk meg a ręfeľencia intézménnyé vä|ást a

TÁMOP 3.I.7 pá|yazat keretében:

befogadó pedagógiai gyakoľlat/integrációs pedagógiai program a|ka|mazźsálban minta

adó intézmény

az i nfoko mmun ikác i ó s te ch no l ó gi ák a|ka|mazás áb an p é l d aértékĹĺ intézmény

új típusú felsőoktatási gyakorlóhely

Referencia intézmény meghatźtrozása: ,,Egyedi, más intézmények számóra is példaértékű,

míjkbdésében koherens, beÍogadó, gyermekkÓzpontú pedagógiai gyakorlattaĺ, szervezeti

innovációval rendelkező, és ezt szolgóltatósaiban publikáIni, valamint átadni képes

intézmény.,,

A referenciaintézményipźiyázatot csak azok az iskolák adhattźlk be' akiket a dokumentumaik

vizsgźůataés a helyszíni látogatás a|apján az Educatio minősítő munkatársai alkalmasnak

ta|áltaka ,jó gyakorlatok terjesztéséľe''. A Deák Diák kiváló minősítést kapott az Educatio

munkatáľsaitól.

Ezekkel anagyszabźlsú okÍatási, módszertani fejlesztéssel egyidőben egy szabadidos

pá|yázatot is megvalósítottunk: TÁMOP 3.2.|tt10/t/KMR,,Nevelési-oktatási intézmények

tan óľai, tan óľán kívii li és szabadid ős tevékenységein ek tálmogatása.),

A pá|yazat cé|ja:

,,A közoktatásban résztvevo gyerekek tanőrźlĺ kívüli és szabadidős, nem formális

nevelésének, oktatásának támogatása' kulturális érzékenységet, kreativitást és

egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejleszto szabadidős tevékenységek

megvalósításźxa| a nevelési-oktatási és kulturális iĺtézmények együttműködésével.''
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Apá|yźnatot még a2009l2010-es tanévben adtuk be 5 szolgáltatőva| közösen, de csak a

következő tanév végére deľĹilt ki, hogy három szo|gáltatőval nyertünk:

Filharmónia

E gysz erv o lt a Magy ar Gye rm ekku ltur áért K özha s znú A|ap itv źny

Tabáni Spartacus Spoft és Környezetvédő Egyesület

A sportegyesület a ',Kincsünk a füld'' témahét megvalósítását és a tatai iskolai tanévindító

sporttábort támogatta. A Filharmóniazęneikoncertsorozatotbiztosított gyermekeinknek, az

Egyszervolt A|apítvány segítségével képzőművész, szíĄátszó és média klub működött.

Apá|yźnati idoszak leteltével és az anyagitálmogatás megszűnése után is folytatjuk az ę|óbbi

szabadidős tevékenységeket'

Ne mzetkiiz i p á|y ázatok

A nemzetkozi munkának nagy hagyománya van iskolánkban. Amikor 1997-ben

Magyaroľszźłgnak lehetosége nyí|t az európai uniós oktatási programokapá|yźnni, a legelső

iskolák között voltunk, akik Comenius iskolai együttmtíködésipźiyázatot valósítot[unk meg.

1,997 őta nem volt olyan év, amikor ne dolgoztunk volna egyutt külföldi partnerekkel.

A bęszámolási idĺjszakľakétpźiyázat is esik, illetve elĺjkészíto |átogatźs és intézményvezetói

szakmai út.

2008t2009 -f009t20r0
COMENIUS Iskolafej lesztési proj ekt

Cím: Különböző tanulók _ ktilönboző mődszerek (Different Students _ Different Metods)

Paľtnerek: Nagy-Britannia: Tividale Hall Primaľy School

Eaton Bank School

Svédoľszág: Holstagärdskolan

Németország: Freiheľr-von-Stein-Schule

Portugália: Colegio De Santa Maria

Spanyolország: CEIP Lope de Vega

Magyarország: Deák Diák Általános Iskola

201O-ben ez a projekttink bekerült a legjobb l0 nemzetkozi pľojekt kozé, és a TEMPUS

Koza|apítvźlny Pá|yźuati Pavilon című folyóiratźlban hosszú cikk jelent meg róla. Ennek a
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projektnek a befejezése után máris hozzá|őttunk a következo e|őkészitéséhez. Egy

törökországi látogatáson íľtuk meg és 20l2-ben nyertiĺk e| apénzt (20.000 €-Đ a

Média, mint kihívás és lehetőség- (Media as Challengę and Possibility)

címrĺ Comenius pályázatunkra, melyben egy Íinn, egy török és egy lett iskolával működünk

egyutt.

Gyeľmek. és ifjúságvédelem

Statisztikai adatok az elmúlt 4 évben

2008/2009-es tanév
A hátľányos helyzehĺ és veszélyeztętett tanulók köztil:

Eľdei iskolában volt: 1 18

Fejlesztésben vett részt: 49

Korrepetáláson volt: 96

Szakkörre,sportkörrejárt: 4|

Pszichológushoz jétrt: 9

Versenyeken vett részt: 28

2009l201'0-es tanév

Tanév 2008t2009 f009t201.0 2010t2011 2011.t12

Hátľányos helyzetű tanulók 114 (30% 12e (33%) r43 (36%) r44 (38%)

Ebbol HHH-s 6s (r7%) 67 (17%) 78 (20%) 8r (21%)

Veszélveztetett tanulók 37 46 46
39(H-sok

lettek)

[ngyenes tankönyvre j ogosult 188 201 212 239

Kedvezĺrényesen étkező
(insvenes vasv 5 Oolo-os)

156 169 173 f02

Gyv.s tanulók részvétele
pľogramokon, elfoglaltsá-
sokon

379 388 404 409

Program,
elfoslaltsás

Részfvevők
szźtma

Ebből HH-s Ebből HHH.s Ebből
veszélveztetett

Erdei iskola Í23 42 42 39
Feilesztés 58 I4 I4 f0
Korľepetálás 110 .ĄJJ 44 aaJJ

Szakkör, spoľtkör 35 20 21 I4
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Pszicholósus 11 a
J I

,7

Versenvek 31 15 1l 5

Program,
e1foslaltsás

Résztvevők
szćtma

Ebből HH-s Ebbol HHH-s Ebbol
veszélveztetett

Erdei iskola 125 47 40 39
Feilesztés 30 13 21 I7
Korľepetálás 103 32 43 28
Szakkör. soortkör 63 L3 l4 I6
Pszicholósus t2 4 J 5

Versenvek 45 18 20 6

2010/20|1-es tanév

20||l2012-es tanév

A szźtmadatok jól mutatják, hogy évről évre nő iskolánkban a hátrányos helyzettĺ diákok

száma. A hátrźnyok okai: egészségi-, pszichés fejlődési-, anyagi-, csa|ádi és szociális-,

magataľtásbeli-, etnikai problémák, valamint ezek halmoződ'ása, Iskolánkban egyre no az

elszegényedő családok sztlma. Nő a munkanélkiiliek, munkahelyüket átmenetileg elvesztettek,

illetve a nagyon alacsony jövedelmiĺek aránya.Igen sok a gyermekét egyedül nevelő szülo.

Gyakori a2-3 gyerekes család, és nem kicsi a nagycsaládok száma sem.

Az l|yen családok anyagi lehetoségei á|talrź.ŕ.an rendkívül szűkösek. Rendszerint kiesnek a

támogatási rendszerből, és mára eljutottunk odáig, hogy több család még a tankönyvek árát

sem tudja kifizetni. Az otthoni pľoblémák, a vźiźsok, elmagányosodásuk miatt sok a

magatartászavaľos' nęhęzen nevelhető gyeľek. Az ő megfelelő e|látásukő| az iskola teljes

pedagó giai rendszere gondoskodik.

Pľogľam,
elfoelaltsás

Résztvevők
szźtma

Ebből HH-s Ebből HHH-s Ebből
veszé|veztetętt

Erdei iskola 135 46 51 38
Feilesztés 64 15 27 2I
Korrepetálás 101 f8 41 3I
Szakkör. soortköľ 66 2I 28 t7
Pszicholósus 10 2 I 7
Versenvek 33 If T6 5
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Folyamatos kiemelt feladataink:
1. A hiányzások visszaszorítása: nemcsak adminisztratív módszerekkel, hanem olyan

programok és pedagógiai módszerek alkalmazźsáva|, melyek voĺuővá teszik az

iskolába járást.

2. Családokkal való kapcsolattartás,. a családlátogatások gyakoribbá tételével, közös

cs aládi pro gramokkal, sziilőknek szew ezett iskolai pro gramokkal'

3. IJj anyagi források keresése a családok anyagihźĺrányának enyhítésére.Pá|yázatokon

veszünk részt, külső támogatókkal keresünk kapcsolatot.

4. Több évtizedes hagyományaink azoka ktjzös iskolai programok, melyeken az iskola

valamennyi diákj a közösen v agy osztźůykeretben v esz részt:

Iskolai mulatságok: Mikulás-járás, Luca-napi boszorkányságok, karácsonyi

vásár, Énekes Iskolai templomi karácsony, iskolai karácsonyi ünnepség, az

egyes osztályok karácsonya, farsangi bál, húsvéti vásár, ballagási műsor,

tanulással kapcsolatos közös programok: tatai sportnapok, témahetek, év végi

pĄektnapok,

erdei iskola, mely programban minden diák részt vesz, de osztálykeretben,

káptalanfi.iredi nyáľi táborunkba egyre több gyerek jön el. Legutóbb 110

gyerek (az iskola tanulóinak egyharmada) nyaralt együtt,

szakköľök: foci, szivacslabda, dráma, tánc, kézműves, aikido, sakk, Tudor-

műhely, Szivámétny klub, népi tánc, szíryźltszó klub, romazęnei klub, kiskórus,

zenei e|óképző,

A|ső tagozatban évente több alkalommal rendezĹink j źttszőhźnat, melyen

minden gyerek résztvesz, itt logikai játékokat játszanak,kézmuveskednek egy

délutánon át,

a|ső tagozaton több osztá|y jár iszásra, koľcsolyázni.Ezęk fizetős programok,

de a HHH-s pénzbő| kiÍizethetőek,

évről évre igyeksztink kedvezményes bérleteket vásáľolni, melyekkel nagyobb

|étszámű csopoftok jutnak el az operahźlzba (IĘn operabarátok Köre),

komolyzenei előadásokra (országos Filharmónia itúsági bérlete),

kędvezményes belépőkkel jutnak el osztályaink az ÁIlatkertbe,
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nehezebben tudjuk megszervezni a színház-, és múzeumlátogatásokat, mert

ezękęttanulóink jelentős része nem tudja kifizetni, ennek ellenére időről időre

vannak erľe kezdeményezések,

az iskola több pedagógusa szervęz osztá|yának éves filmklubot az

osztályfőnöki' média- és etikaórák keretében, ahol a fiImmiĺvészet jeles

alkotásain kereszttil dolgoznak fel etikai problémákat,

a r ajzőr a keretéb ęn váro si sétákat tesznęk az o sztá|y ok, ezek keretében

ismerkednek a városép ítészetév e|, más kerületek nevezetességeivel.

5. Az iskola módszertani eszközökkel is igyekszik az o|<tatő-, nevelőmunkát

hatékonyabbá tenni: kooperatív munkát, pľojektpedagőgiát alkalmazunk a tanítás

során, melyek bizonyítottan jó eszközök a ki.ilonbozőhźtrányok lektizdésére.

Részt vettünt a ľÁuop 3.I.4 pá|yźzatán,me|y programban kompetencia

alapú tananyagokat próbált ki az iskola 10 pedagógusa. A 2008/09-es tanév óta

folyik ęz aprogram iskolánkban.

2007 őta használunk az oktatásban classmate pc-ket és interaktív tź.ŕl'á./ľat.

Haľmadik éve rendęzĹink évente egy témahetet, ez alkalommal egy témán

dolgozik az iskola összes tanulója projekt módszerrel' Eddigi témáink voltak:

Magyarorsz ági nemzetisé gek, KincsĹink a F öld, Iskolatöľténeti témahét,

a|sőtagozatban lényegében minden gyerek napközis, és felsőben is igyekszünk

mindenkinek biztosítani a tanulást tanulószobai keľetben, 4 tanu|őszobai

csoportot tartunk fenn már évek óta'

iskolĺánkban három gyógypedagógus, egy logopédus és két pszichológus segíti

az együttnevelés megvalósítását,

az azonos osztályban tanítő tanáľok ľendszeľesen megbeszé|ik az osztá'lyokban

adódó egyéni hozzáéi|ást igény|o problémákat,

nyolcadikos diákjaink pźůyaváiasztását segítendo flolvetťtik a kapcso|atot a

Jóravaló Alapítvánnyal. ok ingyenes pá|yavá|asztási tanácsadást tartanak a

grafol ó gia módszerének a|ka|mazźtsával.

6. A ,,nyitott iskola'' megvalósítása azt jelenti, hogy a szülők szabadon bejöhetnek az

iskolába, ha igéný tartanak tá, az órára is bemehetnek, a szülői értekezleteken és a

fogadó óľákon szęrvezett keretek között ta|źúkozhatnak a pedagógusokkal,
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évente egyszer ľendeznjk meg családos napunkat, ahol a családok és a

kollégák kötętlęnü| ta|źůkozhatnak' egyutt kézműveskednek, sportolnak,

játszanak egész nap,

évente többször ľendęzünk szülĺji klubot, ahol megismerkedhetnek az iskolai

munkával (cl assmate p c-b emutat ő, pálly av źiasztás i bemutató és kiállítás),

a halmozottan hátľányos he|yzetu tanulókkal és szüleikkel 3 havonta

megbeszélést tartunk, értékeljük a gyermek munkáját, megbeszéljtik a

teendĺíket,

évente egy-két alkalommal rendeztink ruhabotzét, itt a gyerekektől

tisszegffitött kinőtt, de jó állapotu ruhrĺk találnak űj gazdára: a szülők és

maguk a gyerekek is jönnek válogatni a kiľakott ľuhákból. Ez a börzę teljesen

ingyenes.

7. Pá|yézatokon veszĺink részt

TÁMOP 3.1.4: kompetencia a|apú okÍatás,

TÁMoP-3. 2.| | / rc-I /KMR-20 1 0-0 O6f 2OI I

TÁMOP-3.3.2. Esé|yegyenlőségi pá,|yázat: E 6 Pályaorientációs pľogramok _

csoportos pályaorientációs tanácsadás HHH és SNI szempontok

hangsúlyozäsźpa| a szülők bevonásával,

Képességkibontó és esélyegyenloségi pźůyénat a HHH-s tanulók

fe|zárkőztatźsźlra, (erdei iskolai költségek csĺikkentése, źú|atkerti belépő,

bérlet, progľamokhoz belépőjegyek, szakkörök, utazási költségek)

Weil, Gotshal Ügyvédi Iroda támog atja az iskolát esélyegyenlőségi

programjában: vendégül lát HH-s, HHH-s gyerekeket, laptopokat, pc-ket,

aszta|okat, székeket adomźtny oz az i sko l án ak.

A Baptista Szeretetszolgálat két alkalommal meghívta diákjainkat karácsonyi

cipősdoboz akciőjfua

2008/09-es tanév

Ebben a tanévben a kertilet szervezésében beindult azBtőszakmentes Iskolaprogram' melyben

iskolánk is részt vett.

A program részei:

1 . Pedagógus készségfej le sztő és esetmegbeszélro tréning
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2. Személyiségfejlesztő csoport diákok tészéte l 7. a osztáÄy /

3. Szülőcsoport, melynek része a sztilő-pedagógus kapcsolatfejlesztő közös tréning.

Fęlvettük a kapcsolatot a Weil, Gotshal Ügyvédi lrodával. az ó kezđeményezésükre 15

hátrányos és halmozottan hźńrźnyos helyzetű tanulónk |áttogathatta meg aZ irodát, és

ismeľkedhetett meg az ngyv édi munkával.

2009/10-es tanév

oszi és téli ruhagytĺjtés és börze

karácsony e lőtt j átékok, könyvek, sp ortszerek aj ándékok bőrzéje

a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója

a Nemzetkozi Jótékonysági Hölgyklub tagjainak a|apítványa 58 gyermek tatai ebédjét,

60 gyeľmek iskolai étkeztetését ťlzette ki. Karácsonykor 100 családot ajźndékozÍak

meg igen tartalmas aj ándékcsom aggal,

a Magyaľ Élehiszeľbank és azországos Gyermekvédő Liga élelmiszeradománya

látogatás a Weil, Gotshal Ügyvédi lrodánźl|, az iroda adomźnyozása

A Jóraval ó Alap ítvány p á|y av źiasztási tanács adás a

TÁMOP 3.1.4: kompetencia alapú oktatás

2010-1l-es tanév

oszi és téli ruhagyĺjtés és börze

karácsony előtt j átékok, konyvek, sportszerek ajándékok bórzéje

a Baptista Szeretętszolgálat cipősdoboz akciója

látogatás a Weil, Gotshal Ügyvédi Irodában

A J óraval ó A|ap ít,,l ány p á|y av á|asztás i tan ác s ad ás a

a Magy at Élelmiszerbank és az Országo s Gyerm ekvédő Li ga élelmiszerad ománya

TÁMOP-3.3.2. 2O|1: E 6 Pályaorientációs programok

TÁMoP-3. 2. I I l rc - 1 ĺKMR-2 0 1 o-0 0 62 20 | 1 : T ata' környezetvédelm i témahét

TÁMOP 3.1.4: kompetencia alapú oktatás

2011.12-es tanév

oszi és téli ruhagyrĺjtés és _böľze

kaľácsony előtt játékok, könyvek, spoľtszerek aj ándékok borzéje

|átogatás a WeiI, Gotshal Ügyvédi Irodában
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A Jóraval ó Alapíťv ány p áiy av źi asztás i tan ács ad ás a

Esélye gyenlősé gi páůy źzat

a Magy ar Él elm iszeľbank és az or szágos Gyeľmekvéd ő Li ga élelmi szeradom ánya

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi programunknak két teljesen egyenlo súlyu oldala van. Egyrészt, hogy

képesek legyünk az értelmiségi középosztźĺ|y gyermekeit meglartani, másrészt, hogy

megteremtsi.ik a rossz szociális köľĹilmények között é|ók számźlľa a tźrsadalmi felemelkedés

lehetőségét. Ez aztjelenti, hogy a kĺilönbözo szociális, kulturális, köľnyezetből érkező, és

kiilönböző képességekkel rendelkezó gyerekek számára megteľemtsük a boldogulásukhoz

szükséges egyenlő lehetőségeket, esélyeket biztosítsunk.

A gyerekközösségek belső életénęk, működésénęk sikeľessége nagyban frigg attól, hogy a

mindennapi életben keletkező konfliktusokat hogyan kezeljtik. Ez összetett probléma, meľt a

tanulók sokfele családi környezetből érkeznek, ahol nagyon különböző tradíciók alakultak ki

és működnek a konfliktusok kezęlésével kapcsolatban. Mivęl itt gyakran mélyen élő családi

hagyományokkal találkozunk' nagyon következetesen és körültekintően lęhet csak jó

megoldást találni az adôdő helyzetekre . A he|yzet eľedményes keze|ésének a|apja a szülőkke|

kialakított jó kapcsolat, amely a fęlmerülő esetek mindenkori megbeszélésének és

ľendezésének elvén alapul.

Egyik legnagyobb pľoblémánk _ ez ktilönösen a hátrányos helyzetiĺ családok esetében fordul

elő _, hogy nem engedik el gyeľmekeiket az erdei iskolai programra' Nagyon sok beszélgetés,

meggyőzés, a gyerekek által egymásnak ęlmesélt közö,s élmények sęm mindęn esetben

elegendők ahhoz, hogy azok a gyerekek, akiknek minden szempontból nagyon fontos lenne, a

programokon részt vegyenek, a többiekkel tarthassanak. Pedig ez nęm pénz kérdése, meľt a

ľászoruló családok akár a részvételi díj teljes összegét is megkaphatnák a|apítványi

támogatásból.

Iskolai életünknek számos olyan eleme van' amely az integrációs feladatok eredményes

e||źtésához szükséges erős, befogadó közösségek kialakításźń cé|ozza. Minden évben, három

napos tźlborozásra megyünk, amelyen az e|só osztáIyosokat kivéve az iskola össze diákja részt

T9



vesz. Ef az évkezdęt komolyan összekovácso|ja az osztályokat, és segít a baréĺti kapcsolatok

megerősödésben. A részvételhez sztikséges anyagi támogatást a szülői beÍizetésekből

fedezzuk, akinek anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé, az iskolai a|apíBłány

tźmogatásźnal vesz részt a progľamon. Az is iskolai hagyomány, hogy minden osztályunk

egyhetes erdei iskolai programon veszrészt atavaszi id<jszakban. Az ehhez szükséges fędezet

megteremtéséhez mind az iskolai a|apítvány, mind az akťuális pá|yázatokon elnyerhető

támogatásokat igénybe vesszük. Azt mondhatjuk, hogy anyagi okok miatt még nem maradt

itthon egyetlen progľamról sem diiíkunk.

Iskolánkat mindig is a családias légkör kialakítása jellemezte. Az a tapasztalatunk' hogy a

HHH-s gyerekek családjainak egy részével sokkal nehezebb a kapcsolattartás, mint a többi

családok esetébęn. Különösen akkor van ęz így, hogyha a családdal nem az első osztályól,

vagyis az isko|ába kerüléskoľ alakítottuk ki a kapcsolatunkat. Az a szi|ő, aki éveken keľesztti|

ahhoz szokott hozzt5 hogy más intézmény kapujában várja gyermekét, nehezen illeszkedik

bele abba rendszerbe. amęlv nálunk működik'

Iskolánkba bármikor bejöhetnek a sztilok egyeztetni, megbeszélni gyermekeikkel kapcsolatos

kérdéseket. Nagyon sokan élnek is ezzę| a lehetőségge|, de azt tapasztaljuk, hogy a hátrányos

he|yzeíl családok között sokan idegenkednek ettől, és ha csak tehetik, inkább elkeriilik a

pedagógusokkal való ta|álkozást. Mivel a hátľányos he|yzetíi családok közott sok a ľoma

család, ahe|yzet javítása érdekében roma szźlrmazásupedagógiai asszisztens kollégák

dolgoznak az iskolánkban. Az elmúlt ot év tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az ő

közreműködésük némileg segít, de nem elegendő.

Gyeľmelďtanulói balesetek száma, okai

A tanulói balesetek szttma az e|mű|t négy évben a következőképpen alakult:

2008-ban f2,2009-ben24,20|0-ben l6 és 2011-ben 10 tanulónk szenvedett ba|ęsetet az

iskolában. (Jellemzően: ujj-, láb-, kar és kéztörés, ficam, zuződźs)Ezatanu|ői létszámunkhoz

képes 2,5-6yo között mozo5, me|y arány nem mondható magasnak. A balesetęk testnevelés

órákon' szabadidőben az udvaron, játék kozben történtek. okuk legtc]bbszor a figyelmetlenség

volt. A balęsetek megelőzésére minden tanév elején baleset megelőzési oktatást taľtunk
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diákjainknak az első osztályfőnöki órákon. Azudvańmászőkát minden évben

feliilvizs gáltatj uk és az e|őírt javítások elvégeztetj ük.

Tanulmányi eľedményeink a mérések tükrében

Munkánk eľedményességérol fontos visszajelzéseket kapunk a tanulmányi mérésekből. Egy

osztáů1t' (illetve tanulót) a kĺjvetkező mérések kísérnek végig iskolánkban:

1. oszt. DIFER: diagnózis a tanulás kezdetekor

3. oszt. saját belscĺ iskolai mérés: 1-2. év összegzése, diagnózis a 4. osztáůyos

kompetenciaméréshez)

4. oszt. országos kompetenciamérés

5. oszt. saját belső méľés (alsó tagozat összegzés, diagnózis a 6. osztályos

kompetenciaméréshez)

6. oszt, oľszágos kompetenciaméľés

8. oszt. országos kompetenciamérés
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országos kompetenciaméľési eľedményeink
az elműlt 4 évben

6. évfolyam matematika

2009 2010

@

Matematika 8. évfoIyam

2009 2010

@
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Szövegértés 6. évfolyam

2009 20't0

Tooo=go.tsD"ákDiák ül"t|

Szövegértés 8. évfolyam

2009 20,t0

@

Az éves kompetenciamérésekben nyújtott teljesítmények elemzése minden évben fontos

feladatunk' Az éves beszámolóban źita|tlban csak az át|agokat kozöljtik' de az eredmények

elemzése több szinten, lebontva történik: tantestület-munkaközösség-szal<tanźlľ és végül az

egyes gyelmek teljesítményének elemzéséből lehet a differenci źút fejlesztést megalapozni.
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Az összesített kompetenciamérési eľedményeinkre is igaz az, amit évek őtamegáI|apítunk'

hogy bár folyamatosan nö,vekszik a hátrányos helyzeĺĺ és veszélyeztetett gyermekek

|étszźtma, a tanulmányi teljesítés nem cstikken, meľt eľedményeink az oľszágos átlag

felett vannak.

Minden évben vannak kiemelkedő eredménveink is:

2008 6. és 8. évf. szĺivegéľtés
2009 6. és 8. évf. matęmatika és szövesértés is
2010 6. évf. szövegéľtés
201| 8. évf. matematika, szövegértés

4. osztźůyos kompetenciaméľési eredmények

200812009 A részletes tźlb|ázatazéves bęszámolóbanta|źihatő,ittidézzik a szöveges

értékęlést a2008/2009. évi beszámolóból: A neg1ledikesekmérési eredményeit

tartaĺmazó tóblózatok alapján elmondhatjuk, hogtl az alsó tagozatfejlesztő

munkńja alapvetően sikeľes' Dilźkjaink szinte minden mutatóban az orsuÍgos

útlag feletti eredményeket érték el. A részletesebb elemzések alapján azt

mondhatjuk, hogy az írás begyakorlottsága és az olvasós kiépüItsége terüIetén

még tovább kell jnítani a gyerekek teljesítményein. A mindennapi

gyakoľIatban ez elsősorban azt isjelneti, hogy a gyerekekfigyelmétjobbanrá

kell irónyítanunk arra, hogy feladataikat meghatározott időkereteken beltłI

oldjók meg, hiszen a problémók nem a feladatok megoldósónak minőségłźvel,

hanem esetenként a lassabb munkntempóból szórmąznak.

2009/2010

osztá|y osztálv országos
4.a 4.b

olvasás K86 K87 K85
892 878 860

szam. K94 K94 K92
899 889 B8f

sond. K73 K73 K60
879 B7I 867

ľaS K48 K50 K49
B7l 876 867
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2010/2011

osztáL|y osztźL|y ořszagos
4.a 4.b

olvasás K86
874

K89
B 105

K85 _

860
szam. K94 K93 K93

B80 B 116 882
sond. K83 K68 K62

875 872 867
lras 842 855 849

Mi 9t Mi77 Mi 7l

A negyedikesek méľési eredményeithrta|maző tábl'ánat a|apjźtn elmondhatjuk, hogy az a|ső

tagozatos tanulók minden mutatóban az orszźlgos átlag feletti eľedményeket érték el.

20rr/2012

Kompetencia
teľület

meres 4.a
át]ras.

4.b
źú|ap

oľszágos
ź.ŕ'|as.

4.SN]

olvasás kiépĹiltsée 90 9l 86 88

begyakorlottság f9 29 62 28
Számolás kiéotiltsés 95 97 93 94

besvakorlottsás 6l 58 83 54
Gondolkodás kiéoültsés 87 68 64 66

begyakorlottsás 69 64 68 67
Irás begyakorlottság 48 75 51 58

mmoses 96 94 64 87

Bár ebben az évben is szintę minden mutatóban az országos átlag felett van az eredményünk,

de meglepően a|acsony az olvasás és a számolás begyakorlottsága. A fenti eľedmények arra

utalnak, hogy nagyon |assan a|ka|mazzélk a kompetenciákat a gyerekek ezefl a két területen.

Feladat a jövőre: a munkatempó növelése

Saját iskolai méréseink

Az 5. osztályos saját méréseink, amelyeket 2001 őta folyamatosan végzünk, az akkori

országos kompetenciamérési feladatlappal, arra szo|gá|, hogy egyrészt az a|ső tagozati

teljesítményről legyen egy összegző képünk, másrészt diagnózissa| rende|kezzĹink a felső

ta5ozat fejlesztéseihez.Ez az ötödikes mérés źůta|átban előrevetíti a 6. osztályos

kompetenciaméľés eredményét, illetve alapot nyűjt a korľigáló fejlesztésľe.
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A grafikon mutat tendenciákat, de ígazćln a többi méréssęl cisszekapcsolva nyújt részletes

infoľmációkat.

5. osztályos (oľszágos kompetencia tesztte| ttiľténő) belső méľésünk
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3. osztályos mérési eľedményeink

A harmadik évfolyamon iskolánk tanítói által kidolgozott mérő anyag felhasználásával

szovegéľtés és matematika kompetencia területekenvégezzĺik el a mérést. Az így fe|tźlrt

hiányosságok pótlásáľa még ľendelkezésre á|l a 4. év a felső tagozatra lépés előtt.

2008/2009

Szłivegértési
kompetencia

l.
Időľend

2.
Folyamat
/Sorľend

3.
Szinonima

kelęsés

4.
Szómagyuźaat

5.
Információkeresés

Ok-okozat
keresése

6.

Éltelmezés
osztály-

át|ag

3.a 6s% 74+80Yo 83% 86% 7f+31% 85% 73%
3.b 68% 76+820/0 85% 86% 73+460/0 88% 76%

Matematikai
kompetencia

l.
osszeadás

20-as
száĺnkłirben

L.

Kivonás 20.
Íls

számkörben

J.

Szorzás l00-
ŕls

sziĺmkörben

4.
osztás l00-

as
sziĺmkĺirben

5.
Elemi

számolási
készsés

6.
Elemi

gondolkodási
kéoessés

osztály-
átlag

3.a 97% 94% 92% 85% 9r% 56% 75%
3.b 98% 96% 93% 87% 93% 60% 8I%

2009120|0 A kertileti mérés jelentette a saját méréseinket is Eredményeka28-29. oldalon.
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2010t201.r

A tanulási problémák jelentős része a gyenge olvasással és szövegértéssel fiigg óssze, ezért

kiemelkedően fontos a megfelelő szövegéľtési képességek kialakulása. A méľés a|apjźn

megállapíthatjuk, hogy a harmadikos tanulóink szövegértése áÄta|źtban megfelelő. A fejlesztés

sortln az olvasás. szövegértés feladatok kozul az egyszeru oksági kapcsolatokra kell még

nagyobb hangsúlý fektetntink.

A négy alapmtĺvelet 20-as számkörben való készségszinĺĺ tudásának mérésében jól

teljesítettek tanulóink. Továbbľa is kiemelt fęladatnak tekintjĹik a gondolkodási képességek

fejlesztését.

Sziivegértés
t

kompetenci
z

1.

Időren
d

2.
Folyamat
/Soľľend

3.
Szinonimakeres

és

4.
Szőmagyzráz

at

Információkeres
és

Ok-okozat
keresése

6.
Éľtelmezé

s

osztály
-át|ag

3.a 67% 78+84
%

83% 97% 73+31% 89% 73%

3.b 64% 76+82
%

80% 54% 68+46Yo 88% 72%

Feladattípus
Matematikai
kompetencia

1.

összeadás
20-as

számkiiľben

2.
Kivonás 20-

as
számkiiľben

3.
Szorzás 100-

as
számkłirben

4.
osztás 100-

as
számkiiľben

5.
Elemi

számolási
készsép

6.
Elemi

gondo|kodási
kénessép

osztály-
át|ag

3.a 98% 94o/o 94% 88% 93% 60% 8r%
3.b 98% 97% 91% 87% 93% s6% 75%

2011/2012

Sziivegéľtési
kompetencia

1.

Időren
d

,,

Folyama
t

/Soľren
d

3.
Tolda|éko
k pót|ása

4.
Szinonimak

eľesés
Szó

magyarázat

6.
Informáciĺókeľesés
Ok-okozat keľesése

Erte|mezé
s

8
osztá|y
-át|ag

,3. a 66% 85% 74% 95% 80% 63% 8s% 77%

3.b 9r% 98% 82% 90% 60% 6r% 8s% 79%

FeIadattípus
Matematikai
kompetencia

1.
osszeadás

20-as
számkłirben

2.
Kivonás 20-

as
számköľben

3.
Szorzás 100-

as
számkörben

4.
osztás l00.

as
szímkiiľhpn

5.
Elemi

számolási
kószsóo

6.
Elemi

gondolkodási
kénessóo

osztály-
át|ag

3.a 99% 98% 9s% 92%, 96% 69% 86%
3.b 99% 99% 96% 92%o 97% 82% 90%
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2008/2009

Keľiileti mérések a beszámolási időszakban

2009/2010

7. évfolyamon kerĺileti méľés természettudományos gondolkodásból

A kertileti összesítés a|apján diákjaink mindkét vá|tozat feladatait jobban

oldották meg, mint a kerületi źńlrag' A néhány gyengébb teljesítményíi feladat

elemzését a munkaközcisség elvégezte.

3. évfolyamos keľületi mérés

A haľmadik évfolyamon ebben a tanévben a kerület önkormányzata źital.
szervezętttantźlrgyimérésbenveff tinkrészt.

Eredménveink:

Egyetlen teľtileten, a 3.a osztźiy környezetismeľet eredményében éľtiink el

alacsony szintet. Az e|emzés kiderítette, hogy ĺ1k az egyikmért anyagrészt

(csapadék) még nem tanulták, ezért|ett rosszabb az eredményük.

Ez a mérés egy báľmelyik tanítő á'|ta| összęźtllítható tantárgyi mérés volt,

amelynek sęmmiféle e|ózménye nem volt. Ebből csak azt tudhattuk meg, hogy

a kerĹilet harmadik osztályos tanulói az adott tananyaghoz kapcsolt feladatsort

milyen szinten tudják mego|dani. A mérést összeállító nem számolt a helyi

tantervek eltéréseivel. Nehézséget jelentettek még többek között a pontatlan

kéľdésfeltevések, a ľosszul szerkesztett feladatlapok, a felméľolapok

o sszehasonl íthatat|an A és B fel adatsorai.

A mérés eľedménye számunkra a következő fejlesztendő fe|adatokat jelölte ki:

Segítenünk kell gyerekeinknek, hogy alaposabban ismerjék lakóhelyĹiket. Az

olvasás- szövegértés feladatok kiJ,ziJl' az egyszeru oksági kapcsolatokľa

fektessünk nagyobb hangsúlý, matematikából pedig a mértékegységekkel

kapcsolatos feladatok megoldására.

Tantáľgy
3.a 3.b iskolai keľiiIeti

át|ag

olvasás-sziivegéľtés 70% 80% 75% 68%

matematika 74% 66% 74% 66%

körnvezetismeľet 58% 77% 68% 7r%
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2010/2011

20II/2012

nem volt kerületi mérés

2. évfolyamos keľületi méľés eredményei

tantárgy f.a 2.b iskolai átlag kerületi átlag

olvasás-
szö'vesértés

58% 70% 64% 6r%

matematika 75% 75% 75o/o 62%

A mérés értékelése alapjźtn az ,,e|várható'' szinten teljesítettek gyermekeink, és

kiemelkedo eredmények születtek egyes feladatok megoldásában mind

olvasás-szövegéľtésből, mind matematikából.

Tanulmányi átlagok 2008.2011

Tanulmányi át|agok évfolyamonként

2009t2010 2010t2011 2011t2012

Tobb mint tíz évre visszamenő|eg ábrénoljuk az éves beszámolókban graťrkonokon a felső

tagozat tanulmiínyi eľedményét évfolyamonként, és elmondhatjuk, hogy nincs lényeges

vźitozás az eredményeket illetöen. Ugyanaz a tendencia érvényesül, mint az országos

kompetenciaméréseknél, hogy bár egyre kedvezőtlenebbül alakul a tanulói háttér, az

eredményeinket meg tudjuk taľtani.

2008/2009
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Egyetlen negatívum a múlt tanévi 7. évfolyam 3,3 eredménye (10 év a|att az egyetlen

alacsony eredmény), amitrész|etesen elemeztlink és megállapítottuk, hogy családi pľoblémák

és eze|<hezkapcsolódó tanulói fluktuáció áll a háttérben.

A tanulók áita| e|ért tanulmányi, kulturális és sport eľedmények

Mivel iskolánk legjelentősebb, meghatároző sajźŃosságaazÉnekes Iskola által nýjtott

művészeti képzés, a kulturális tertileten, ezen belül is a zenében nagyszeru élményekhez

jutnak tanulóink. Az Énekes Iskolai képzésben az iskola tanulóinak fele (kb. 200 gyeľek),

hangszeres okÍatásban a negyede (kb. 100 gyerek), a felmenő ręndszerben kiépülő néptánc

képzésben 7 3 tanu|ő v esz részt.

Az ő eredményességük kifejeződik ugyan keľiileti művészeti versenyeken nyert

helyezésekben is, de ezek csak töľedékei a valódi élményeiknek és sikęręiknek. Az Énękes

Iskolánk amagyar zenei élet elismert miĺvészeti együttese. Híres karmesterek és zenekarok

dolgoznak gyerekeinkkel (Fischer lván és a Fesztivál Zenekar, Kocsis Zo|tán, Szent Efľém

Kórus, Nemzeti Filharmónikusok, Rácz Zo|tán stb.) és évente tobb oľszágos jelentőségiĺ

koncerten énekelnek.

Csak ízelítő a 4 év során bemutatott mrĺvekből (operát zenés darabok a Múvészetek

Palotájában, a Deák Színpadon és vendégszerepléseken az országban):

Purcell: Dido és Aneas

Gluck: Májuskirályrő, Rászedett kádi

Mozart.. VariŁsfuvola

Kľaasa: Brundibar

Csajkovszkij: Diótorő

Bľitten: A kis kéményseprő, Noé bárkája stb.

Jelentős hangveľsenyeken énekeltek Mozaĺt, Haydn, Bach műveiben (Requimek). A keriileti

énekversenyeken rendszeresen arany minősítést kapnak tanulóink.

A sport terén elsősorban atlétikában és futballban érünk el jelentősebb eredményeket a

keľületi versenyeken. Az iskolán belül sokféle sporttevékenységre van lehetőségük a

gyerekeknek:

futball, aszta|itenisz. aikido, kosárlabda, szivacskézilabda, külső helyszínen:

korcso|yázás, úszás.
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A tanulmányi veľsenyeken hagyományos sikeľterü|eteink:

angol és német nyelvi versenyek

helyesírási Verseny

könyvtárh a sznáůati vers eny

vers, prózamondás, szépolvasás

matematika versenvek

osszesített táb|ánatotkészítettünk a kulturális, tanulmányi és spoľt területeken, a keľtileti

versenyeken elért I.f.3. helyezésekľo|anégy év a|att.

Verseny Helyezés 2008/2009 2009/f010 2010t2011 20rr/f0r2

Kulturális T. 4 8 8 I

u. I I 2 2

n. I a
J 2 4

Tanulmányi T 13 5 9 7

il. 5 9 9 13

ru. I
a
J 4

Sport I. I6 8 5 68

il. r0 T6 6 T2

ilI t7 22 t3 f0
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f. Azintézmény belső működésének elemzése

Az iskolánk minőségirányítási programja atewezettnek megfelelően műktjdik máľ évek óta. a

minőségirányítási munka éves értékelo beszámolóiban lęírtuk, hogy a 4 év a|att nem volt

olyan teľtilet, amely külön intézkedést igényelt volna. Az éves beszámolókban összegezzika

ktilonbozo tanulmányi mérésekben (országos, önkormányzati, intézményi) elért

eľedményeinket és meghatározzuk a tovźtbblépés feladatait. Ezęk az értékelések összegezve

olvashatók jelen beszámolónkban is. (f2-29. oldal)

A minőségirányítási program éľtékeléséhez szükséges információkat az iskola belső

kommunikációs ľendszerén keresztül kaphatják meg a pedagógusok. A havi rendszerességgel

ülésező Yezetői Tanács megbeszélésein résztvevo munkaközösség-vezetők saját kisebb

közösségeikhęzviszik a kĺjvetkező időszak fe|adatait, és az ę|ózo időszak eseményeinek

értékelését. A vezet<ji tanácsokhoz minden alkalommal tantestületi megbeszélések is

kapcsolódnak, ahol további lehetőség van az információk kicsęrélésére.Igy biztosítjuk, hogy

atanév elején közösen megállapított célkitrĺzéseket és feladatokat atanév során megfelelő

színvonalon oldjuk meg.

Minden évben e|végezzik a pedagógus önéľtékelés és összegző értéke|és feladatát is.

A pedagógusok munkájának értékelésére és a pedagógusok iskolai munkával kapcsolatos

véleményéről több fonásból is állnak információk a ręndelkezésünkre.

A munkaközösségekben minden év végén |ezaj|anak az éves munkát értékelő beszélgetések.

Ezeknek abeszé|getéseknek megźi|apításai képezik aYezętói Tanács és a tantesttilet által

e|végzett értékelések a|apjait,. A ľészleteket az egyes munkaközö,sségek tanév végi

beszámolói illętve az iskolai beszámoló tarta|mazza. Ez akor tehźt az iskola összes

pedagógusát érinteti.

A pedagógusok minden évben kitöltik az IMIP a|apjátképezó önéľtékelő kéľdoíveket.Ezęk

alapján az informźrciók alapján osszegezzik a pedagógusok véIem ényét.

Négy év tźp|atában összegezve a pedagógusok kiemelik az iskolai infrastrulctúra fejlődését, és

mindenki fontosnak tartja, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó módszertani területeken előre

.ĄJZ
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lépjen. Az informatikai eszközcjktanításban való alkalmazásźlbanugyanakkor szinte mindenki

más-más szinten źi|, ęzért itt a továbblépés feladatait egyénileg kell megfogalmazni.

Az iskolai hagyományok köz<isségformáló hatźstú a többség fontosnak tĄa, ugyanakkor

megfogalmazzák, hogy egyre nehezebb a családok és a pedagógusok anyagi helyzete. A
tantestület többsége a nehezedő feltételek ellenére kitart a bevált, közösségformáló

hagyományok, (táborok' iskolai progľamok, stb.) megszervezése mellett. Tobben

megfogalmazztú<,hogy az egyre szűkü|o anyagi foľľások nemcsak a családok, hanem a

pedagógusok részvételét is veszélyeztethetik.

A pedagógusok tulnyomó többsége érze|mi|eg is kötődik az iskolához, ez segít a

mindennapok nehéz helyzeteinek megoldásában.

A pedagógusok véleménye szerint az intézmény

erősségei

Iskolánk erĺísségei kilzé tartoz1k a pedagógusok innovációra való érzékenysége. A
pedagógusok önértékelése alapján szinte mindenki a|ka|maz korszenĺ tanulás-szęrvezési

módszęreket, mindennapi pedagógiai munka során differenciál, végzi az egyéni fejlesztéseket,

és a tehetséggondozást. A pedagógusoknak ezt az önértékelését amagas szĹilői és tanuló

elégedettség is a|źtźlmasztja.

A magas szakmai képzettségből kovetkezik, hogy nagy azigény atovábbképzésekre, sokan

vesznek részt kiilönbözó sza|tnai szęrvezętek folyamatos fejlesztési progľamjaiban, 5

pedagógus tanit a felsĺjoktatásban is.

A pedagógusok többsége bekapcsolődott az egésznapos iskola progľamjaiba. A délutáni

napkclzis és tanulószobai progľamokat tobbségében azok a pedagógusok vezetik, akik a

délelőĺben tanítási őrákatis taftanak. Így megszÍĺntek a,,napközis'' és ,,tantr/tanítő,,

kategóriák, minden pedagógus egyformán felelos a gyerekekért. Az egésznapos iskola sok

lehetőséget biĺosít az egyutt|étekre. Főként a közös programok élményeinek köszonhető,

hogy iskolánkban agresszió mentes a mindennapi lét, a gyerekek biztonságban érzik magukat

az épij|et falain belül.
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gyengeségei

Intézményünk mindennapi életében az egyik javításravárő teľület az adminisztrációs

fegyelem. Ezt sok pedagógus önkritikusan meg is fogalmazza,ugyana|<kor aztishozzáteszi,

hogy a rengeteg napi feladat lelkiismeretes ellátása mellett ęz atęrulęt az, ami állandóan

,,htútérbe,, szorul. Kétségtelen, hogy iskolánk mindennapi működése soľán olyan sok

programot szervezünk, hogy folytonosan időhiánnyal kiizdünk. Azonban a programokon sok

gyerek veszrészt, számukra fontos az értelmes időtöltés, így a programokat megszęrvezzuk A

sokféle program megszervezéséhęz az ishozzátartozik, hogy a fejlesztéshez szükséges

foľrások szinte kizźrő|ag ktilonböző páiyázati fomásokból szerezhetők meg' A páůyázatokban

tehźttrészt kell vennünk, mert sem a szakmai fejlodéshez, sem pedig más fejlesztéshęz nem

tudjuk más módon biztosítani a forrásokat. A pedagógus továbbképzések többségét, az iskolai

rendezvénye|ďlęzközremtĺködők flnanszírozźlsát, a ktilönmunkát vállaló pedagógusok

díjazásźń a p á|y ázati keretek b iztosítj ák'

lehetőségei

Az épület Nevelési Tanácsadó által elfogla|t szźlrnyćlnak birtokba vételével kialakítható

teľmek biztosíthatnák egyrészt az egész napos iskola, másrészt apedagőgiai-szakmai

szo|gá|tatás méltó körülményeinek megteremtését. Ez anná| is fontosabb számunkra, mert

iskolánkban országos szinten is nagyon jelentős szakmai tudás alaku|tki az

infokommunikációs eszközök hasznźůatźtnak pedagógiai módszertané.ľa| kapcsolatban. Ez

egyfelől lehetővé teszi számunkľa, hogy ęzen a tertileten ktilon anyagi ľáfordítás nélkül a

belső továbbképzések mźr tava|y kialakult rendszerébęn a tantestület minden tagja

továbbképződjön. A kialakult tanálri kompetenciák további lehetőségeket is biztosítanak a

szakmai szo|gźitatás folyatásához. Reméljük, a későbbiekben ismét lehetoségünk nyílik majd

a szakmai szol gáltatások bevételébő l infrastrukturális fej lesztésekľe.

veszéIyei

A lehetőségek egy része egyben veszélyeket is hordoz magában. AZIKT módszertanban való

úttoľő szerep vállalása már kötelez bennünket a további színvonalas teljesítésre. Mivel ęzęn a

területen a technikai fejlodés jőva|apedagógiai a|ka|mazások előtt jár, állandó

,,lépéskényszerben,, vagyunk. A gyerekek és partnereink éľdeklodésének fenntaľtása állandó
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megújulást igényel. Igy sokszor egy-egy fejlesztés, tovźbbképzés tartalmai nem tudnak

megfelelően,,leiilepedni''' átmenni a gyakorlatba.

Jelenleg nincsen elég hely a}lhoz, hogy teljes mértékben megfeleljünk a szülői elváľásoknak'

hely hiányában nem minden fog|a|kozást tudunk megszervezni, amelyet a szülők és a

gyeľekek igényelnének. A sziilők és a gyerekek részéről is magasak az elvárások, és a

költségvetés nem tarta|maz forľásokat a többletfeladatokat ellátó munkatársak díjazásfua.

Ezeket a fęladatokat nagyobbrészt az isko|atorzsgárdája meggyőzcĺdésbĺ1l végzi . Azonban ęz

atörzsgárda idos<jdik, és sajnos nag'y a szakadék az új kollégák pedagógiai felfogása és az

iskola źl|ta| e|fogadott éľtékęk közĺjtt. Gyakran csak nagy erőfeszítések źlrán tudjuk folytatni

azokat ahagyomźnyokat, amelyek iskolánkat a diákok és szüleik korében népszenĺvé tették és

teszik a mai napig.

Azintézményvezető munkáját avezetói ciklus felének eltelte után a 2009/10-es tanévben

éľtékelte a tantestĺ.ilet' Az értéke|és 9I,63Yo-os erędményességet állapított meg' Ennek a|apján

minosítette azintézményvezeto munkáját az önkoľmányzat.. ,, Jól menedzseli intézményét.

Kedves, derĺit órasztó ember, ugyanakkor szigorú, pontos és precíz a munkavégzést illetően.

Munknj ót ka t e l e s s é g tudat t aI é s mag a s s z ínv o nal o n v é gz i.,'

Partneri mérések eľedményeinek elemzése

Iskolánkban közę| 20 éves hagyom ánya van a partneri mérések végzésének és a mérési adatok

eredményei visszaforgatásának mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba. Az elmúlt 20 évben

minden nagyobb hoľderejiĺ pedagógiai döntés elĺjkészítéséhez felhaszná|ukaz iskola

használók (sziilők és gyeľekek) által kitöltött kérdőívek kérdéseire adottvéůaszokat és a

tantestület véleményét.

Amíg a paľtneri elégedettségmérések időpontját az iskola hatźrozta meg, addig saját

ütemezésünk a|apjźtn két-három évenként végeztiink adatgyiĺjtést' vagy akkor, amikor az

iskola nagyobb horderejiĺ döntés előtt állt. A Józsefuárosi Minőségirányítźsi programhoz

a|ka|mazkodva az elmúlt időszakban az adatgyíĄtésre évenként kertilt soľ. A sztilői oldal

azonban kezdte elveszíteni az érdeklődését a kérdőívek kitoltésében., az évente végzett

megkeresések gyakorinak tűntek. Ezért tava|y az éves adatgyĺjtést a Szülői Tanácson zaj|ó

beszélgetések keľetében végezttik a szülői oldalról.
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A gyerekek vźůaszai azonban nagyon érzékeny visszaje|zői az iskolai mindennapoknak, így a

gyerekek váiaszaiĺak éves elemzését megtartottuk, mert ez fontos információkat szo|gá|tat

számunkra.

Az elmúlt évek szülői válaszaink elemzése

A paľtneľi mérések egyik k<ĺzponti eleme az iskola oktató-nevelőmunkájával való

elégedettség.Ezze| a kérdéssel kapcsolatban a gyerekeket és a szülőket egyaránt mindig

megkérdezzük. Már a kezdetekkoľ jellemző volt a kérdéssel kapcsolatban a rendkívül magas

elégedettség . igy ezen a teľületen az e|mú|t négy évben nincsen szignifikáns vá|tozás. Az

elmúlt évękadatainak alakulását a következő graťlkonon mutatjuk be:

Iskolánk midig is komoly figyelmet fordított a nevelőmunka hatékonyságfua és

eredményességére. Az ezze| való elégedettség mind a szülői mind pedig a tanulói oldalľó|

szintén igen magas.

Szú|ói e | éged ettsége a z
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Szti lői e légädettség a n eüe|őmu ń káva|

{az e|múlt 5 év adatai}
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Iskolánk diákjainak jelentős része ateljes napját az épületben tolti. Így különös figyelmet kell

fodítanunk a szabadő megszeruIezésére. A szabadidővel kapcsolatos iskolai döntéseket és

vźitoztatásokat a koľábbi szülői vá|aszok a|apján hajtoĺak végre. Mintegy 7-10 éve egyre

több szülői visszajelzést kaptunk azza|kapcsolatban, hogy mennyiľe szeretik aza|sőtagozatos

kéttariítós, napközis formát a gyerekek és peľsze így a sziilők is. Sokan kérték a rendszer

folýatását a felső tagozatban is. Előszor az 5. évfo|yamon próbáltunk az alsóshoz hasonló

szervezeti keretet kialakítani, és a szüloi elégedettséget mi sem mutatja jobban, hogy mára

már a fe|ső tagozatos gyerekek jelentős része is az iskolában tölti a délutánjait. Így szinte

észľevétlęni| szervezodött meg ná|unk az,,,egésznapos iskola'', hiszen a mindennapokban a

gyeľekeknek több mint a 80%o-a tartózkodik egész nap az iskolában. A szabadidővel

kapcsolatos magas szüloi elégedettséget mutatja az a|źbbi grafikon:

90,00%

89.8Üz"

89,60%

89,40%

99,209/u

89,00%

88,80%

88,60%

Sza badidőVeI kapcsolatos szli lőí vá laszok
(az e|mú|t 5 év adatai)

89,80%

foo6/2ao7 foaTlfaaE 2008/2009 zoo9l?000 2010/f0r.1
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A tanulói válaszok elemzése

A gyerekekkörében végzett adatfelvételek elemzése gyoľsan és érzékenyen je|zivisszaaz

iskolai életben bekövetkező változásokat.Ezért ezęket aválaszokat minden évben részletesen

és gondosan e|ęmezzikmind iskolai, mind osztéůyszinten. Az iskolai é|ettźrgyi feltétęleinęk

vá|tozása, az ezze| kapcsolatos tanulói igények könnyen követhetők avźiaszok alakulásában:

Atáb|ázatban megjelenő első csúcs az iskola költézesekoľ mindenki szźtmźľa elérheto

tornateremmel való elégedettség et je|zi. A szöveges válaszokbó| az is kiderüI, ehhez képest

némi visszaesés mutatkozik (f009-2011) az iskolaudvar kis területe miatt.

A2010/2011-es tanév nagy újdonsága a jő gyakorlatok bevételéből vásárolt tanulói laptopok

üzembehelyzése. A gyeľek szeretnek ezekkel az ęszközőkkel tanulni, ez azonnal meglátszik

az iskolai fę|szęre|tséggel való elégedettség megnö'vekedésébęn. A20IIl20I2-ęstanévre az

eszközclk már amindennapi tanítás szerves részeivé váltak. Így ismét előtérbe került az,hogy

az iskolaudvar kicsi, és fóleg a felsősök szźlmára nem bíztosít megfelelő tęret a mozgáshoz.

A következő graÍikon aztmutatja, hogy milyen részletek rejlenek e kérdésre adott tanulói

válaszok mögött. Mi az amit fontosnak és jónak tartanak az iskola épületében,

felszereltsésében:
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A tanulás-tanítás mindig az iskolai tevékenység középponti kéľdése. Az a véleményünk,

hogy ez a folyamat akkoľ lehet sikeres, ha a gyerekek źúta|ában szívesen tanulnak és

motiváltak a tanulásban.Ezért fontos számunkľa, hogyan vélekednek a gyerekek errol a

kérdésľől. A következó tźb|ázat az ezze| kapcsolatos tanulói elégedettséget szemlélteti.

Jó a tan u |ásban,,tan ítäsb.än
(eImú|t évek válaszai).

,82,00%

.a,t|ooľ4

,80;q0:/"

7f19,01/"
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77:00%

7E,oŰYo

75,0070
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A f0I0l2011-es év nagy kfu'grźlsát itt is az IKT eszközök bevezetése jelentette. A gyerekek

szoveges vźiaszalbő| az |źttszik, hogy azt vźlľták, a következő tanévben is a korábbi évhez

hasonló méľtékrĺ fejlesztésre keľül majd sor, így még több teremben és tanórĺín válik lehetővé

azn(T eszközok haszná|ata. Sajnos azonban erľe anyagi forľásunk nem volt. A válaszokból

azonban megerősítettek minket abban, amit a gyerekek tanóri munkái alapján is tudtunk,

8]."109á
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hogy ez milyen fontos a gyerekek szźlmáta, mennyivel vonzőbbá, élevezętesebbé teszi

számunkra a tanulást.

Az iskolai folyamatok középponti szereplője a pedagógus. Az ő munkája az, ami sikeressé

teheti a pedagógiai folyamatokat.Ezért nagyon fontos mutató számunka, hogy folyamatosan

magas a tanulói elégedettség a tanárok munkájával kapcsolataban. A grafikonon az e|miilt

tanévi válaszok megoszlása |áthatő, amelyben a gyerekek megfogalmazzák, hogy mit tartanak

j ónak tanár alk munkáj áb an :

Mi ajóatänu|ásban?
(192 válasz)
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Az iskola diákjai körében nagyon kedveltek a kĺjzĺjs programok. Különösen sokan szeretik a

tatai tálboÍt, az erdei iskolákat és a nyáľi táborokat is' A tanításon kívüli programokhoz kötodo

elégedettségi mutató évek óta 90% körül mozog. A pľoblémák többsége a progľamok áĺľáva|

kapcsolatos, amire sajnos nincsen befolyásunk. Az utóbbi években az erdei iskolákhoz

felhasználhatő péluek're egyre kevesebb pá|yázatjelenik męg, az a|apítvány fonásai pedig

végesek. Így sajnos a szülőkre több anyagi teher hárul. Az a|ábbi tźb|źnat azt mutatja, hogy

milyen a kiilönböző iskolai programok kedveltsége a tanulók kĺjľében (20|ĺ/I2-es méľés

adatai a|apján)
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Az iskolánkban működő Énekes Iskolai képzés sok éve járu|hozzá,munkánk

eredményességéhez. A magas színvonalú zeneiképzés mellett fontos közösségfoľmáló

hatása.Iskolánk mindennapjaiban fontosak a rendkívĹil színvonalas bemutatók, előadások,

amelyek így aziskola minden tanulója szźtmfuaelérhetővé válnak. A szeľeplések, fellépések

hatékonyan segítik az iskola kultúraközvetítő feladatainak megoldását. Az Énekes Iskolai

prbgramot a gyeľekek is szeretik, bár a fellépések gyakran fárasztőak. Eztbizonyíja az évrő|-

évre fokozatosan növekedo elégedeffségi mutató is.
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3. A feladatellátás feltételľendszeľe

Személyi feltételek

Az e|múlt 4 tanév a|att isko|ánk engedélyezett a|ka|mazotti |étszáma nem változott, 62,5 fő, ebbcĺ|

A tantesttilet magasan kvalifikált, 6 pedagógusnak van szaklĺizsgá|a. egyetemi végzettségíj 20

fő. ebbol doktori fokozatta| ľendelkezik 3 fő.

Tantesttilettink állandó, összeszokoff közösség, nagyon meghatźtrozó attihĺdökkel,

hagyományokka|, szinte egyáůta|źtn nincs fluktuáció, de ebből következik, hogy méra az

átlagéletkor 48 év és 5 kolléga nyugdíjas.

Az elmúlt 4 évbęn a legnagyobb gondot a családi okok miatt pá|yźúvá|toztatő informatikus

tanár kollégánk pótlása jelentette. A négy év a|att 3 informatikatanárt próbáltunk ki, de egyik

sem volt képes megkiizdeni azza| a nagy fejlődéssel, amit az IKT teľén iskolánk produkált.

Ebben vezető kompetenciával WagnetEvaigazgató helyettes rendelkezett. A 201t/I}-es

tanévre ez a gondunk megoldódott, és egy fiatal megfelelő pedagógust találtunk a fe|adatra.

A GYES-en, GYED-en lévĺj tanító helyettesítéséľe, illetve matematika, angol nyelv, biológia,

ťo|dtajz, rajztanítására, ezeken a tertileteken a nyugdíjas kollégák visszavonulásának

biztosításáľa 7 új kollégát vettiink fel az ęlmúlt három évben. K<jztilük 4 egy-két év tanítás

után elment az iskolából (közös megegyezéssel), mert nem bírta felvenni az źúta|unk diktált

tempót és munkaterhelést'

Jelenleg minden területen megfelelő szaktudású kollégákkal látjuk el a munkát, de öt fő

nyugdíjas, ezért egyre nagyobb ütemben kell elvégezni a nemzędékváltást, a flata|ítźst.

engedélyezett
álláshelv

fo slalkoztatottak létszáma
telies munkaidős részfoslalkozású őraadő

pedagógus 4l 36 9 6

nevelĺĺ-oktató
munkát sesítő

5 2 4

gazdasági,
technikai 16,5 t4 J
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Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy nyugdíjas koru és kiváló kollégáink fokozatosan

vonulhassanak vissza a munkából, és az érkezó új pedagógusok minden segítséget

megkaphassanak a beilleszkedéshez.

Az e|múlt három év pé|dája aztmutatja, hogy nem konnyű a beilleszkedés a Deák Diák

közösségébe. Azokösszetett, detalánaza|egdontőbb, hogy a jelenleg itt dolgozó testület

szakmai színvonala nagyon magasra tęszi a méľcét. Csak nagy munkabírású, a gyermeket

szeretni és elfogadni tudó, a szĹil<ĺkkel szőt értó szakma1|ag jő|képzett és lľeatív

pedagógusoknak van esélytik a beilleszkedésre. A feladat nagy.

A technikai dolgozók kozött is alacsony a flukÍuáció, hosszú évek óta ugyanazok dolgoznak

intézményinkben. Az elmúlt 4 évben ketten mentęk nyugdíjba, helyükľe megfelelő kollégát

sikerĹilt találnunk.

A kiitelező pedagógus továbbképzés he|yzete

Ahogy azbeszámolónk mellékletében is látszik, tantestülettink minden tagja rendszeľesen

vesz részt továbbképzéseken, szinte mindenki tulteljesítette az e|mtilt időszakban a I20 őrés

kötelező továbbképz ést azza|, hogy tovább i vagy magasabb szakképesít ést szetzett, vagy

akkreditált továbbképzéseken vett ľészt.

Az újonnan belépőknél törekedttink arra,hogy o|yaĺképzésekre ktildjük oket, amelyek

segítenek abban, hogy az iskolánkban kialakult oktatási-nevelési módszereket, gyeľek-

hozzáá||ást' nyitottságot, éľtékrendetátvegyék. Af0|0/I1-es tanévben például 5 kollégát

ktildttink Integráĺci&a érzékenyíto képzésre, mert ők már|emaradtak a ľÁľ,ĺop g.t.ł

képzésekről.

A képesség kibontakoztató normatíva teľhére

2009/1O-es tanévben két tantestiileti képzésünk volt:

,,Pedagógiai éľtelemben vett tanulási zavarok pľevencirija és koľľekciója

komplex teľápiával osztálykeretben'' (30 órás) Erre a képzésre azértvo|t szükség,

meľt rohamosan emelkedik a tanulási zavaľra| rendelkező gyermekek szćlma. A

képzést volt kolléganőnk, oľoszné Szarvas Márta tartotta, aki a Pető Intézetben

43



dolgozott főiskolai adjunktusként, és teljes egészében a mi megrendeléstinkľe, napi

szĹikségleteinkhez szabta a képzés taľta|mźń.

Láłzńr Péteľ-Boľdács Maľgit: Nevelési attitiĺd a ľoma gyeľekek sikeľes

integľációjához

2OIIll}-estanévben tantesti.ileti hospitáláson jártunk Hejőkereszturon a IV. Béla Általános

Iskolában. Az ottbevezetett, sikeres és oľszágos hírtĺ programok és módszerek egy részét mi

is elkezdtĺik bevezętni: pl. a fejlesztő logikai játékok tanőrai és szabadidős a|ka|mazäsát.

Érdekelt minket a,,Tabello'' idegen nyelv oktatási módszerük is. Sok hasznosítható

tapaszta|atot szereztĺink a hosp itáláson.

AzOOg/}OI0-es tanévben A TÁMOP 3 '|.4 páIyźnatkeretében, annak pénzügyi fedezetével 5

jó gyakorlatot vásároltunk más oktatási intézményektől, mindegy1k.hez helyszíni

intézmény|éttogatás és azt követo mtĺhelymunka kapcsolódott:

,,Integrácirí míÍvészeti neve|éssel'' Damjanich János Altalános Iskola, Gödöllő

,,Epochális oktatás hatékony gyakoľlata'' Alternatív Kozgazdasálgi Gimnázium

,,Egyĺittéléstan - integľált tantárgy,, Alteľnatív Kozgazdasźlgi Gimnrízium

,,Váľosi iikológia pľojekt'' Kozgazdasátgi Politechnikum, Gimnázjum és Szakközépiskola

,,Mesélő kukák'' Budapesti Városvédő Egyesület

2010111

Játékismeret a tehetséggondozásban (Tudor Alapítvány, akkľeditált 30 óra, 6 fő)

Tevékenység központú pedagógiák a|ka|mazásźlra való felkészítés GÁMOP 3.3.2,

akkreditátt 30 óra' 5 fó)

Integrációra érzékenyitő lPR-light (TÁMOP 3.3.2, a|<Weditált 30 óra, 5 fő)

SNI tanulók egytittnevelése (akkľeditźůt 60 őra, 4 fo)

Hatékony iskolát mindenkinek (GyeľmekekHźza Alapítvány, akkreditált 30 óra, 5 fó)

Diagnosztikus online tesztelés (Szegedi Tudományegyetem, akkľeditált 30 óra, 3f<í)

Meixeľ-féle diszgráfia, diszkalkulia pľevenciós módszer gyakorlaffal (állami

tov ćhbképzési támogatásból) akkreditált 1, 43 őra, 1 fő

Az akkľeditált képzéseken kívül fo|yamatosak a saját belsĺí képzéseink: azIKT eszközök

haszná|aÍa és az IKT-va|tźtmogatott tanulásszervezés, a digitális táb|ahaszná|ata.
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Táľgyi feltételek

Haatárgyi feltételeinkről beszélünk, minden alkalommal meg kell említeni, hogy ebben a

formájában anagynak|átsző épület is sziĺkös számunkra, és egyre inkább az|esz' Egyetlen

olyan többfunkciós és megfelelő méretű termĹink van, ahol tovźlbbképzéseket lehet taľtani,

ahol fogadhatjuk a hozzánk érkęzó |źttogatőkat, ez azeneterem, ahol egyébként állandó

jelleggel folyik az énekes iskolai oktatás.

Reményeink szerint hamarosan háľom területen is refęrenciaintézménnyé fogunk válni, és

folyamatosan fogadnunk kell ahozzźnkérkező kollégákat. Képtelenség, hogy az énekes

foglalkozásokat újra és újra felfi'iggessztik, vagy ideiglenes helyľe telepítsük, mert sęhol

máshol nincs az épületben összejövetelrę, továbbképzésre hely.

A zeneiskola kihelyezett hangszeres tagozatainak zęnęőrái a kismérettĺ, ablaktalan

helyiségekben zaj|anak, nem éppen ideális körulmények között' Ugyanott tudtuk elhelyezni a

pszichológust, a hittanórákat és a Dor megbeszéléseket.

Az iskola melegítőkonyhával rendelkezik, melyet a költözés során felújítottak' Az ebédlő

befogadóképessége azonban kisebb a kelleténél, hiszen 320 gyermek ebédeltetését kęll itt

naponta megoldanunk. A bővítés építészetileg lehetséges lenne, azonban egyelőre erre sincs

anyagi fedęzet. Megfe|elo szervezéssel igyekszünk megoldani a he|yzetet, így az ebédelés

1 130-1430-ig taľt.

Az érintésvédelmi kötelező feltilvizsgálat megállapította, hogy az épület elektromos

vezetékrendszeľe elavult, feltétlen cserére szorul. Az iskola sportudvara rendezett, de két-

három osztéiynéÄ több gyermek szźtmáľa már nem biztosít elegendő mozgásteret. Ugyanakkor

a 7 éve elkészült gumiborítás tobb helyen repedezik, ha sürgősen nem tudjuk megjavíttatni,

tönkľemegy az egész. Felméretttik a javítási költségeket, 2,3 millió forintra lenne szükség a

te|jes felúj itáshoz. Egy korábban elhanyagolt világítóudvar helyét a|apíťvźnyi pénzbő|

átalakítottuk, így itt is van lehetoség a|evegőzésre, mozgásra. Jó időben a Köztársaságtéri

játszőtérre mennek ki az alsós osztályok a szabadidőben.
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Gondot jelent a drámaterem hiánya, s mivel tanulóink tobb mint 80%o-a egésznap az

épületben tartózkodik, több szabadidős tevékenységet kellene szerveznünk, de nincs rá

helytink.

Tervünk, hogy az iskolához tartoző Szi|ágyi utcai pincerész átépítésével kialakítunk egy

dľámatermet és egy szabadidős klubot. Jelenleg a pincét egy magáncég bérli az iskolától. Így

ugyan bevételhez jutunk, de fontosabb lenne az ottani kb. 200 m2 iskolui célra töľténő

hasznosítása.

Egy kivitelezővel megbecsültettiik az étteręmbővítés és a pince źfial'akitás költségét: kb. 20

millió forinttal lehetne megoldani egyiitt a kettőt. Újauu 20 millió forintba kerülnę az

elektromo s vezetékek cseľéj e, a há|őzat korszerűsítése.

Ki kell mondani, hogy a noľmális és fejlődőképes műkiidésünkhtiz szükségiink van a

teljes épiiletľe, tehát arra a fiildszinti ľészre is, ahol most a Nevelési Tanácsadó

található!

A IIl1994' KIM rendelet szerint kotelező eszközök, berendezések és fęlszerelések éilomźnya

az intézményben megfelelő. Hiányo ssźĺg az aula, melynek kialakítása nem megoldható.

Az eszkozök fiátékeszközök, fejleszto eszközök) állománya megfelelő iskolánkban. Saját

költségvetéstinkből, pźlyźzati foľľásokból folyamatosan bővítettĺik eszközeink á||ományát,

pótoltuk az e|hasznttlódott eszközöket.

Gazdálkodási feltételek

A Deák Diák Általános Iskola önállóan működő intézmény,pénnigyi-gazdasági

tevékenység ét az onźilőan működcí és gazdálkodó Németh LászIő Általános Iskolában

kialakított gazdasźąi e gység v é gzi.

AzinÍézmény alapfeladatai az előző évekhez képest nemváltońak. Az ęlmúlt 3 évben tobb

tanulónkat vizsgá|ta a Jőzsęfvárosi Nevelési Tanácsadó, akik részére fejlesztő, korrepetáló

foglalkozásokat írt e|ó, eze|<re feladatokra , az óraban|<llnkon felül elso évben 47 , a második
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évben 57 és aharmadik évben 67 többlet túlórát eĺged'é|yezett az onkorményzat' Így el

tudjuk látni a többletfeladatokat is.

Gazdálkodźlsunkban mindig törekedtĺink a takarékosságra, a sajáĺ bevétęleink növelésérę.

Sajnos a20IIlL}-es tanévben bevételeink eľősen csökkentek, meľt a tornatermet bérlo

tánciskola nem tudoff megfelelő számű csoportot indítani, s megsziĺnt. A tanév végére sikerült

új bérlcĺt találnunk, a most alakult Tźtnc|áz Tánciskolával kötöttünk szęrződést.

Továbbra is törekszünk a takaľékos gazdálkodásra, melyet nehezít, hogy a növekvő árak

mellett a dologi kiadásaink eredeti e|oirányzata a 2009 . évi e|őirźlnyzat 90oÁ-a, hisz az akkor

zźtro|t 10% költségvetési eloirányzatot nem oldották fęl, 2010-ben és 2011-ben a közüzemi

díjak és vásárolt élelmezés kivételével az e|őzo évi (2009-es) dologi kiadások záro|t összeggel

csökkentętt e|ókányzatáxal tervezhettünk.

4. Azintézményt éľintő, kĺilső szeľvek által tartott méľések
e||enőrzések

Kü ls ő szakértő ź'Jta| v égzett sza km a i ell en ő ľzés ek m e gállapítás ai'
tapasztalatai

A beszámolási időszak egyik legje|entősebb szakmai minősítését az Educatio

munkatársai adták 2011-ben, ak1kazza| a cé||a| érkeztek iskolánkba, hogy

megvizsgálják, beadhatjlk-e pályźzatunkat a referencia intézménnyé válásra. Több

napon keresztül tartőzkodtak az iskolában, megvizsgźútźtkaz összes nagyobb írásos

dokumentumunkat (PP, IMIP, sZMsZ stb), majd tanőrai és szabadidős

tevékenységeket látogattak és ellenőrizték,hogy az írásban lęfektetett elvek,

módszerek miként valósulnak meg a gyakorlatban. Végül maximális kiváló minĺísítést

kaptunk.

Az újonnan belépő vagy GYES-rol, GYED-ről visszatérő pedagógusokhoz I-2 évęn

belül szaktanácsadót hívtunk, aki természetesen nem ellenőrző, minősítő funkcióban

|átogatta a tanőrźtkat, de az igazgatóval, munkaközösség-v ezetóvel, szaktanácsadóval

közĺjsen zaj|ő megbeszéléseken a pedagógus fejlesztĺí éľtékelést kapott a sajét

munkájáról.

2009 és fI|Zközött összesen 8 sza|<tanácsadó látogatott 7 újonnan a|ka|mazott,2

visszatérő és 2 régőÍa apá|yán dolgozó pedagógust. A szaktanácsadói vélemények

1.

2.
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szerint a GYES-ről visszatéro ilĺetve tapaszta|t kollégáink, és az újonnan

a|ka|mazottak dontő többsége kiváló munkát végzett, azűjakkö^I|2 kapott erős

kľitikát' Egyikőjiik 3 év után elhagýa aziskol'źú, és apćiyéú, a másik jelenleg is

tantesttiletünk tagja, tcibb továbbképzésľe küldťlik, illetve megvá|toztatfr:k a

munkabeosztásźń, de még így sem az e|várt színvonalon teljesít.

3. A z elmúlt 4 évben több szakmai e||enőrzés zajlott iskolánkban:

Könyvtári szakfe l ii gye I eti | áto gatźts (f0 1 | / I 2) .

Idézęt ajelentésbol:

,fz iskoĺa már évek óta megvalósítja az egész napos iskolafogalmát és

gyakorlatát. Itt a gyerekek szeretetteljes légkörben és tudatosan tervezett iskolai

reóltevékenység rendszerben tltik a napjuk nagy részét, melyben az iskolai

kanyvtórnak (is) fontos szerepet szánnak.

A szalcfeliigyelői tevékenységem soránfeltérlaépeztem a jelen iskolai konyvtór

helyzetét a Deák Diák Általános Iskolában' Lótogatásom során azt tapasztaltam,

hogy az ottfolyó nevelési-ohatásifolyamatolrnaklételeme kell, hog1l legyen ajól

míjkbdő, szalcszer{jen kezelt (feltdrt, gondozott, tudatosan-tervezettenfejlesztett)

ól l o m ónny al r e nde l ke z ő, kor s z e rűe n fe l s z e r e l t i s ko l ai könyv t ór.

Az lgazgató Asszonnyal és a könyvtóros tanárral rcrtént beszéIgetés alkalmavąI

ki derül t : az i s ko l ai lú nyv t ár t ev é ke ny s é gr e nds z er é ne k a p ont o s s z e r e p e,

lehetőségei a tanulós-tanítós mindennapjaiban eddig pontosan korvonalazódott.

Nyitottsóg, a projektekben való aktív ĺrözremíĺkodés jellemzi az iskolai könyvtár

mindennapjait. Az islĺolai innovóciókgt segítő, támogató helyszínkent és

módszertani háttéľként míÍkodhet tovóbbra is az iskolai könwtár.,,

A szakfelügyelő számos javaslatot foga|mazott meg a jövobeli eredményes

miiködés érdekében. Ezekből a legnagyobb munka a teljes állományellenőrzés. A
javaslatok megvalósításáľa intézkedési terv késztilt, és a20|1/I2-es tanév második

felében, illetve a20l2/73-as tanév elso felében befejezzikazintézkędési terv

feladatainak vé gľehaj tását.

A tanórán kívüli tevékenységek, napkozi és tanulószoba ellenőrzése.

Az <jnkormányzatkérte fel a sza|<tanácsadókat, akik javaslatot szinte nem is

foga|maztak, csak elismerő szavakat íľtak munkánkról.
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,,,l látottfoglalkozások alapjón megállapítható, hogy az intézményben magas szintű

s z aĺcrn ai munka fo ly i k. A p e da gó gus o k r e nde l ke z ne k a s z alcľnó d s z er t ani

felkészültséggel és gyakorlottsággal. Á látogatások során azt tapasztaltam, hogy

rutinosan, a napi gyakorlatba épíne alkalmazzók a hagyományosfrontális oktatástól

eltérő módszereket (dffiľenciólt rétegmunka, páros és csoportmunka) a tanulócsoport

fej l e tt s é gé t, ö S s z e t é t e l é t m axim ól i s an fi 91ł e l e m b e v év e'

A Deák Diák Áhalános Iskolóban az egésznapos nevelésre kiemelt gondotfordít az

iskolą vezetése, a pedagógusok. Minden tevékenységülĺre ąz igényesség jellemző. A

solcféle szabadidős tevékenység lehetőséget biztosít a hátrónyos helyzetű głermekek

hótrányainak lekazdéséhez, a napköziben az otthonossóg megteremtéséhez, a

te hetsé gek felismeré séhez é s kibontakaztatás ához.,'

A J óz s e fu áro s i on korm ányzat B e l s ő e l ten őrzé s i Iro dáj a á|ta| v é gzett átfo gó p énzngy i -
szab á|y szerusé gi vizs gál ata (20 I 0)

'\ Belsőelleĺőrzési Iroda munkatátsu az intézmény átfogő pénzugyl-szabá|yszeríiség1

izsgáIatát kiemelten 2009.01.01.-201'0.06.30. időszakn vonatkozőan látták el.

Totvénytelenséget flęm t^p^sztaltak, a hiányosságokat 24 pontban foglalták össze és

javas|atot tettek az intézményvezető felé azok megszůntetésére'

.ĺ. A 292 / 2009.(KI.ĺ 9.) Korz. rendelet 20.s (1) h) pon{a aląján rzódosítsa a S79ľve79ti éł

Műkddési SgalnźĄrytĺźt és gondoskodjon a Köąoktat.źsi tiiruénjl 40.Í o beke71lés aląján a7
i nź nj í t ó i j ó u á h agl ĺź s ró l.

2. A Nérneth lLźs7llí Álul,ź,,' Iskola által kiadandlí munkakijri leírtjs rninta atąjĺin
aktaali4źla a ga7dasági rnunkakörĺ ellĺźtók ľľlunkakiii leírását iisąhanýan a S7MS7ben ,

kineueryésben Joglaltakkal. A munkakiir besorolĺźtánĺźl a / 38/ 1992.(X'08.) Koĺľz. rendelet

előírásĺźt uegye figlekrnlle a7Intéęłéryuerytíje. A konráryl rendelet rzellékletének III. 4. és 6.

pon!.a s79int Gazdasági dolgozó munkakőtbe keII besorcIni a kö4oktatái
intéąrtéry aląteuékerysegehe7 kącsollídó érderni, gaęlasági, rĺĺű.ĺyaki, teľve7ési, s4irzuiteli,

betső ettenőĘsi feladatot etlĺźtó kii7alkalrza7ottat éĺ a< Ügy"it,lĺ dotgozĺ5
munkakőrbe kell besorolni a< adninis{ratíu j,il,sn munkakiirben dolglą(í

kö7alkalrnaryttat, pl. ayadninis7lrátort, a g]lrs- d.r gépírlít, a telefonkerylőĄ a pén7!árost.

3. Készítse eI a 292 / 2009.(Xil.l 9') Koľm. rendelet 20.s (3) beke7dĺĺs elíírĺźsa és a Néneĺh
Lźs7/łí Áltnl.ju,' Iskola Ga7daslźgi ueąetőjének aląi,źn - a níiködéséhe7,

ga7dálkodásáhoą kapuolódli ás pénęgyi kihatással bíní, jogs7abáĄban nerz s7abĺźĄoąoĺĺ

kérdéseket, zgy kiłliiniirn a kőtelezettségváIlalás, ellenjegyzés, a szalłnai
teljesítés igazolása, az étvényesítés, utalványozás gyakorlásának módiával,
eliátási és dokumentációs részletszabályaival, ualamint a7 e77ket uégąő s7.emáĄek

k|eliilésének renĄéuel, és aą adats7olgáhatĺźsi Íekdatĺk teluítéséuel kącsolatos belső
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előirĺisokaŕ, feltétekkeĺ. Aą elkés{Íett s7abáĄąatot a7 Intéęzénjlue79tője kzłlte rzeg

tĘé,Ło7latásul a Németh Lźs7!ó Altalános Iskola résąére.

4. Kés{fuen ,ą 'zÍ.,. 20.Í p) Ą a betfitdi ft ki)tÍötdi kikiildetések elrendeléséuel és

lebon1olítátĺźual, eltýno lásáual kapcsolatos sąabáĄ7atot.

5. GondoskoĘon aľľĺi/, hogy a leltároryźs rnegkeąd,ćsáről és a leltároą,źs beJe1e(shől kb?ltett
j egl 7ő kö ry u ke rii I ti n i kt at á ĺra.

6. Ké.r {ttess en rz egb íąlí leue let a le lt,źro ýs b an résęlueuí k rés7ére.

A jegyzőkönry a|apján intézkedési terv született a hiányosságok megszüntetésére. Az

intézkedési tervb en fo glaltakat vé gľehajtottuk.

T anigy igazgatás i törvénye s s é gi e||enőrzés (2 0 0 9. m árci us)

2009 mźlrcius-április fo|yamán tanugyigazgatásivizsgźtlatot taľtott az onkormźnyzat az

iskolában. A jegyzĺókönyv összegző véleményt nem tarta|maz, hanem végigveszi a

taniigy\gazgatási tęrületeket, és ahol hiányosságokat ta|á|, azokat leírja.

Kirívó, nagy hibétt, gondatlanságot a szakéľtő nem tal'źút, a hiányosságok pótlásáľa

intézkedési tervet készítettünk, és ezt a tęrvet 2009. június 5.ig végrehajtottuk. Azôta

is ügyelünk az adminisztráciőra, hogy ne kövessünk e|ugyanazokat a hibákat.

5. Az intézmény kapcsolatľendszeľe
Intézményĺink kapcso|ata a fenntaľtóval korľekt, szakszerű, a kölcsönös megéltésen,

tájékoztatáson és tárgyaláson alapul. Legközvetlenebb és mindennapos a kapcsolatunk a

Humánszolgá|tatási Ügyosztály munkatársaival, de a Polgármestęr úrtó| és a képviselőktől

kęzdve a hivatal minden részlegével kiegyensúlyozottan dolgozunk egyutt.

Tĺjbbször leírtuk már abeszámolókban, hogy iskolánk egyik sajátossága, fő erőssége is a

teljes nyitottság a szü|ők iľányában. ok a tanulókkal egyenrangú iskolahasználók, ak\k az

iskolai élet minden területén jelen lehetnek,|átogathatjákatanőrákat, a foglalkozásokat, a

rcndezvényeket, ezértnemcsak azSZMSZ-ben meghatátozott formális szülői részvételľe van

lehetőségük. Természetesen ezek a foľumok rendszeresen működnek: havonta sziilői tanács,

félévente iskolaszéki iilés, rendszeres szülői értekezletek és fogadóóľák.Tájékoztatásra

felhasználjuk az iskola honlapját és a hagyományos formákat: szüloi levél, faliújság, hirdetés,

táj ékoztatő ťizet, ę||enorző'
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Ezeken kívül számos olyan ľendezvényünk van, amelyeken bevonjuk a szülőket az iskola

életébe:

szĹilői klub

családos nap

ruhabörzék

karácsonyi, húsvéti vásár

osztályprodukciók (ezen belül Anyák napja, osztáIykoncertek stb.)

ballagási műsor

játszőházak, j áték dé lutánok

a Deák Stage produkciói

De legfontosabb az a mindennapi kapcsolat, ami a szĹilők iskolai fizikai jelenlétéből

következik.

Szélęskönĺ és harmonikus a kapcsolatunk a keľületi intézményekkel: a szakmai

szo|gźútatőval' a szakszolgálatokkal, paľtner iskolákkal és óvodákka|, a gyermekjóléti

intézményekkel, a kerületi egyhźna|<kal, elsősorban a hitoktatáson keresztül.

Szakmai kapcsolataink jelentősek az egyetemekkel, főiskolákkal, amelyeknek tanárjelölti

gyakorlóhelyet nyújtunk: ELTE, Pázmány Péter Katolikus Egyetem,Zeneakadémia, Wesley

Fői sko l a, B źlr czi Gusztáv Gyó gyp eda gő giai Fő iskola, T anítőképző Fő iskol a.

Szakmai intézmények, amelyek rendszęresen látogatókathoznak, illetve szakmai

konferenciákat szerv eznek nálunk :

oktatáskutató és Fej lesztő Intézet

Educatio Kht.

TEMPUS Köza|apitvźlny

NEFMI

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

SNI-s gyermekeinken keresztiil rendszeres a kapcsolatunk a Török Béla Nagyothallók

Intézményéve|, az Autizmus Kutató Alapítvánnyal, a Vadaskert Pszichiátriáva|.
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Művészeti intézmények: az Enękes Iskolán keresztül, de azon tul is tanulóink rendszeresen

lépnek fe| színhźzi produkciókban: Művészetek Palotája, Nemzeti Szinhtn, Fesztiválzenekaľ.

AzOperahźlzatpárto|őtagként|átogatjákdiákjaink.

Civil szerv ezetek, alapítványok

Tudoľ Alapítvány: 10 éve járnak tanulóink a tehetséggondozó foglalkozásaikľa

Egyszervolt Alapítvány: ,,okosdoboz'' kidolgozás, TÁMOP szabadidős pá|yázat

Jóravaló Alapítvány: minden évben e|végzik7.8. osńá|yos tanulóink pályaorientációs

vizsgá|atát

Gľund Alapítvány: rendszeres drámafoglalkozások tanulóinknak

Fővárosi Cigány Önkormányzat: egfittműködési megállapodźs a|apjánosztályfónöki órák,

művészeti ľendezvények, foglalkozások

Drom ara A lap ítv ány : mtÍvészet i ľendezvények, fo gl alko zások

Jótékonysági civil szervezetek, aki a rászoruló gyermekeinket támogatják:

Jótékonysági Hölgyek Klubja

oľszágos Gyeľmekvédő Liga

Máltai Szeretetszolgálat

Baptista F'gyház

Templomok, mint Énekes Iskolai fellépési helyszínek:

Terézváľosi Főplébániatemplom, Belvárosi Templom, Szent István Bazilika

Szponzoľok

Micro soft Magy ar or száĺg

Albacomp

Intel Magyarország

EduWeb

WebCamlaboratory Fej lesztő Cég

Pľom ethe an Magy ar or szág

ITE Magyarország

Wei|, Gotshal Ügyvédi Iroda

52



6. osszegzés

Dolgos és eľedményes 4 tanévre tekintheti.ink vissza. . Az ęredményességet a tanulmányi és

beisko lázás i mutatók bizonyítják'

Eredménynek tekintjük, hogy tanulóink képesek a toleráns együttműködésre, békés, nyugodt

légkörben, jó embeľi kapcsolatokkal éljük napjainkat.

Tevékenyen ľészt vesztink az okÍatási innovációkban, kiilönösęn az IKT alkalmazásának

fej lesztéséb en, disszeminációj ában, a j ó gyakorlatok terj esztésében.

Széleskönĺ kapcsolatokat építetttink ki civil szervezętekkel: Tudor Alapítvány, Grund,

Fővárosi Cigány Önkoľmányzat, Colorom a A|apítvány és stb.

Sikęresęn írunkpá|yázatokat (TÁMoP 3.2.I|,TÁMoP 3.2.2,T^MoP 3.1.7, CoMENIUS

intézményi egyĺ.ittműködés) és sok munkával, eredményesen valósítjuk meg azokat,

amelyeket megnyerünk (TÁMOP 3'2.II, TÁMOP 3.1.7, COMENIUS intézményi

együttműködés). A Befejezett pźúyźnatok eredményeit továbbvisszük és továbbfejlesztjük

(TAMoP 3.1.4, TÁM)P 3,f.2,).

Iskolánk elismeľt szakmai körökben: sok meghívást kapunk konferenciákľa és számos

belftjldi, külfrldi tanárcsopoľt érkezik hozzáĺlktapaszta|atcserére. Büszkék vagyunk arľa,

hogy nincs olyan látogatónk, aki ne dicsérné az iskola légkörét, atanár-diźtkkapcsolatok

k<jzvetlenségét, az egymásľa figyelést és őszinteséget.

Nagyon színes, véútozatos a szabadidős pľogramunk és sok művészi tevékenység zaj|Ik az

iskolában.

De sok a gond is:

Elscĺsorban a problémás családi háttérrel rendelkező gyermekeink eredményes tanulásáért,

sokszor azisko|źtba járásáért is nagy ktizdelmet folytatunk.

Ez arengeteg innováciő és páiyźnat, ami sziikséges az életben maradáshoz. a színvonalas

munkához, a megfelelő |étsztlmu és összetételű gyerektáľsaság egyben taľtásához _ sok

munkát jelent a tantęstületnek.
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Legjelentosebb fejlesztési tervünket: a 12 évfolyamos oktatás kiépítését a jelenlegi

körülmények közĺjtt nem valósíthatjuk meg, de végleg így sem adtuk fel.

Abban a nagy vá|tozásban, ami a jövőben az iskolai miíkodés minden tertiletét érinti (oktatási

taľtalom, nevelési irányelvek, fenntartás, működtetés, finanszírozás) legfőbb vágyunk, hogy

megőrizhessük iskolánk sajátos arcu|attú, a sok évtized alatt létrehozott eredményeket és a

fej lesztés lehetősé gét.

Fej lesztést a kovetkező területeken kívánunk |étrehozni:

mindennapos testnevelés

magas színvonalú egész napos iskola

eredményes nyelvokÍatás: a 2 idegen nyelv bevezetése

az IKT-s innováció folytatása

eľedm énye s ľeferencia intézmény i mtĺkö dés
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1.. A szolgźitatást igénybevevők adatai

2. Alkalm azottak adatai

Szol gáltatást igénybevevők száma

Tanév 200812009 2009ĺ20|0 f0101201.1 2011t12

Férőhely alapító okirat
szerint

4f0 420 420 420

Csoport/osztály l6 1,6 I6 I6

Létszźmt 386 393 400 382

Bejáľó l9 fl 16 t7

Hátrĺányos he|y zeÍll tanul ók 1r4 (30% rfe (33%) r43 (36%) r44 (38%)

Halmozottan hátrrányos
helvzetri

6s (r7%) 67 (17%) 78 (20%) 81(f1%)

Saj átos nevelési igényĹ 35 28 JJ 37

Tanulĺísi, beill., magatart'
Nehézséssel ktizdő

43 57 62 73

Napközis tanuló 792 204 203 191

Tanulószobás tanuló 116 109 129 136

Gyógýestnevelésben
részestiItek

6 0 1 2

Logopédiai teńpiát
igénybevevok
iílt'isk.korosztiĺlv

38 42 34
35

Nevelési tanácsadást
igénybevevők
ált'isk.korosztálv

28 4l 40 JJ

Iskolaéretsségi/fej lettségi
vizsgáIatbarlrészesültek
száma

4 7 12

Az intézmény alkalm 
^zottainak 

létszáma

nevelési
évltanév

pedagógus
(fő)

pedagógiai
munkát segítő

(fő)
egyéb (fő)

Osszesen

(fő) (álláshely)

f008t2009 48 t8 t3 62.5

f009/2010 47 7 t8 72 62.5

2010t2011 49 7 T9 75 62,5

f01t/2012 50 7 18 75 6f,5
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3. Eľedménvek

Tanulmányi adatok (tanév végi)

Tanév

2008t2009 2009t2010 2010t2011 20tt/2012

Masatartás

példás 124 121 126 113
ĺo 150 158 164 157
vźitoző 100 í05 93 103

Szorgalom
példás 93 100 106 95

.lo 140 144 144 142
vá|tozó 112 ĺ05 í03 104

Kittĺnők száma 30 27 JJ 20

Elégtelen
|-2társvbő| 4 2 a

J 15

3 vagy több
társvból

a
J 2 2 2

Tanulmánvi át|as 3^95 3.9 3.91 3.81

Szöveges
értékelés l -4.
évfolyamon

kiváló 30 34 4l 4I
lo 69 83 77 66
mesfelelo 49 42 43 45
ťę|zźtľkőnatźsra
szorul

67 65 6l 60

Versenveľedménvek

Tanév Tantáľgy
Budapesti Oľszágos

1. hely 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2008t2009 Diákolimpia
matematika

2

f009/2010 Dáma játék I I I

2010/201.1
Magasugrás

Népdal

t

Aľany
minősítés

I

201u2012
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Kiizépfokrĺ intézménybe való felvétel

Tanév 2008/2009 20091f010 2010t20r1 fjrr/f0r2

jelentkezők |étszáma 56 48 48 5f

fe lvéte lt nyertek |étszáma

4 osztályos gimnázium 21 19 ff 21

6 osztályos gimnázium 6 /lt 3 5

8 osztályos gimnánium f I I 4

szakközépiskola 24 ft T9 l3

szakiskola a
J

a
J

aJ 9

osszesen 56 48 48 5f

Peda gó gus továbbképzés ek (állami normatívából)

Képzésben
ľésztvevők száma

Képzés
megnevezése

Képzés helye Képzés időtaľtama

I könyvtár szak SZTE 2008-2011

I a|apoző terápiák
Alapozó Teľápiák

Alapítvány
2008 / I20 őra

múzeum pedagógia ELTE 2008-2009

PHD ELTE 2008-20r0

1 Meixner pedagógia Meixner Alapítvány f009 / 120 &a

vezetőképzo SZTE 2011-2012

30 fó csapatépíto tréning Tinta Tanácsadó kft. 30 órás képzés
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P e d a g ó g u s t ov á b b képz é s e k (p áIy ázati fonás o kb ó 1)

Képzés foľľása
Képzésben
ľésztvevők

száma

Képzés
megnevezése

Képzés helye
Képzés

időtaľtama

Képesség
kibontakoztató

normatíva
21 A|apoző terápié./r

Deák Diák
Iskola

2008
30 órás testĺileti

képzés

Képesség
kibontakoztató

normatíva
30

Lázár Péter-
Bordács Margit:
Nevelési attitűd a
roma gyerekek
sikeres
íntegráciőjáthoz

Deák Diák
Iskola

f009
30 órás testü|eti

képzés

TAMOP 3.1.4
25

Interaktív eszközök
atanőrán

EURON Kft.
f009lr0

60 órás képzés

TAMOP 3.1.4
12

Projektpedagőgia,
epochális oktatás

EURON Kft.
2009/r0

30 óľás képzés

TAMOP 3.1.4 Tanulástanítás EURON Kft.
2009/10

30 órás képzés

TAMOP 3.I.4

2

Iskolák önértékelési
gyakorlatának

fejlesztése a tanulói
teljesítmény
mérésének

fe|haszná|ásáva|

EURON Kft.
2009/r0

30 órás képzés

TAMOP 3.1.4
4

SNI tanulók
egytittnevelése

EURON Kft.
2009110

60 órás képzés

TAMOP 3.1.4
7

Kompetencialapú
programcsomagok

a|ka|mazása
EURON Kft.

2009/10
30 órás képzés

TAMOP 3.I.4

2

Változás és
projektmenedzsment

a közoktatási
intézmények

gyakorlatában

EURON Kft.
2009/r0

30 óľás képzés
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Az intézmény által benyúj tot t pá.Jyázatok

Nevelési
évltanév

Páiyázatklírő Pá.Jyáľ'at
témáia

Igényelt
támosatás Ft Eľedménv

2008/2009

Nemzeti
Utánpótlás-
nevelési Intézet

sporteszköz
vásáľlás

250.000 2s0.000

TEMPUS
Kozalaoitvánv

Iskolai
oaľtnersés

3.000.000 3.000.000

OKMT Erdei iskola
2007t2008

378 500 378.500

OKMT
HEFOP 2.1.9
tanu|ók ba|atoni
táborozása

I 295 759 8.295.759

Főv.
KÖzoktatásf ej Iesztési

Közalapítvány

Tanu|ók
esztétikai
érzékének
fejlesztése,
kulturá|is
programok
támoqatása

602 000 150.000

Főv.
KözoktatásfejIesztési

KözaIaoítvánv
Grund projekt 279 000 Fr 279.000

2010120r1

TEMPUS
Koza|apítvány

COMENIUSI
előkészíto
látosatás

1.000 € l.000 €

TEMPUS
Köza|apítvány

COMENIUSI
Iskolai
partnersés

20.000 € nem nyert

NFÜ-Új Széchenyi
teľv

TAMOP-3.1.7
Ręferencia
intézmények
oľszágos
héiőzatának
kialakítása és
felkés zítése

4.000.000 4.000.000

f0r1/2012

TEMPUS
Közalrapítvány

COMENIUSl
Iskolai
paľtnerséq

20.000 € 20.000 €

Nemzeti Család és
Szociálpolitikai
Intézęt

KAB-ME-I1-A
Kábítőszer
pľevenciós
programok
támosatása

3.000.000 elbírálás alatt
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A fenntartó önkoľmányzat által benyújtott' s azintézmény által
m egvalósított pály ázatok

Nevelési évltanév Páł|yázat|łlírő PáiJyázattémája Igényelt
támosatás Ft Eľedménv

f008/2009
Nemzeti

Fejlesztési
Ügynökség

TAMOP 3.1.4
kompetencia

alapú
programcsomagok

bevezetése

19.996.000 19.996.660

2008/2009
Nęmzeti

Fejlesztési
Üsvnöksés

TAMOP 3.3.2
Esélyegyenlőség

Má s főpá|y ánőv a| e gyü tt m e gvalós ított p á ly źnatok

Nevelési évltanév Pń|yázat|<lírő Pź'Jyázat témája
Igényelt

támopatás Ft Eľedmény

20tt/2012
Nemzeti

Fejlesztési
Ügynökség

ľÁvop
3.2.rU10/r
Szabadidős

tevékenvsések

Elismerések. kitĺintetések

Elismeľés, kitĺintetés
megnevezése

eve
Elismeľésben,

kitĺintetésben ľészesült
személy, szervezet

Adományozó

Teleki Blanka díj 2010
Ballai oszkárné

Nógrádi Józsefné

oktatási
Minisztérium

Ericsson díj: A ťlzika
tehetségeinek
gondozźsáért

2012 Dr. Wasner Éva Ericsson svéd cég

Polgármesteľi dicséret 2012 Balás Rita Dr. Kocsis Máté
polgármester
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