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1. Bevezetés
„Az iskolák megjavításának alapja legyen a minden téren
megnyilvánuló rend.”.
(Comenius)

Több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem az oktatás-nevelés területén.
Ebből 27. éve vagyok a Bocskaiban. Pedagógusi pályám során az iskolai működés
szinte minden területén dolgoztam. 2010-től igazgatóként vezetem, menedzselem az
intézményt.
Tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem tanügyigazgatási, vezetési területen folyamatosan továbbképezem magam. Az egyetem befejezése után felkerültem
az Országos szakértői névjegyzékbe.
Legfontosabb tulajdonságaim: a nagy munkabírás, rendszerben való gondolkodás,
nyitott gondolkodásmód, állandó kíváncsiság az újra.
Az iskola helyzete az elmúlt évtizedben stabilizálódott, a keresett intézmények közé
került. A jelenlegi helyzet érdekében sokat dolgoztunk, rengeteg munka fekszik az elmúlt években, nemcsak a vezetők, hanem a tantestület részéről is. Olyan folyamatokat
indítottunk be, amelyek eredményei már láthatóak és irányt mutatnak a jövőre nézve
is. A cél egy olyan iskola, amely képes jövőképet adni diákjainak, dolgozóinak egyaránt. Munkámmal továbbra is szeretnék hozzájárulni a Bocskai sikereihez.
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2. Helyzetelemzés, erőforrás bemutatása
2.1. Az iskola közelmúltja
Az intézmény 1929-ben nyitotta meg kapuit. Az épület több hozzáépítést követően
1964-ben nyerte el mai formáját. 1972. április 20-án iskolánk felvette a Bocskai István
Általános Iskola nevet.1990-ben lett iskolánk önállóan gazdálkodó intézmény. Ugyanettől az évtől létezik a támogató szándékkal létrehozott szülői alapítvány is. 1991-ben
kezdett el felmenő rendszerben kiépülni az angol és az informatika tagozat. 1994-től a
Budapesti Tanítóképző Főiskola és más pedagógusképző intézmény külső gyakorló
helye, 2000-től pedig az Apáczai Kiadó bázisiskolája az iskola. 1996. szeptember 1jétől 2000. augusztus 31-éig tagintézményeként itt működött a Kerületi Logopédiai Intézet. 1998. szeptember 1-jétől 2001. június 16-ig a Bocskai telephelyeként működött
az Aga utcai Általános Iskola. 2003 tavaszán a Fenntartó bejelentette az iskola bezárási szándékát, melyet sikerült elkerülni. 2007-ben került átadásra műfüves pályánk,
melyhez egy évvel később világítást is készítettünk. Ebben a tanévben került bele iskolánk Alapító Okiratába az integrált nevelés lehetősége. 2008. január 1-től GAMESZintézmény lettünk, ezáltal megszűnt önálló gazdálkodási jogkörünk. Ugyanez év tavaszától használhatjuk vívó- és tánctermünket, melyet termek átalakításával hoztunk
létre. 2010-től újra tudjuk használni második informatika termünket. 2013. január 1-től
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttével szétváltak a fenntartói és működtetői feladatok. 2017. január 1-től ismét egy kézbe került minden, a Dél-Budai Tankerületi központ látja el az említett feladatokat.
2.2. Tárgyi feltételek
Az iskola épülete felújítást igényel. Az épület teljes Bocskai úti frontja és a Dávid
Ferenc utca külső homlokzatának egy része felújításra került, de a többi részen 30 éve
nem történt fejlesztés. A nyílászárók cseréje elkezdődött, de 2013-ban megállt a folyamat - ez a feladat azóta is befejezésre vár. A belső bejárati ajtót alapítványi pályázat
segítségével még a tanév során fotocellásra cseréljük.
A tető állapota elfogadható, az ereszek egy része felújításra szorul. A gépészet felújítása sokat csökkentene a fenntartási kiadásokon. Az épület adottságai lehetővé teszik egy modern, XXI. századi iskola kialakítását.
A műfüves pálya elavult, sajnos az évközi felújítások nem történtek meg, cserére
szorul. Az udvar többi részének felújítása sem halogatható. A játékok javítása a tankerület által, a padok cseréje az iskolai alapítvány segítségével megtörtént.
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Az IKT és audio-vizuális eszközök a majdnem a kellő mennyiségben rendelkezésre
állnak. Három digitális táblával is rendelkezünk. Minden tanteremben számítógéppel
összekötött projektor található. Az iskola teljes területén kiépítésre került a wifi hálózat.
Az internet elérése biztosított minden teremben. Nagy örömünkre egy okostanteremmel bővültek a lehetőségeink, a SEOS segítségével még érdekesebbé lehet tenni az
órákat, még jobban bevonva a diákokat. Iskolai könyvtárunk jó felszereltséggel, kiváló
szinten működik.
2.3. Emberi erőforrások
Az iskola személyi feltételei az utóbbi időben nem voltak ideálisak. A mostanit megelőző három évben több betöltetlen álláshelyünk volt. Az idei tanévben egy matematika
és egy fél technika álláshely nincs betöltve. A helyzetet -többek között- a gyakorlóiskolai mivoltunkkal próbáljuk kezelni. Olyan közeget biztosítunk a hallgatóknak, amely
vonzóvá teheti számára a pedagógusi pályát. Új dolgozó pályázati folyamatában több
szempontot veszünk figyelembe. Egy átlagos felkészültségű, de magával ragadó tanár
sokkal több eredményt ér el a gyerekekkel, mint egy kiemelkedő tudású, de magának
való tanerő. Ezért a kiválasztásnál meghatározó a pályázó személyisége. Ugyancsak
fontos, hogy a gondolkodása minél jobban illeszkedjen a Bocskai szemléletéhez.
A tantestület jelentősen túl van terhelve. A hosszú távú tervezést nehezíti a GYESen, illetve GYED-en lévők magas száma. Jelenleg kilencen vannak tartósan távol. A
tanítók, tanárok közel 50 %-a több mint tíz éve a Bocskaiban dolgozik.
Jelenleg az óraadókkal, a részmunkaidősökkel együtt 42 aktív pedagógusunk van.
Ebből 16 tanítói, 23 szaktanári, és 3 fő fejlesztő- illetve gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezik.
A pedagógusok végzettsége a matematikát és a technikát kivéve megfelel a feladatoknak. A szűkös anyagi források miatt csak saját forrásból lehet finanszírozni a továbbképzéseket, illetve a POK térítésmentes képzésein, továbbképzésein tudnak
részt venni a kollégák. A továbbképzési terv minden évben a hétéves továbbképzési
ciklusra épül.
Az irodában két igazgatóhelyettes és egy iskolatitkár van. Ez nagyon sok feladatot
ró ránk. Az adminisztratív dolgozók elvonásra kerültek, de a feladatok jelentős része
itt maradt. A technikai dolgozók közül kiszervezésre kerültek a takarítók (HSC Kft.) és
konyhai dolgozók (Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft). Két portásunk és két egyéb
kisegítőnk van.
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2.4. Költségvetés
2013 óta az Újbudai Bocskai István Általános Iskola finanszírozása fenntartói és működtetői költségvetési keretből valósul meg. Azóta nincs gazdálkodási lehetőségünk,
a feladatunk csak a tervezéshez szükséges adatok biztosítása.
A szűkös költségvetési források arra ösztönöznek, hogy más alternatív pénzforrásokat is igénybe vegyünk. Feladatunk a jövőben pályázatok írása. A lehetőségeket szűkíti a Közép-Magyarországi Régió „jó” helyzete, emiatt több kiírásnak nem felelünk
meg.
2.5. Az Alapítvány működése
Iskolánkban működik a Bocskai Iskola Alapítvány, mely a támogatók által befizetett
összegekből és a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából gazdálkodik. Célja, hogy
bővítse a diákok elismerési lehetőségeit, támogassa a gyermekek részvételét az erdei
iskolában, a szabadidős tevékenységeket és az iskolai munka színvonalasabbá tételét
szolgáló eszközök vásárlását. A befolyt összeget csak a gyermekekre, vagy munkakörülményeik javítására lehet fordítani. Minden évben komoly összeget sikerül nyernie
az alapítványnak különféle pályázatokon az erdei iskola, az osztálykirándulás támogatására. Komoly segítséget kapunk a szülők által, a munkahelyükön keresztül. Ezáltal
valósulhatott meg a korábban említett informatikai fejlesztés. Nagyon fontos még az
alapítványi támogatás a házi versenyeink díjazása terén is.
Az előző fejezetben leírtak miatt elsősorban az alapítványon keresztül pályázunk,
ezáltal sokkal kevesebb a kizáró tényező. Az alapítványt az újjászervezett kuratórium
működteti.
Nagy örömünkre 2015 tavaszán megvalósult egyik régi tervünk, a játszótér. Szintén
az alapítvány segítségével kerültek projektorok a termekbe (2018), illetve épült ki az
intézményi wifi- hálózat (2019). Az udvarokon az összes régi padot lecseréltük, többszemélyes padokkal bővítettük a kinti lehetőséget (2020). Hamarosan fotocellásra cseréljük ki a főbejárat belső ajtajait (2021).
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3. A pedagógiai munka
3.1. Nevelési helyzet
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)
A gyermeket akarjuk szolgálni, úgy hogy: a nevelő-oktató munkánk során a „gyengének több segítség, a jobbnak több szabadság és önállóság” tartalmát és elvét kívánjuk gyakorolni minden pedagógiai eljárásunk és megnyilvánulásunk során.
Iskolánk mottója jól tükrözi pedagógiai elhivatottságunkat. Pedagógusaink már több
mint egy évtizede foglalkoznak hatékonyan integrált neveléssel és oktatással. Évről
évre érzékenyen reagálunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink problémáira. A
2007/2008-as tanévtől kezdve a szakmai alapdokumentum módosítása lehetővé teszi
számunkra a tanulásban akadályozott, valamint a testi és érzékszervi akadályozottsággal élő gyermekek integrált oktatását. (A mozgásukban- és látásukban akadályozottak ellátási kötelezettségét törölni kellene a szakmai alapdokumentumból, mert az
iskola nem akadálymentes és speciális eszközökkel sem rendelkezünk.) Felkészült
fejlesztő - és gyógypedagógusok foglalkoznak a rászoruló gyermekekkel. Egyénre
szabott fejlesztéssel próbáljuk megelőzni a jelentősebb lemaradást. A fejlesztő és
gyógypedagógusok feladata továbbá az iskolán kívüli intézményekkel való állandó
kapcsolattartás és konzultáció, valamint szakmai konzultáció a szaktanárokkal és a
szülőkkel.
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, otthon
érezhetik magukat. Ennek megvalósítása érdekében:
 tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét
 figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit az oktatás során
 előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják mit várunk el tőlük
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. Minden
gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában, és életének egyéb problémáiban.
Igazgatói pályázat 2021.- Gorka Szabolcs
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Mely nevelési célkitűzéseket kezeljük kiemelten iskolánkban?
 Az ismeretek átadásán, készségek kialakításán, képességek fejlesztésén túl, az egyetemes emberi értékeken, szilárd erkölcsi alapokon
nyugvó személyiség kialakítását
 empátiára, türelemre, különbözőségek elfogadására, a sikerek és kudarcok elviselésére
 a megfontolt cselekvést („A fej parancsoljon a kéznek és ne fordítva.”)
 diákjaink egyéni sikerét, a közös erőfeszítés örömét
 minden tanuló egyéni adottságát, képességét felhasználva a megfelelő
szintre való juttatását
 az egyetemes emberi kultúra, valamint nemzeti, kulturális hovatartozásunk, gyökereink, hagyományaink ápolását, az európai polgárrá válás
tartalmát
 a művészeti nevelés és a sport tevékenység irányát és tartalmát
 az egész életen át tanulás igényének felkeltését
 a környezettudatos és környezetgondos, szociális felelősséggel bíró ember tartalmi és érzelmi viszonyulásának megalapozását.
3.1.1. A környezeti nevelés feladatai:
 Rendszerszemléletre nevelés.
 Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása.
 A globális összefüggések megértése.
 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése.
 A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
Szükségszerű, hogy a környezeti nevelés tananyaga az alkalmazott módszerek
összhangban legyenek a tanulók igényeivel, életkori sajátosságaikkal.
Törekvéseink- tartalmukat illetően- alapvetően azonosak a Köznevelésről szóló törvény, a NAT koncepciójával, valamint a köznevelés távlati stratégiáját megfogalmazó
szándékokkal.
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3.1.2. Pillanatfelvétel számokban
A Bocskaiban a magatartás (4,65) és a szorgalom (4,58) átlaga jónak mondható,
néhány tizedet javult a tavalyihoz képest. A hiányzások száma sem túl magas. Átlagosan egy hetet (25,01 óra) hiányoztak tanulóink. Igazolatlanul 0,043 órát, ami három
diákunkhoz kötődik. A sokat hiányzó diákjainknál a szükséges és kötelező lépéseket
megtettük.
Az iskolára egyre több feladatot ró a családok felbomlása, a gazdasági környezet
változás. A szülők kevesebb figyelmet tudnak fordítani gyermekeikre. Ezért a családban élő gyermekek közül is egyre többen válhatnak veszélyeztetetté. A megélhetés
néhány családban komoly gondokat okoz. 108-an kapnak étkezési hozzájárulást- különböző mértékben.
3.2. A Covid 19 vírus megjelenése következtében meghozott intézkedések
2020. március 13-án került bejelentésre az iskolák bezárása. A Bocskaiban az első
tanítási napon tantestületi értekezletet tartottunk, ahol megbeszéltük a digitális tanrend
legfontosabb feladatait, az elvárásokat és az alkalmazott felületeket. Az informatika
teremben ezzel kapcsolatban gyakorlati oktatást tartottunk. A gyors intézkedésnek köszönhetően már aznap délután kimentek az első feladatok és másnap az online tanórák is beindultak. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján módosítani kellett a
szabályozókon a tananyag mennyiségét és az online órák számák tekintetében.
Télen az egész intézményben csak 8 tanítási napot érintett a távtanulás a szigorú
helyi intézkedések és a szülők partnerségének köszönhetően. Ezen kívül egy-egy osztály volt karanténban. Minden digitális munkarendet követően felmértem a szülők és a
pedagógusok véleményét, tapasztalatait. Azok felhasználásával kiadtam egy (azóta
többször javított) még reálisabb, átlátható elvárásrendet, ami rögzití minden résztvevő
számára a követelményeket. Ennek is köszönhetően viszonylag ritkán kell foglalkozni
a diákok jelenlétével a távtanulás során.
Szükség esetén számítógépet és monitort tudunk adni diákjainknak.
Büszke vagyok rá, hogy változás esetén az iskola azonnal át tud állni a másik működési rendre.
Az értekezleteket (tantestületi, szülői) online formában tartjuk.
A ballagás átkerült augusztus végére, és kizárólag az érintettek vehettek részt a
rendezvényen. Hasonlóképpen került sor a tanévnyitó ünnepélyre is.
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3.3. Oktatási helyzet, oktatási célkitűzések
Iskolánk tartalmi munkáját 4 egymásra épülő pedagógiai szakaszra bontjuk:
 az 1.-2. évfolyamon a jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése történik
 a 3.-4. évfolyamon az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott
tanítási-tanulási folyamatok válnak meghatározóvá
 az 5.-6- évfolyamon a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozása folytatódik
 a 7.-8. évfolyam alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra..
Ezekhez a szakaszokhoz konkrét tantárgyi tartalmakat, elvárásokat, követelményeket, kimeneti sikerkritériumokat rendelünk. Minden tanév elején évfolyamonként tájékoztatjuk a szülőket a továbbjutás feltételeiről és a tantárgyi követelményekről.
A következő évek legfontosabb feladata a kulcskompetenciák iskolai fejlesztése
lesz.
A pedagógiai célok megvalósítása az alapfokú oktatás egyes szakaszaiban:
A gyerekek számára az általános iskolai élet kezdetén az iskolai szocializáció kialakítására hosszabb, néhány hónapra nyújtott időtartamot biztosítunk. Ez időszak alatt,
az óvoda és az iskola közötti átmenetet könnyítjük meg rugalmasabb tanulási időszervezéssel, szabadabb terek kialakításával. Az ovi után a gyerekek terhelése az első
osztályban fokozatosan nő. Meg kell tanulniuk hosszabb időtartamban figyelni, egészen új ismereteket elsajátítani, egy másik szokásrend szerint élni. A tanórák hossza,
a feladatok nehézsége fokozatosan éri el az iskolai szintet. Ehhez szeretetre, türelemre, gondos irányításra van szükség. Nagyon fontos, hogy az iskola tevékenységei
megfeleljenek a gyermek fejlettségének. Az első két évben kell olyan megbízható alapokat elsajátíttatni a gyerekekkel, amelyre később rá lehet építeni a további curriculumot. Ezt a célt szolgálja a szótagoló, hangoztató-elemző-összetevő olvasástanítás.
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Diákjaink számára biztonságot, stabil hátteret biztosít az, hogy a tanító néni elsőtől
negyedikig viszi őket.
Pedagógiai tevékenységünket eddig az Újbudai Pedagógiai Iroda által szervezett
bemeneti mérés eredményeit felhasználva tervezzük meg. A későbbiek folyamán ez a
mérés segíti lehetővé a pedagógiai hozzáadott érték mérését is.
A 3. és 4. évfolyam legfontosabb feladata a tanulók felkészítése a felső tagozat kihívásaira. A tanulóknak olyan szinten kell elsajátítaniuk az alapvető készségeket, képességeket, hogy minél kisebb zökkenőt okozzon számukra az alsó- felső átmenet.
A tanulók iskolai előrehaladását ebben az időszakban is segíti a differenciálás, illetve
a kooperatív technikák alkalmazása.
A tanulmányaikban lemaradók, tanulási, magatartási beilleszkedési zavarral küzdők
számára gyógy- és fejlesztőpedagógusok nyújtanak segítséget a kéttanáros modell
alkalmazásával, illetve egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, melyek keretében azokat a részképességeket erősítik, amelyek szükségesek az alapok elsajátításához és az önálló tanuláshoz segítenek hozzá. Jelenleg 9 sajátos nevelési igényű
tanulónk van, és 39 diákunk rendelkezik szakvéleménnyel valamelyik Pedagógiai
Szolgálattól.

Az alsó tagozaton kiemelt szerephez jut a matematika és az anyanyelv oktatása. A
bevezető szakaszban indul a vívás, a néptánc és az informatika oktatása is. Bocskais
különlegesség a vívás az alsó tagozaton. A sport rendre, fegyelemre, kitartásra nevel.
Megtanít arra, hogy a fej parancsol a kéznek és nem fordítva. Vívóink jobb eredményt
érnek el a tanulásban, ritkábban betegek, mint a nem sportoló társaik. A vívás iránt
kiemelten érdeklődők szakköri és egyesületi formában is ismerkedhetnek a sportág
szépségeivel.
A néptáncot is órarendbe beépítve tanítjuk elsőtől nyolcadikig. Az idegen nyelvet
csak harmadikban kezdjük oktatni, amikor már elsajátították az írás- olvasás alapjait.
De szakköri keretben már első osztálytól működik a gyermekek részére az angol és a
német nyelv tanítása. Az informatika oktatása játékos formában kezdődik, melynek
célja az alapozás a felső tagozaton folyó magasabb óraszámú képzéshez. Ötödik és
hatodik évfolyamon iskolánk specialitása a sakkoktatás, heti egy órában tanulnak sakkozni.
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A 4. osztályban a felső tagozatba történő átmenetet helyi méréssel készítjük elő.
Az 5. és 6. osztályban, az osztott rendszerű oktatásban megerősítést nyer az olvasás, írás, számolás- a képességek, a készségek nyomatékos elmélyítésével. Hangsúlyossá válik az önálló ismeretszerzés, a kommunikációs készség kialakítása, szóban
és írásban egyaránt.
5. évfolyamtól van lehetőség az angol nyelv és az informatika tantárgy magasabb
óraszámban történő tanulására. A csoportba való felvétel felmérés alapján történik.
Egy tanuló csak egy tárgyat tanulhat magasabb óraszámban. A csoportok átjárhatók.
(Az említett tantárgyak oktatása 2023-tól változni fog.)

A 7-8. osztály a hagyományos 4 évfolyamos középiskolába való beiskolázásra készít fel. Hangsúlyosan szerepet kap az önálló ismeretszerzés és feldolgozás módszereit gyakoroltató feladatok, a megszerzett ismeretek bemutatása. A magyart és a matematikát a hatékonyság érdekében képesség szerinti bontásban tanítjuk (az eddigi
angol és informatika mellett). Az intézményi órakeret adta lehetőségeken belül további
csoportbontásokra törekszünk.
Minden évben sikerrel működnek az iskolánk által szervezett felvételi előkészítő tanfolyamok. A sikeres szóbeli felvételit egy próbafelvételi megtartásával segítjük. Osztályfőnöki órákon elsősorban a pályaválasztási, pályaorientációs előkészítő feladatok
kerülnek előtérbe. A tanév elején még sor kerül egy tanulástechnikai tréningre, ahol a
tanulás hatékonyságát javító módszereket sajátítanak el hetedik és nyolcadik évfolyamon.
3.4. Továbbtanulás
A középiskolai beiskolázást is a diákok szemszögéből közelítjük meg. Az a cél, hogy
mindenki olyan középiskolába nyerjen felvételt, ami megfelel az érdeklődésének, illetve a képességeinek. Ezt a célkitűzést visszajelzik a továbbtanulási adatok is.
A Bocskais diákok beiskolázási mutatói lényegesen jobbak az országos átlagnál. Az
első helyen felvett tanulók aránya több, mint 10 %-kal haladja meg az országos átlagot.
Ez több mindent jelent. Informál az oktatás színvonaláról és a pályaorientáció minőségéről. A gyerekek valamivel 90 %-a az általa elsőként választott intézménybe nyert
felvételt.
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A magas szintű oktató munka eredményeként diákjaink sikerrel felvételizhetnek az általuk választott intézménybe.
Az iskola megtartó erejét jól jellemzi, hogy a más iskolatípust választók aránya alacsony szinten van (8, illetve 6 osztályos középiskolák).
4. Intézményen belüli nevelési tényezők
4.1. Napközis foglalkozások
A napközi otthoni és a tanulószobai ellátás fontos színtere az iskolai nevelő munkának, a helyes szokásrend kialakításának. Lehetőséget ad a színes, sokoldalú délutáni
tevékenységnek, a játéknak, a munkának. Biztosítja a másnapi tanórákra a házi feladatok elkészítését, a felkészülést. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
készségét, akaratát és hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához.
Napközis ellátást 1-6. évfolyamon tanuló gyerekek részére biztosítunk. Az alsó tagozaton az osztályokhoz kapcsolódnak a napközis csoportok. Az alsósoknak háromnégy hetente forgószínpadszerű foglalkozásokat tartunk. A tanulószobai foglalkozásokat a 7-8. évfolyamosok számára szervezzük. Ezeket a szolgáltatásokat tanulóink igen
nagy hányada veszi igénybe.
4.2. Szabadidős tevékenységek
A tanulást és a tartalmas szabadidő-eltöltést napköziben és tanulószobán tudjuk biztosítani. A tanulási időn kívül szakkörökön vehetnek részt tanítványaink. A könyvtár is
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nyitott ajtóval várja diákjainkat. A kerületi zeneiskola kihelyezett tagozatai lehetőséget
adnak arra, hogy az érdeklődő gyerekek szolfézsoktatásban, illetve hangszeres képzésben vegyenek részt.
A mozgást kedvelő gyerekek számára a vívás mellett a délutáni sportkörök és az
alsós labdarúgás nyújt lehetőséget.
Az iskolai sakk-szakkör mellett a kerületi sakkoktatásnak is helyet biztosítunk.
Gondosan ápoljuk hagyományainkat. A Bocskai napok eseményei, nyílt órák, Családi Nap, „Bütykölde”, a Diákönkormányzat által szervezett rendezvények nagyszerű
élményekkel szolgálnak, erősítik az összetartozást.
Már közel 30 éve működik színvonalas kiállításokkal a Bocskai Galéria, amely 2006tól Bocskai Gyermek Galériaként működik tovább.
Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, ezért minden évben, ősszel erdei iskolába
visszük tanulóinkat másodiktól hatodik évfolyamig. Nyaranta többféle táborozási lehetőséget kínálunk: karate, kerékpár, sakk, néptánc, foci, informatika és nyaralótábort.
4.3. Tehetséggondozás
Minden nevelési-oktatási intézmény fontos feladata a tehetséggondozás. A kritikus
pontja a tehetségek keresése, azonosítása. A tehetséges diákok felismerése után meg
kell szervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatás feltételeit. Európai tehetségpontként több pályázati lehetőséget is igénybe tudunk venni.
Iskolánk folyamatosan áttért az integrált nevelésre, oktatásra, pedagógiai kultúránk
része a differenciálás, a felzárkóztatás, tehetséggondozás.
A tehetséggondozás tanórai lehetősége a differenciált óravezetés megvalósítása,
mely a feladatok mennyiségében és minőségében, a taneszközök használatában, a
tanulók motiválásában valamint a tanulók értékelésében mutatkozik meg. Kiemelt szerepet kap a tanulók önálló munkája pl.: kiselőadás, önálló megfigyelés, kísérlet bemutatása, házi dolgozat, pályázati munkák készítése stb.
4.4. Versenyek
Házi tanulmányi versenyeken kívánjuk diákjaink képességét, felkészültségét mérni.
Célunk a belső versenyeinkkel a tehetségek felkutatása, illetve a magasabb szintű
versenyeken való eredményes szereplés. A verseny nem cél, hanem eszköz többlettudás megszerzésére, a motiváció emelésére. Mérjék meg magukat, alakuljon ki az
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igény a többre, jobbra. Alapoznunk kell a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére.
A tantárgyi versenyek iskolai fordulóit is kitüntetett figyelemmel kísérjük. Az iskolai
alapítvány előre megtervezett formában anyagilag is támogatja a résztvevők díjazását.
A jövőben szeretnénk még jobban bekapcsolódni a magasabb szintű versenyek szervezésébe, lebonyolításába, hogy ezáltal is vigyük iskolánk jó hírét, mutassuk be diákjaink, pedagógusaink felkészültségét.

4.5. SNI, BTMN, felzárkóztatás
A felzárkóztatásra legalább ennyire szükség van, ahol a gyermekek megkapják a
nekik szükséges segítséget az egyéni ütemben való haladáshoz.
Iskolánkban felkészült gyógypedagógusokat alkalmazunk, akik egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztéssel próbálják megelőzni a jelentősebb lemaradást. Ugyanakkor él a
hagyományos korrepetálási forma is.
A tanulástechnikai tréningjeink a tanulási problémákkal küszködőknek is sikereket
hozhatnak.
4.6. Gyermekvédelem
A családban élő gyermekek közül is egyre többen válhatnak veszélyeztetetté. A gyerekek egy része szociális, neveltségi, műveltségi hátránnyal érkezik az iskolába. A feladatunk egy intézményen belüli védőháló létrehozása.
A két kiemelt terület a szociális hátrányok kezelése és a lemorzsolódások (összesen
egy ilyen diákunk volt a 2018-2019-es tanév II. félévében) megelőzése.
Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:
 megelőzés
 a tanulók problémáinak felismerése
 a problémák okainak megkeresése
 segítségnyújtás a problémák megoldásához
 a felmerült problémák jelzése az Újbudai Humán Szolgáltató Központ
szakembereinek, esetenként a gyámhatóságnak.
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A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, minden pedagógusnak, kitüntetett szerepe van. Az osztályfőnökök közreműködnek a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
A gyermekvédelmi felelős a hatékony munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart az Újbudai Nevelési Tanácsadóval, az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal, a XI. Kerületi Kormányhivatal Gyámügyi, Igazságügyi és Családi Csődvédelmi
Osztállyal.
Kiemelten foglalkozunk etika és osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek, ezen
belül a drogok egészségkárosító, jellemromboló hatásával. Ebbe a munkába bevonjuk
a védőnőt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait is. Felső tagozaton a kerületi rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési órákat tartanak.
4.7. Közösségfejlesztés
„A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös
értékrend és a tudat tart össze.” (Hankiss Elemér)
A pályázatomban több helyen visszaköszönő elemek a közösségfejlesztés részei. A
tanórai és a tanórán kívüli programok mind mind felhasználhatóak erre a célra:


a tanévnyitón az iskolai eskü az emléklappal, a jelvénnyel és a pólóval



az erdei iskola a sok közös élménnyel



az örökbefogadás, ahol a felsősök felelősséget vállalnak egy elsősért



a versenyek osztályok, iskolák között



az osztályprogramok



a közös adventi készülődés



a készülés a gálára, majd az előadás



a Családi Nap közös főzőcskézése, együtt sportolása, éneklése



a rengeteg hétköznapi közös foglalkozás, szakkör



táborok, stb.
A fenti lista jól mutatja, hogy milyen színes, milyen összetett ez a terület és hogy

mekkora szerepe van a jól végzett osztályfőnöki munkának. Ezért is hoztuk létre ismét
az osztályfőnöki munkaközösséget. Ezzel is segítve a kollégákat, valamint a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtését.
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5. Minőségbiztosítás
5.1. A vezetés minőségpolitikai nyilatkozata:
Az iskola vezetése elkötelezett a minőségi munka, a folyamatos fejlesztés iránt, az
iskola valamennyi kulcsfolyamata területén. Ennek érdekében partnerközpontúságát
az intézményi önértékelés tervszerű működtetésével teszi élővé, és az intézményi működés rendszerszemléletű megközelítését valósítja meg.
Ennek érdekében vezetői munkájában a PDCA- logika elvét és módszereit alkalmazza, és használja az iskolai minősítési rendszert.
5.2. Minőségpolitikai céljaink:
1.

Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intéz-

ményi fejlesztés iránt.
2.

A pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelvek, cél-és érték-

rendszernek megfelelően folytatjuk nevelő munkánkat.
3.

Az iskola tartalmi munkájában az anyanyelvi, a matematikai és az idegen

nyelv oktatását kitüntetetten kezeljük.
4.

Partnereink igényeinek megfelelő, oktatási és nevelési tevékenységrend-

szerrel biztosítjuk tanulóink készség- és képességfejlesztését.
5.

Szervezeti struktúránkat továbbfejlesztjük. Céljainkat a folyamatszabá-

lyozásokban is megjelenítjük, és ennek megfelelően végezzük munkánkat.
5.3. EFQM pályázatok
Az első pályázat során (2010) három kiválasztott területen
értünk el jelentős haladást. Az intézmény átállt a teljes folyamatszabályozásra, újragondoltuk az ovis programot és minden területre kibővítettük az elégedettségmérést.
Megfeleltünk az auditon, ezáltal egyike lettünk az kilenc EFQM1 minősítéssel rendelkező általános iskolájának. A sikeres pályázat óta több alkalommal tartottunk előadást a minőség iránt elkötelezett intézményeknek.
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A második pályázat (2019) az elért eredmények megtartását,
illetve a humánerőforrással kapcsolatos kérdéseket vizsgálta.
Itt is sikerrel teljesítettük a követelményeket és egyetlen oktatási intézményként Magyarországon megszereztük a második
csillagot az „Elkötelezettség a Kiválóságért” folyamatban.
5.4. A szakmai munka ellenőrzése
A teljesítményértékelés fontos visszajelzés minden dolgozó számára. Megmutatja
számukra, hogy mit csinálnak jól, melyek a fejlesztendő kompetenciái. Az átdolgozott
rendszer a működési területekről a kulcskompetenciákra helyezi a hangsúlyt. Így a
portfóliók készítése során is jól használhatóak. A teljesítményértékelés működtetése
kiemelt feladat.
A pedagógiai munkának vannak olyan területei, ahol nehéz pontosan mérni. („Mérd,
ami mérhető és tedd mérhetővé, ami nem mérhető!” Galilei) Az intézményen belül az
alábbi visszajelzési rendszerek léteznek:


nyílt órák értékelése: minden félévben 2-2 napon a szülők számára nyílt órákat
tartunk, melyekről egy előkészített lapon visszajelzést kérünk. A véleményeket eljuttatjuk az érintett pedagógusnak és tendenciát jelző probléma esetén megteszszük a szükséges lépéseket (beszélgetés, képzés, feladat változtatás).



belső értékelés: három részből áll, önértékelés (20%), vezetői értékelés (70%),
szülői/diák értékelés (10%). A belső értékelés szempontsora több területet tartalmaz, mint a nyílt órák értékelése.



BECS: a kérdőívezést és az óralátogatást követően a pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amely feltöltésre kerül az informatikai rendszerbe.



tanfelügyelet: az elemei a dokumentumelemzés, az óralátogatás és az interjú.
Célja lehet a minősítő vizsgára való felkészítés, illetve az ötévenkénti kötelező ellenőrzés.



minősítés: a jogszabály szerinti kötelező minősítések, illetve a feltételeknek megfelelő jelentkezők. Eddig 8 gyakornoki vizsga, 10 pedagógus II-be lépés és 3 mesterpedagógusi minősítés történt.
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5.5. A tanfelügyeleti látogatások eredménye
2019-ben sor került az intézményvezetői, majd az intézményi látogatásra is. Mindkét
értékelés pozitívan nyilatkozott a látottakról.


Vezetői: az öt területből háromnál nem jelölt meg a bizottság fejleszthető területet.
További kommunikációs csatornák igénybevételét javasolták.



Intézményi: a hét terület közül háromnál nem talált a bizottság fejleszthető területet. Elvárásként a mérési területek pontosítását (1), a honlap fejlesztését (5), az
infrastruktúra fejlesztését (6), és a képzések tervezését (7) fogalmazták meg.

6. Egyéb külső nevelési tényezők szerepe
6.1. Szülői háttér
A szülők nem elitképzést igényelnek, de igényesek és elvárják az iskolától, hogy a
mindennapi életben jól hasznosítható ismereteket oktassunk. Döntő többségüket érdekli gyermekük továbbtanulása, túlnyomó részük az általános iskola után a gimnáziumi felvételt célozza meg. A legtöbben az iskolától az oktatás mellett a nevelő funkció
ellátását is igénylik. A szülők rendszeresen tartják a kapcsolatot az iskolával.

Tanulóink kb. kétharmada él teljes családban, hozzávetőleg egyharmadát csak az
egyik szülő neveli. Az egyedüli gyermekek az összes tanuló egyharmadát teszik ki. A
családok negyede nem számíthat más (pl. nagyszülői) segítségre a gyermek(ek) felnevelésében.

A szülők végzettség szerinti megoszlása a következőképpen alakul:

A szülők végzettsége

 felsőfokú végzettséggel rendelkezik 78%

1%
2%

19%

nyolc általános

 középfokú végzettségű 19 %

szakmunkásképző

 szakmunkás 2 %

középiskola

78%

főiskola, egyetem

 8 általánost végzett 1 %.
Az arányok nagyon jelentősen
megváltoztak az utóbbi öt évben.
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6.2. Kapcsolatrendszer
A kapcsolatok számbavételénél nagyon fontos, hogy elvégezzük a partnerazonosítást a következő szempontok alapján: haszonelvűség, kölcsönösség, hatékonyság,
szakmaiság, állandó értékelés.
A stakeholder- elemzéssel meg tudjuk vizsgálni, hogy kik a kulcsszereplők, a mellékszereplők, a vendégművészek és a nézők. Különböző mértékben vannak hatással
az intézményre, más és más hangsúllyal kell foglalkozni velük. De nagyon fontos, hogy
minden csoporttal maximálisan törekedni kell a hatékony és pozitív kommunikációra.
A Bocskai külső kapcsolatait több részre kell osztani. A pedagógiai munkát segítők,
a napi működésben résztvevők és a társadalmi kapcsolatokra.

Kulcspartnerek


Az oktatói-nevelői munkát segítők közül néhányan

Újbudai Pedagógiai Iroda, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ, Újbudai Humán
Szolgáltató Központ, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye,
Oxford University Press, Magyar Vívószövetség, VASAS SC (vívó szakosztály), ELTE
TÓK, ELTE TKK, TIT, oktatási intézmények, különböző szintű szakmai munkaközösségek.


A napi működésben

Dél-Budai Tankerületi Központ, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Pensió Minőségi Közétkeztetés Kht., Kerületi ÁNTSZ, a védőnő, az iskolai büfé
üzemeltetője, közüzemi vállalatok.


Társadalmi kapcsolatok, a szervezet hatása a környezetre

Társadalmi kapcsolataink közül néhány: a történelmi egyházak, Magyar Vöröskereszt, Újbuda Sportjáért Nonprofit Kht., Szövetség a Kiválóságért, Regional Environmental Center, Rákóczi Szövetség.


Kiemelt támogatók

UniCredit Bank, BudapestBank, MOL, Henkel Magyarország Kft, Ghibli Kft, INKU,
Innotech Kft.
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7. A szervezeti felépítés és indoklása
Szervezeti modell

A szervezeti felépítés kialakításánál a legfontosabb szempont a hatékony működés.
A struktúrából következnek a feladatok, hatáskörök és a felelősségi területek. A kapcsolatrendszernek segítenie kell a kommunikációt, az információ áramlását.
A jó munkamegosztás, a dolgozók felhatalmazása erősíti az elkötelezettséget az
intézmény iránt és lapítja a szervezeti struktúrát. Mindenkire szükség van, csak másként!
A fentieknek megfelelően az iskolai struktúrának háromszintűnek kell lennie:

-

vezetői szint (igazgató, igazgatóhelyettes/ek)

-

középvezetői szint (munkaközösség- vezetők)

-

pedagógus szint (pedagógusok) és munkatársi szint (technikai dolgozók)

Fontosnak tartom a technikai dolgozók munkáját. Hiába végeznek a pedagógusok
kiemelkedően jó munkát, ha piszkosak a termek, vagy gond van az étkeztetéssel. A
leggyengébb terület teljesítménye határozza meg az egész intézmény eredményességét.
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Fő irányítási, döntéshozatali pontok a működésben
A hatékony működéshez meg kell határozni mindenkinek a feladatkörét, melyet rögzíteni kell a munkaköri leírásokban. (összefüggésben az éves munkatervvel, sikerkritériumokkal)

-

az igazgató feladatkörei:
az iskolai folyamatok felügyelete, ellenőrzése,
az iskola menedzselése, a működés feltételeinek javítása
a partnerkapcsolatok gondozása, építése,
az információk továbbítása a megfelelő szintre,
a munkaközösség- vezetők bevonása, ellenőrzése;

-

az igazgatóhelyettes feladatkörei:
tervezési feladatok
továbbképzési rendszer
minősítési rendszer működtetése
beiskolázás
módszertani kultúra fejlesztése
ellenőrzés, értékelés
tanügyigazgatással, oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok,
a munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatok;

Az alábbi munkaközösségek működnek iskolánkban:

-

alsó tagozatos munkaközösség

-

napközis munkaközösség

-

humán tantárgyakat tanítók munkaközössége

-

reáltantárgyakat tanítók munkaközössége

-

osztályfőnöki munkaközösség

A munkaközösségeken kívül meghatározott feladatok ellátására csoportokat hoztunk létre a hatékonyság a feladatok egyenletes elosztása érdekében. Jelenleg 27
ilyen csoportunk működik. A team feladatok felsorolása minden évben megjelenik a
munkatervben. Mindenki több csoport tevékenységében is részt vesz, hol vezetőként,
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hol tagként. Mindenki meg tudja találni azokat a területeket, melyeknek a munkájában
szívesen vesz részt- figyelembe véve az érdeklődési kört, a feladat testhezállóságát.
Ezáltal jobban, szívesebben dolgozik. A feladatok ilyen módon történő szétterítésével
a feladatkultúra is megjelenik a hagyományos szervezési formák mellett. Ez is egy
megjelenési formája az intézményen belüli humánerőforrás gazdálkodásnak.
Az iskola menedzsmentjét az iskolai struktúra két felső szintje alkotja. Az iskolavezetőség értekezletein tanácskozási joggal részt vesz a gyermekvédelmi felelős és a
Diákönkormányzatot segítő pedagógus.
A Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács, valamint a Közalkalmazotti Tanács és a Pedagógus Kar nem része a vezetési szintnek- felügyeletet és ellenőrzést
biztosít az iskolavezetés számára.
A szervezet fő értékei


Gyermekközpontú folyamatok



Sokrétű tevékenység (Európai Tehetségpont, Örökös Ökoiskola)



Jó felkészültségű, lelkes dolgozói gárda



Hatékony működés



Tervezett folyamatok

8. A 2010-2020-as időszak feladatainak értékelése
Ebben a fejezetben az előző pályázatomban kitűzött célok megvalósítását mutatom
be, amelyek a táblázatos formában jelennek meg:

Célok
1.

Hírnév javítása

Feladatok
Meggyőző kommunikáció a
stabilitásról, az eredményekről; felelős meghatározása

Sikerkritérium
Pozitív média megjelenések

Az elmúlt öt évben meg tudtunk jelenni a nyomtatott és digitális médiában egyaránt.
Az Újbudán kívül a Modern Iskolában, a Nők Lapjában olvashattak rólunk cikkeket.
Hallhatóak voltunk a Kossuth, a Lánchíd rádióban, valamint az Rádió6-on. Rendszeresen szereplünk az Újbuda TV műsorán is.
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Két alkalommal óriásplakáton is meg tudtunk jelenni. Az intézmény kerítésén található hirdetőtáblán aktualitásokról tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az iskola aulájában
folyamatosan megy egy vetítés a rendezvényeken készült képekből.
A jó hírnév felépítése és fenntartása minden intézmény életében nagyon fontos. A
médiában megjelenő hírek mellett ugyanolyan jelentőséggel bírnak a szájhagyomány
útján terjedő információk. Az iskolaválasztás során elsősorban azokba az iskolákba
látogatnak el a szülők, amelyekről „jókat hallottak”. Ha a személyes tapasztalatok megerősítik a korábbi híreket, akkor a jó hírnév tovább épül.
Tudatosan használni kell a médiafelületeket. A honlap mutassa be az iskolát, a belső
levelezőrendszer továbbítsa a napi információkat. Ezeken kívül minél többször fel kell
használni a külső hírforrásokat az iskolai események bemutatására. Pozitív médiaképet kell kialakítani, könnyű elérhetőséggel.

2.

A Bocskaiban folyó
munka bemutatása

Óvodai kapcsolatok szorosabbá tétele

Több közös program, több szülő választja a Bocskait

Sokkal szorosabbra fűztük kapcsolatunkat az óvodákkal. Ismerkedő foglalkozásokat
tartottak a leendő tanító nénik, és olyan tevékenységeket próbálhattak ki az ovisok,
amelyek jellemzők iskolánkra (vívás, néptánc). Ezen kívül nyílt órákat, iskolaváró foglalkozásokat is tartottunk.
Információs anyagainkat eljuttattuk az óvodákba, megjelentünk az ÚPI iskolákat bemutató kiadványában, pályázatot írtunk ki ovisok számára.
Minden évben (már tíz alkalommal) színházi előadást tartottunk a kerület nagycsoportos ovisainak. Ezeken az előadásokon a tantestület fele játszott kisebb- nagyobb
szerepekben.

3.

PR tevékenység javítása

Promóciós anyagok bővítése

Elkészült kézbe
adható anyagok

Elkészültek a Bocskais emléktárgyak. A film, a jelvény, a nyomtatott tájékoztató
anyag mellett megjelentek a különböző tollak, a jegyzetfüzet, a számológép és a
bögre. A kötődés erősítésén kívül rendezvényekre, jutalmazásra is jól használhatóak
az említett tárgyak.
2015-ben új honlapot hoztunk létre, a régihez képest teljesen más szerkezetben. Az
átstrukturálás célja az áttekinthetőség, és az új funkciókkal való felruházás volt. Az új
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külsőhöz új tartalom társult, bemutatva az iskolát, a célokat, az eredményeket. Az azóta eltelt idő újra megfogalmazta egy új honlap igényét. Az átállás 2020-ban meg is
történt.
Jelentősen javult a Bocskai hírneve az iskolában folyó munka médiákon keresztül
történő bemutatása által. A szülők számára a Bocskai vonzó választási lehetőség lett,
melyet a többszörös túljelentkezés is mutat.
A 2010-es pályázat célkitűzése 16 tanulócsoport elérése volt 23 fős átlaglétszámmal. Akkor 228 diák járt az iskolába, 10 osztályba; ma 427 beülős Bocskais diák van
18 osztályban. Az átlaglétszám 23,72.
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Az optimális 16 osztály lenne az épületben, évfolyamonként két osztállyal. Jelenleg
18 osztállyal működünk, de az évfolyamok közötti eloszlás még nem egyenletes. A
háromosztályos évfolyamok elballagása után fogunk beállni kb. 385-390 fős diák létszámra.

4.

Minőségre való törekvés

A vállalt területek kidolgozása

EFQM pályázatok
sikeres végigvitele

Az EFQM- pályázat egyik területe az intézményi folyamatszabályozás elkészítése
volt, minden más folyamatot is annak alapján építettünk fel.
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Az előző pontban mutattam be az ovis program sikerét.
A harmadik terület az elégedettségmérés teljes körűvé tétele volt. Bevezettük és a
fenntartás és működtetés kettéválása után is működtetjük. Minden Bocskaiban dolgozó minden tanév végén megkapja az értékelését, minősítését. Három részből tevődik össze: az önértékelésből, a vezetői értékelésből és a szülői, illetve diákértékelésből.
A pedagógusok belső értékelési rendszerét a jogszabályok megjelenése (326/2013)
után átalakítottuk, hogy a szempontok minél jobban közelítsenek a kompetenciaalapú
értékeléshez. Ezáltal az eredmények könnyen beilleszthetőek a pedagógus portfóliókba.

Részt vettünk a Hewitt „Legjobb munkahely” pályázatán és az oktatási kategóriában
országos szinten az ötödik legjobbnak bizonyultunk. Az iskola mutatói a versenyszférára voltak jellemzőek.
Büszkék vagyunk az elért címeinkre:
EFQM 1-2, Örökös ökoiskola, Európai Tehetségpont.
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5.

Belső kommunikáció
fejlesztése

Információ a megfelelő helyre és
Pontosság, sebesség javítása időben,
jobb kapcsolatok,
jobb klíma

Az elektronikus levelezés felhasználásával sokat javult az információáramlás sebessége iskolánkban. A tudnivalók, feladatok mindenkihez eljutnak időben. A feladatok
szétterítése, a munkaközösség- vezetők nagyobb felelőssége, feladatköre is hatékonyabb információtovábbításra ad lehetőséget.

6.

Feladatok pontos elvégzése

Feladatok írásban, határidővel; kész feladatok értékelése

Határidőre kész
feladatok, számítógépes információfeldolgozás

A feladatokat általában írásban, határidővel, felelős megnevezésével kell kiadni.
Erre nem volt szükség minden esetben, a kollégáim a feladatok döntő többségét határidőre, az elvárt színvonalon (a sikerkritériumoknak megfelelően) végrehajtották.

7.

Egyenletes tantestületi terhelés

Munkaközösségi értekezleten
feladatok elosztása

Elégedett tantestület (klímateszt)

Az éves munkaterv elkészítésénél, illetve a munkaközösségi értekezleteken meghatároztuk a tanév feladatait. Azokat szét kell teríteni a tantestület minden tagjára. A
32 órás bent tartózkodás bevezetése ezt a törekvést mindenki számára láthatóvá tette.
Ezáltal a munka átlagos színvonala emelkedik, mindenki részt vállal a közös feladatokból, javul a tantestület klímája. A belső klímateszt is ezt mutatta.

8.

Tantestület jobb közösségé formálása

Közös programok (tréningek,
játékok, kirándulás, névnapok
megünneplése)

Jó kapcsolatok,
hatékony együttműködés

Egy tantestület csak akkor működhet jól, ha tagjai képesek egy közös célért, együtt
dolgozni. A másikat egyenrangú félnek, partnernek elismerve. Együtt kell dolgozni a
szervezet és az egyén sikeréért. Mindenkire szükség van, csak másképp.
A tantestület változása állandó feladattá tette az új kapcsolatok kiépítését. Közös
programokat (tréningek, továbbképzések, játékok, kirándulás, névnapok megünneplése) szerveztünk egy jobb kohéziós állapot érdekében.
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9.

Motiváció emelése

Elismerési formák bővítése

Dicséretek (szóban, írásban)

Egy szervezetben mindenkinek azt kell éreznie, hogy ő és a munkája fontos. Ebben
az esetben az általa érzett és vállalt felelősség lényegesen nagyobb, mint egyéb esetben. A korábban említett feladatok közül az egyenletes terhelés és a pontos feladat
meghatározás elengedhetetlen feltétel, hogy mindenki megtalálja helyét, szerepét a
szervezetben.

10.

Iskolai szabályzatok
elkészítése

Minden szükséges szabályza- Minden szabályzat
tot aktualizálni, elkészíteni
készen

Megalkottuk a szabályzatok egységes logikai és formai rendszerét. Az iskola rendelkezik a szükséges szabályzatokkal. De ezeket a jogszabályok változásai és a hatékony működés érdekében időről-időre felül kell vizsgálni (PDCA-logika).
Létrehoztuk a teljes körű tanulói és dolgozói adatbázist, a szerkezet a különböző
adatszolgáltatásokhoz (pl: KIR-STAT) kapcsolódik. Törekedtünk arra, hogy a szükséges és releváns adatok kerüljenek rögzítésre, a felhasználáshoz kapcsolódó struktúrában.

11.

Ellenőrzési terv felülvizsgáTervszerű ellenőrzés
lata, gondos előkészítése

Előírásszerű folyamatok, pontos adminisztráció

Az iskola csak akkor működhet jól, ha a folyamatokat folyamatosan ellenőrizzük.
Ehhez szükség van az előző pontban említett szabályzatokra, az éves munkaterv és
a munkaköri leírás szoros kapcsolatára. A feladat leírása, a határidő, a sikerkritériumok, a felelősök ismeretében lehet pontos eredményekhez jutni. Az ellenőrzési feladatokat szét kell teríteni, a lehető leghatékonyabb működés érdekében. Az ellenőrzési
tervnek szorosan kapcsolódnia kell az éves munkatervhez.

12.

Több intézménynek
gyakorló iskola

Pedagógusok képzése, kapcsolat javítása felsőfokú oktatási intézményekkel

Új intézménynek
gyakorló iskolája

Jelentősen javítja minden iskola presztízsét, ha egy pedagógusokat képző felsőoktatási intézmény gyakorlóiskolájává választ egy alsóbb fokú intézményt. A Bocskaiban
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jelenleg is több gyakorlatvezető pedagógus van. Mellettük is vannak olyanok, akik alkalmasak ilyen feladat ellátására- mentorként, példaképként szolgálni egy új pedagógus nemzedék számára.
Jelenleg három pedagógusképző felsőoktatási intézménnyel van érvényes együttműködési megállapodásunk:


ELTE Tanító- és Óvóképző Kar



Kodolányi János Főiskola



Nyugat- magyarországi Egyetem.



ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Az intézményben felhalmozódott tudást bemutató órákon megosztjuk az érdeklődő
pedagógusokkal. Az UPI által szervezett szakmai napokon gyakran tartottunk nyílt órákat különböző tantárgyakból. Az Oxford Kiadótól több alkalommal Angliából is ellátogattak hozzánk.

13.

Képzéseken megBelső továbbképzések, nyílt
szerzett tudás továb- órák szervezése
bítása a tantestület
felé

Minden pedagógus
előadást tart a tantestületnek az általa megszerzett
friss tudásról

A képzéseken résztvevő pedagógusok továbbadják az újonnan megszerzett tudásuk legfontosabb elemeit. Belső továbbképzéseket, nyílt órákat szerveztünk. Szétterítettük az egész tantestületre a friss ismereteket, hasznosítottuk a kollégák és az iskola
befektetését. (Tudásátadási szabályzat.)
Az ELTE-vel és a Baráti Bőrlabda FC-vel közösen részt vettünk egy kutatásban,
mely az agyféltekék közötti kapcsolatokat vizsgálta.

14.

Tudás átadása műveltségi területek
szerint- projektmunka

Témahetek szervezése (1-1
humán, illetve reál) az erdei
iskolához, illetve a Bocskaihéthez kapcsolódóan

Gyerekek aktív
részvétele, projektek bemutatása

Az erdei iskola tapasztalatai alapján, illetve a Bocskai-hét rendezvénysorozatára
való felkészülés során kellett kidolgozni egy-egy projektet. Ezeket a diákok bemutatták
az egész iskola előtt, vagy kiállítás készült az anyagból. A bemutatók nemcsak egy
tantárgyhoz kapcsolódnak, hanem felölelik a témához kapcsolódó „összes” tudást. A
projekt során a gyerekek információkat gyűjtenek, rendszereznek és feldolgoznak. A
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kész anyag bemutatása a többiek előtt mind-mind kiemelten fejleszti a különböző kompetenciákat. A projektek a különböző munkaközösségek együttműködésével jönnek
létre.

15.

Gyerekek érdeklődésének felkeltése, hatékonyabb tehetséggondozás

Iskolai versenyek minden tantárgyból, minden évfolyamon,
tehetséges gyerekek felszínre
hozatala

Sok induló az iskolai versenyeken,
eredményesebb
szereplés a magasabb szintű versenyeken

A gyermekek képességeinek, tehetségének felszínre hozatala érdekében minden
évfolyamon, minden tantárgyból rendeztünk iskolai versenyeket. A több lehetőség, a
több induló szélesíti a magasabb szintű versenyekre felkészíthető tanulók körét. Kiváló
tehetségpontként a hatékonyabb tehetséggondozás érdekében több pályázati lehetőséget is igénybe tudunk venni diákjaink fejlesztése érdekében.
Szinte minden tanulmányi versenyen részt vettünk, jelentősen javuló eredménnyel.
A kor kihívásának megfelelően a gyerekek nemcsak informatikából, hanem a szaktárgyakon keresztül is elsajátítják az informatikai eszközök használatát, programok alkalmazását. Belső pályázataink kiírásánál is törekszünk arra, hogy minél kreatívabban
használják fel a rendelkezésre álló lehetőségeket (témahetek, fotópályázat, ünnepek).
Új tanítási módszereket alkalmazunk, mint a kooperatív tanulásirányítás, vagy a differenciált oktatás. Az ezekhez szükséges képzéseket az egész tantestület elvégezte.
A pedagógusok gyakran és szívesen használják a digitális táblákat- egyik kollégánk
még az oktatói tanfolyamot is elvégezte.

16.

Készségek, képességek fejlesztése

Feladatlapok, differenciált
foglalkozások

Kompetenciamérésen az elmúlt
éveknél magasabb
értékek elérése

Ugyanolyan jelentőséget kell tulajdonítanunk a felzárkóztatásnak és tehetséggondozásnak. Minden diákunknak a számára legjobb képzést, fejlesztést kell megadnunk.
Ezt korrepetáláson, tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön és a projektekben való részvétel során kell a gyerekeknek megkapni.
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Új területek nyíltak meg belső pályázatok kiírásával, témahetekhez, ünnepeinkhez
kapcsolódóan.

A kompetenciamérési eredményeink lényegesen jobbak az országos átlagnál és
ugyanez mondható el a központi írásbelivel kapcsolatban is.
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A központi írásbeli eredményeit bemutató grafikán jól látszik a csoportbontás eredménye, a hozzáadott érték. A „fontolva haladók” az országos átlagot hozták, a „táltos”
csoport 20 ponttal szárnyalta felül a 47,1-es értéket.
Az eduline-on két évvel ezelőtt megjelent kutatás szerint a hatodikosoknál 20082015 között a legmagasabb matematikai hozzáadott érték terén a Bocskai benne van
Budapest húsz legjobb általános iskolájában.
http://eduline.hu/kozoktatas/2017/6/14/A_20_legjobb_budapesti_altalanos_iskola_R5IT5P

17.

A tanórán kívüli foglalkozások, a helyettesítés hatékonyabbá tétele

Iskolai feladatbank létrehozása

Mindenki számára
elérhető, hasznos
adatbázis működése

Létrehoztuk az iskolai feladatbankot, mely segítséget nyújt egy váratlan helyettesítés szakszerű ellátásához, vagy ötletet ad tanórán kívüli foglalkozások megtartásához.
Minden évfolyamon, minden tartárgyhoz, minden hónapra készen áll egy-egy előre
elkészített óravázlat és feladatsor, melyet nem szakos kollégák is el tudnak végeztetni
a diákokkal.
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18.

Színes szabadidős
programok

Újabb szakkörök, újabb sportolási lehetőségek

Minden gyermek
talál hasznos elfoglaltságot

Bővítettük a szakköri kínálatot, hogy mindenki találhasson érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Az iskolák még ma is stabil értékrendet képviselnek, ezért az iskolán belül kellett megteremteni a lehetőséget, hogy a gyerekek ne az iskolán kívül keressenek sokkal kevésbé pozitív programokat. A kínálat színesítésében új szakkörök
és a Diákönkormányzat által szervezett programok egyaránt szerepelnek.
Az utolsó egészséges évben 41 különböző délutáni elfoglaltságot kínáltunk diákjainknak.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Operettszínházzal, a Művészetek Palotájával és szoros kapcsolatot ápolunk a Vígszínházzal. Ezáltal a gyerekek
kedvezményesen juthatnak színházjegyekhez.

19.

Tagozatos nyolcadikosaink tegyenek
vizsgát (ECDL-Start,
ECL)

Pedagógusok továbbképzése, az oktatás hatékonyságának javítása, vizsgafeltételek megteremtése

Ballagó diákjaink
50 %-a sikeres
vizsgát tesz

Minden évben tett sikeres nyelvvizsgát az angolt emelt óraszámban tanuló diákok
egy része. A 50 %-os tervet sajnos nem sikerült teljesíteni.
Az informatikát tanulóknál ez a célkitűzés az utóbbi két évben sikerült. Kiváló tehetségpontként a plusz felkészítés és a vizsga is ingyenes volt diákjaink számára.
A minél magasabb színvonalú oktatás érdekében együttműködési megállapodást
kötöttünk az Oxford University Press Kiadóval. Minden második évben utazást szerveztünk Angliába diákjaink számára. Ezek is segítették az angolt emelt óraszámban
tanuló gyermekek sikeres nyelvvizsgáját.

20.

Továbbtanulási esélyek javítása

Matematika, magyar előkészí- Mindenkit az 1.
tők megszervezése minden
vagy 2. helyre felévben
vesznek

Hetedik és nyolcadik évfolyamon képesség szerinti bontásban tanítjuk a magyart és
a matematikát, illetve az intézményi órakeret függvényében további tantárgyakat. Felvételi előkészítőt szervezünk magyarból és matematikából.
A felvételi eljárás során diákjaink 90 %-át felveszik az általuk megjelölt első, vagy
második helyre.
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21.

Diákok kommunikációjának javítása

Anyanyelvi kompetenciák fejSzociális kompelesztése; osztályfőnöki órákon
tenciák magas
szituációs játékok; próbafelszintje
vételi

Tanórákon fejleszteni kell az anyanyelvi kompetenciákat, a kifejező készség sokszínűségét. Iskolánkban próbafelvételit tartunk a nyolcadikosoknak. Saját tapasztalatot
szereznek a felvételi beszélgetésről. Így a valódi felvételin már tényleges felkészültségüknek megfelelően tudnak szerepelni.
Sok pedagógus használ drámapedagógiai eszközöket az anyanyelvi, illetve szociális kompetenciák javítása érdekében.

22.

Ökoprogramok gondozása

Erdei iskola, kirándulások,
természetes környezet védelme, megóvása

Változatos foglalkozások az interiorizáció elősegítésére

Az erdei iskola, az egészségnap, a környezeti nevelés feladatai mind beletartoznak
az ökoprogramba. A legfontosabb a gyerekek szemléletének formálása a környezettel
való bánásmód, az energiatakarékosság, a fenntartható fejlődés területén. Éves szinten 30-35 ökoprogramot szerveztünk a gyerekeknek.
A környezettudatos magatartásra nevelés a programokon keresztül valósul meg:
projektmunkák, kiállítások, pályázatok, bakancsos kirándulások, egészségnapok szervezése.
A tudatos programnak köszönhetően 2011-ben ismét elnyertük az ökoiskolai címet,
majd 2014-ben az örökös ökoiskolai címet.

23.

Kompetencia alapú
oktatás erősítése

Tartalomközpontú oktatás helyett képességek fejlesztése

Alkalmazásképes
tudás

A tanulási folyamat nem zárulhat le az iskolai tanulmányok befejezésével. A jövőben
az életpálya bármely szakaszában szükségessé válhat annak módosítása. A hangsúly
a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek,
készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át, ezek révén bárki képessé válik az egész életen át tartó tanulásra.
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24.

Az épített és természetes környezet
megóvása

Közös felújítás minden évben
(iskolai, fenntartói)

Esztétikus környezet kialakítása

A sikeres szemléletformálásnak egyenes következménye az igény a rendezett környezetre. Ekkor a nem a javításokra kerül a hangsúly, hanem a környezet szépítésére,
esztétikusabbá tételére.

25.

„Tiszta iskola”

Felvilágosító, egészségvédő
előadások, foglalkozások

Nincs káros szenvedély

Az iskola még a XXI. században is nagyon sok káros hatástól megvédi a gyerekeket.
De csak akkor tarthatjuk távol a káros szenvedélyektől őket, ha erős erkölcsi meggyőződés alapján ők döntenek a dohányzás, játékszenvedély ellen. A siker érdekében
felvilágosító, egészségvédő előadásokat, foglalkozásokat szerveztünk. Többek között
részt vettünk a Dada programban is.
Céljaink kibővültek, előadásokat hallhattak diákjaink a számítógép, az internet, a telefon helyes használatáról, a fenyegetések elkerüléséről.

26.

Az ebédlő esztétikusabbá tétele

A terítők cseréje, zajcsökkentő dekoráció

Rendezett, esztétikus ebédlő

Igényes környezetben sokkal könnyebb elfogadtatni és betartatni magasabb szintű
elvárásokat a viselkedéskultúrában. Egy szépen berendezett, jól megvilágított helységben a rend önkéntelenül is létrejön. Ebben csak egy elem a terítő színvilága, állapota. Sokat segít a hang irányításában és tompításában a nagy sima felületek megtörése.
Első lépésként szülői összefogással kifestettük az ebédlőt az
iskola színére. Ezután pályázatot írtunk ki az ebédlő szépítésére,
színes alakzatokat kellett képezni tojástartókból. Olyan sok pályamunka érkezett, hogy nem tudtuk kitenni a falra az összeset.

27.

Egészséges ételek
az iskolában

A konyha és a büfé kínálatának folyamos figyelemmel kísérése

Egészséges ételek
nagyobb aránya

Folyamatosan figyelemmel kísértük a konyha és a büfé kínálatát. A konyhai beszállítónak lejárt a szerződése, 2013 szeptembere óta a Pensió Minőségi Közétkeztetés
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Kft. látja el az étkeztetést. A konyhai dolgozók átkerültek a Pensióhoz, így a jogosítványaink megszűntek feléjük. Az étellel kapcsolatosan folyamatosan visszajelzünk a beszállítónak.
Az iskolai büfé jelenleg zárva van. Korábban a büfé vezetőjével minden tanév kezdetén rögzítettük a kínálatot és az árat. Kiszűrtük az egészségtelen ételeket, italokattöbbféle gyümölcs is kapható volt.
(20/2012. EMMI rendelet, 2011. évi CIII. tv, OGYÉI, NÉBIH útmutató)

28.

Hagyományok ápolása, teremtése

Dicsőségfal létrehozása (aktuális eredmények, Bocskaidíjasok)

Elkészült az aulában a dicsőségfal

Iskolánk komoly hagyományokkal rendelkezik. A Bocskai-hét, a Gála, a Családi
Nap, a Bütykölde, az adventi készülődés. Az iskolai ünnepségek már régóta visszatérő
közös programjai a Bocskais diákoknak, szülőknek és dolgozóknak.
Az aulában és a folyosókon megjelennek az iskola diákjai által elért eredmények.
A tornaterem előtt, az iskolacsúcsokat tartalmazó tabló még nem készült el.

29.

Szülői elégedettség
szinten tartása, javítása

Új programok a szülők számára, lehetőség biztosítása
az új ötletek befogadására

Elégedettségi mutatók javítása (minősítés), magas
részvétel a programokon

A hagyományos programok- az ünnepek, a Bütykölde, a Családi Nap- megtartása
mellett- már közös sportolási lehetőséget is biztosítottunk néhány alkalommal a Bocskaisok számára.
Egy öt előadásból álló sorozattal indult el a Szülők akadémiája projekt. Az előadások
a „Hogyan legyünk jobb szülők?” témakörhöz kapcsolódtak. Az érdeklődők száma folyamatosan nőtt a Szülők Akadémiájának előadásai iránt. Az utolsó témakör a mese
szerepe volt.
Új terv, hogy a szülők számára táncos mulatságot szervezünk.

30.

Az iskolaújság újjáélesztése

Felelősök, diákok, Diákönkormányzat bevonása

Évente 3 szám
megjelentetése

A Diákönkormányzat vezetésével, az érdeklődő diákok és pedagógusok bevonásával részben sikerült feléleszteni az iskolaújságot. A Bocskajla(p) évenként két-három
számmal jelentkezett.
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31.

Az iskolarádió újbóli
működtetése, gyors
információtovábbítás

Az iskolarádió technikai felújítása

Élvezhető minőségben szól az iskolarádió

Az iskolarádió működtetése egy új tevékenységi lehetőség, ahol az érdeklődő diákok
több alapvető kompetenciájukat fejleszthetik. Az iskolaújsághoz hasonlóan itt is a Diákönkormányzatra hárult a feladat megvalósítása.
Jelenleg minden nap két szünetben szól az iskolarádió. A teljes körű hallhatósághoz
be kell befejezni a hangszórók cseréjét a tantermekben.

32.

Iskolai énekkar újraszervezése

Szervezési feladatok

Ünnepélyeken szerepelnek, kerületi
versenyeken részt
vesznek

A kitűzött célt elértük. A kezdeti lépések után az énekkar létszáma fokozatosan
emelkedik. Nagy sikerrel szerepelnek az iskolai rendezvényeken, kerületi versenyeken.
9. Stratégia
Az ötévenkénti vezetői pályázat bemutatja a különböző távra szóló elképzeléseiket
az intézménnyel kapcsolatban. Ez tartalmazza a célokat, a feladatokat, az erőforrások
elosztását, a szervezet felépítését, a vezetés rendszerét, a lehetséges innovációs terveket.
A stratégia fontosságát az adott kolléga saját fontosságával lehet érzékeltetni. Ha ő
azt érzi, hogy része a rendszernek, fontos eleme az intézménynek, ahol megvalósulhatnak az ő személyes céljai is, akkor elkötelezetten fog részt venni a munkában. Mindenki számára kézzelfogható célokra kell lebontani a szervezeti stratégiát.
A stratégiai terveket részcélokká bontjuk le, melyek megvalósulását mérjük. A legfontosabb mutatók:


a gyermeklétszám alakulása (elsős beiratkozás, magasabb évfolyamon érdeklődők),



az iskolaelhagyók száma (nyolc- és hatosztályos középiskolák),



Az iskolaelhagyók száma elenyésző volt a gimnáziumok leépítéséig. Ez érezhetően megnövelte az elvándorlást- a szülők biztosan az adott gimnázium falai között
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szerették volna tudni gyermeküket, ezért megnőtt ez a szám, de még mindig jó
szinten állunk.


a beiskolázási eredmények (központi írásbeli, bekerülés az áhított középiskolába),



az országos kompetenciamérés eredményei,



és a versenyeredmények.

10. A célmeghatározásból eredő feladatok
A közös cél minden esetben a gyermek szükséglete. Kapja meg a számára lehető
legjobb oktatást- nevelést.
10.1.

Pedagógiai folyamatok

Célok

Feladatok

Sikerkritérium

1.

A jelenlegi mérési
eredményekből
adódó feladatok
megjelenítése

Az eredmények láthatóbbá té- Az eredmények
tele
megjelennek a dokumentumokban

2.

A saját önértékelési
rendszer, az intézményi elvárások
megjelenítése

A saját önértékelési rendszer,
az intézményi elvárások és
ezek teljesülése jelenjenek
meg a dokumentumokban

Az eredmények
megjelennek a dokumentumokban

3.

Mérések, visszacsatolások bővítése

Új mérések bevezetése

PDCA- működés

10.2.
4.

10.3.

Személyiség- és közösségfejlesztés
A belső tudásmegHospitálások, nyílt órák szerosztás működtetése. vezése
Egymás munkájának
jobb megismerése.

Új módszerek
meghonosodása a
tantestületben.

Eredmények

5.

Kompetenciamérés
eredményeinek a javítása

A szövegértés javítása, az
alapszintet el nem érők arányának csökkentése

ESL-eredmények
javulása

6.

Központi írásbeli
eredményeinek a javítása

A fontolva haladók csoportja
érjen el jobb teljesítményt

Csökken a különbség a pontszámban a két csoport
között
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Célok

Feladatok

Sikerkritérium

7.

Beiskolázási eredmények szinten tartása

A csökkenő születésszám
mellett tartsuk meg a beiskolázási mutatóinkat

Változatlan létszámú osztályok
indulnak

8.

A kimeneti eredmények megtartása, javítása

A csoportbontás megtartásával tovább javítani diákjaink
felvételi esélyeit

Diákjaink szinte kivétel nélkül bekerülnek az első helyen választott iskolába.

9.

Címek megőrzése

Az elért címeknek megfelelő
működés

A címek megtartása

10.4.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

10.

A feladatalapú szer- A feladatok meghatározása
Egyenletes terhevezeti kultúra fejlesz- után csak a megfelelő csopor- lés
tése
tok létrehozása

11.

A feladatok, folyamatok tervezhetősége, átláthatósága

10.5.

Az éves naptár elkészítése,
publikálása minden Bocskais
részére

Az éves naptár
napi szinten történő használata

Az intézmény külső kapcsolatai

12.

Hírnév további javítása

Meggyőző kommunikáció a
stabilitásról, az eredményekről; felelős meghatározása

Pozitív média megjelenések

13.

Elégedettségmérés
fejlesztése

Minden mérést a webes felületre kell átvinni

Könnyebb elemzés, gyors visszacsatolás, a szervezet finomhangolása

14.

Csatlakozás a MaA folyamat végigvitele
dárbarát iskolai hálózathoz

Részvétel a programban

15.

Hatékonyabb műkö- Jó gyakorlatok megismerése,
dés, módszertani fej- azok beépítése az intézményi
lődés
kultúrába

Módszertani kultúra fejlődése
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10.6.

A pedagógiai munka feltételei

Célok

Feladatok

Sikerkritérium

16.

A pedagógusok
kompetenciáinak fejlesztése a kor igényeinek megfelelően

Célzott képzéseken való rész- Módszertani kulvétel
túra fejlődése

17.

Az okos tanterem
működtetése, a
GoogleClass használata

A tantestület képzése

Napi használat,
pályázatokon való
részvétel

18.

Az infrastruktúra fejlesztése

Pályázatok, fenntartói támogatás útján

Hatékony, élhető
környezet

19.

Humánerőforrás fejlesztése

A feladatok ellátásához szükséges dolgozói létszám (igh,
második iskolatitkár, rendszergazda, stb.)

Minden státusz be
van töltve

10.7.
A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi
szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
20.

Pénzügyi ismeretek
átadása

Alapismeretek átadása a tudatos pénzügyi döntésekhez

A pénzügyi tudatosság váljon a
mindennapok részévé

21.

Környezeti szemléletformálás

Megismertetni a környezetbarát szemléletet, a fenntarthatóság elvét és gyakorlatát

Tudatos környezeti
magatartás, káros
környezeti hatások
csökkentése

22.

A 2020-as NAT változásainak átvitele

A tantárgyi óraszámok, a curriculum meghatározása, átültetése az alapdokumentumokba

A jogszabálynak
megfelelő intézményi dokumentumok
létrejötte
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11. Összefoglalás
A 2020-2021-es tanév eddig elért eredményei

11.1.

A tárgyi feltételeken sikerült jelentősen javítani:


az udvari padok cseréje, számuknak a bővítése



az udvari játékok javítása



nyílászáró csere a vívóteremben és a folyosóján



3 tanteremben a tanulói székek cseréje



a belső bejárati ajtót fotocellásra cseréljük, ami tovább segíti a vírus elleni védekezést

Az emberi erőforrások területén:


csökkent a betöltetlen álláshelyek száma



ismét két igazgatóhelyettes van



sikeres pedagógus minősítések

Az iskola pedagógiai munkáját tekintve:


villámgyors, hatékony átállás a Covid 19 miatt



GoogleClass aktív használata



a tehetségponti minősítésünk megújítása



kimagasló központi írásbeli eredmény a „táltos” csoportnál

Egyéb:


új honlap



Facebook- oldal használata a tájékoztatásra



vívás együttműködési megállapodás

11.2.

Jövőkép

Értékeinket továbbra is szeretnénk megőrizni. A legfőbb célunk, hogy a hozzánk járó
gyerekek a számukra legoptimálisabb oktatásban és nevelésben részesüljenek. A
Bocskaira jellemző tevékenységek (vívás, sakk, néptánc), a csoportbontások mellett
meg kell tartani széles délutáni kínálatot.
A módszertani kultúraváltás elengedhetetlen. A mai gyerekeknek már nem lehet
csak frontálisan tanítani. A ma generációjának más jelent ingert, mint régen. Fel kell
használni az új módszertani, óraszervezési eljárásokat, IKT eszközöket.
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Az iskola dolgozóinak tudását a jövőben is szeretnénk megosztani. A bevált, jól működő folyamatainkat, a jó példákat szívesen bemutatjuk másoknak is. Rengeteg energiát lehet megtakarítani, ha az intézmények segítik egymást, közösen keresik a legjobb megoldásokat.
Az általános iskola az egyik legfontosabb életkori időszak a gyerekek életében. Ekkor alakulnak ki az alapvető szokásrendek, tanulási technikák, a tanuláshoz való hozzáállás. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekek ezekben az években megkapják a testi, szellemi fejlődésükhöz a számukra legjobb segítséget, útmutatást.
Ha egy gyermek kisiskolás korában megszereti a tanulást, védi, óvja környezetét,
segíti társait, akkor ezek az erények a későbbiek során is tulajdonságai maradnak.
Mindent a fenti céloknak kell alárendelnünk. A szervezet felépítését, a dokumentumok által szabályozott folyamatokat, oktatási-nevelési feladatainkat. Pedagógusaink
rendelkeznek azzal a tudással, amivel az életben sikeres embereket indíthatunk útnak.
Mindannyian együtt, közös munkával iskolánkat is sikeressé tehetjük.
Hatékonyság, tervszerűség, felelősség, önállóság, kommunikáció.
Az a célom, hogy az Újbudai Bocskai István Általános Iskola egy olyan hely legyen,
ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen dolgoznak a tanárok és a technikai dolgozók.
Olyan hely legyen, ahova csillogó szemmel lép be az iskolát alig váró ovis, és onnan
továbblépve ugyanolyan csillogó szemmel várja a középiskolát.
Olyan hely legyen, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést kapják.
Olyan hely, ahol a dolgozók minden helyzetben olyan döntést hoznak, amelyet a
saját gyermekük esetében is elfogadnának. Ezzel a hozzáállással is benne van a hiba
lehetősége a rendszerben, de ezzel a szemlélettel sikerre vagyunk ítélve.
A jogszabályok betartásával, ezen alapelvek szerint, kollégáim, a Dél-Budai Tankerületi Központ, és az Önkormányzat segítségével szeretném vezetői munkámat végezni.

...........................................
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12. Mellékletek
Diplomamásolatok
Egyéb végzettségek
Munkáltatói igazolás
Erkölcsi bizonyítvány
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