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II. Bevezetés 

 

II.1. Motiváció 

 

„Napjainkban egyre nagyobb szükség van arra, hogy a gyerekeknek megadjuk, a felnőtteknek 

pedig visszaadjuk a tudásukat saját identitásukról, a méltóságuk megőrzése érdekében. 

Ahogyan a két- vagy többnyelvűség gazdagságot jelent az embernek, úgy a kisebbségi lét is 

adhat vállalható öntudatot, kulturális gazdagságot, büszke állampolgárságot.” 

 

                   /Rézműves Melinda/ 

 

 

Mielőtt az első öt éves megbízás időtartamára reflektálnék, az akkor kitűzött célok 

megvalósulását elemezném, szeretném néhány mondattal körüljárni fenti idézetválasztásomat. 

 

Rézműves Melinda roma értelmiségi, néprajzkutató, a romani nyelv őre, újítója, akinek 

nagyra tartom a munkásságát. Hodászon, saját költségén megalapította az első Roma 

Tájházat, amely a gyerekek közösséggé szervezésére, identitástudatuk elmélyítésére, 

környezeti ismereteik bővítésére irányul. Hosszú távon pedig a romák társadalmi 

felemelkedését tűzte ki célul.  

 

Hogyan vonható párhuzam?  

A mi intézményünk – melyben 1996. szeptember 1-től dolgozom –, a mai Miskolci Herman 

Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú 

Művészeti Tagiskola nevet viseli. Fennállásának évei alatt azonban több névváltozást is 

megélt. Kezdetben még önálló intézményként 20. Sz. Általános Iskola néven, majd a 

művészeti képzést felvéve Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola elnevezéssel 

várta a gyermekeket az Avas szívében. Mai nevét az intézmények átszervezése idején kapta, 

melynek következtében a Herman Ottó Általános Iskolával került összevonásra.  

Az intézményben a statisztika által mutatott eredmények ellenére, nagyarányú roma 

kisebbséghez tartozó tanulókat számlál, akiknek a halmozottan hátrányos helyzet mellett napi 

szinten meg kell küzdeniük azzal kérdéssel: Miért tanuljak? Miért jó az nekem, ha iskolába 

járok? Ezeknél a gyerekeknél a családi modell – szerencsésebb esetben – kétkezi munkás 

apát, háztartásbeli otthon dolgozó anyát jelent. Azonban akadnak nagy számban olyan 

gyermekek is, akik csonkacsaládból érkeznek, nevelőszülőnél nevelkednek, gyermekotthon 

lakói. Az ő esetükben még nehezebb mintaadásról, példás életútról beszélni. Azt gondolom, 

hogy fenti sorok elolvasását követően már egyértelmű az idézetválasztás is.  
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2016. szeptember 1-től tagintézmény-vezetőként erősítem az iskolában dolgozó elhivatott 

pedagógusgárdát, azonban megbízatásom idén augusztus 15-én lejár. Abban a reményben 

szeretném a törvényi rendelkezésnek és kiírásnak megfelelően megpályázni a következő öt 

évre is a tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) munkakört, hogy évek múltán 

visszatekintve elmondhassam majd, picit én is, mi is hozzájárultam/hozzájárultunk ahhoz, 

hogy minél több hátrányos helyzetben lévő gyermek bejárja azt a bizonyos példás életutat.   

 

Kitűzött célom, hogy azt a hiányzó mintát, mely a gyermekekben a tudás megszerzése iránti 

vágyat erősíti az intézmény minél nagyobb részben megadja a tanulóinak. Ez alapjául 

szolgálna a Rézműves Melinda soraiban olvasható – és általam is fontosnak tartott – öntudat 

erősítésének, mely „gazdagságot jelent az embernek”. 

 

A tagiskolámban azt szeretném elérni, hogy a gyermekek legkisebb sikerei is motiváló 

hatásúak legyenek, kapaszkodót nyújtsanak a tanulóknak. Higgyenek benne, hogy: „Mindenki 

jó valamiben!” Elhiggyék, hogy ez roma emberre éppúgy igaz, mint bárki másra. Az iskola a 

tehetség felkutatásának legyen a helyszíne! Szintén nagy hangsúlyt kell fektetnünk a 

pályaorientációra is, hogy mindenki megtalálja a képességei kamatoztatására leginkább 

alkalmas utat. Mindehhez szükség van olyan példaképekre akik a felsőoktatásban tanultak és 

ennek, vagy kiemelkedő tehetségüknek, kitartásuknak köszönhetően  érkeztek meg mai 

elismertségükhöz. Ennek előmozdítására fontosnak tartanám, hogy minél több olyan roma 

embert mutassunk be az intézmény falai között, akik a legnagyobb hátrányból indulva karriert 

futottak be, sikeres vállalkozók, művészek, értelmiségiek lettek. Ezen törekvések 

megvalósításával szeretném elérni, hogy a gyermekek felismerjék, hogy a tehetség és a 

szorgalmas tanulás együttesen mire is lehet képes.  

 

A miskolci roma szakkollégium növendékeivel, megteremthetjük a személyes találkozás 

lehetőségét, melyen beszámolhatnának saját sikereikről, ezzel is elősegítenék a 

szemléletváltást, a kitörés lehetőségnek valós alapját a fiatalabb korosztály körében. 
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II.2. Előző célok -, avagy mi valósult meg? 

 

Az elmúlt öt esztendő sok kihívással járt, az akkor megfogalmazott célok teljesülése nem volt 

akadálymentes.  

Nagy hangsúlyt fektettem az évek során a biztonságos iskolai környezet megteremtésére, 

amit mindennek az alapjának tekintettem akkor és ugyanígy gondolom ma is. Mitől 

biztonságos egy iskola? Nyilván attól, hogy a szülők által reánk bízott gyermekekre 

mindannyian felelősen képesek vagyunk vigyázni, az oktató-nevelő munkát hivatásként 

megélve nap, mint nap lelkiismeretesen tudjuk ellátni. A halmozottan hátrányos helyzet, a 

kifogásolható szociokulturális háttér, a nem példaértékű neveltetés magában hordozta, 

hordozza, hogy szükség volt egy szintet emelni a biztonságon. Az akkor még csak tervben 

szereplő külső-belső kamerarendszer, már 5 éve megnyugtató biztonsági kellék.  

A nem kis anyagi áldozattal járó berendezés, miben segítette munkánkat?  

 Távoltartó szerep, azok számára, akik illetéktelenül léptek be az intézmény területére.  

 Rendőrségi nyomozó munkát segítő szerep (a környéken bűncselekményt elkövető 

személy esetleges „képbe kerülése”.  

 Biztonságot nyújtó kellék, azoknak a tanulóknak, akiket korábban az óraközi 

szünetekben, a folyosón vagy az udvaron „vegzáltak” esetleg bántalmaztak a 

tanulótársak.  

 Vagyonvédelem és káreset azonosítása terén is többször alkalmaztuk sikeresen.  

 A legfontosabb azonban a visszatartó ereje. Az összes előző pontban felsorolt eset 

száma csökkent, mely által nőtt a biztonság az intézmény falain belül és az udvarokon 

egyaránt. Ha mégis előfordult bármelyik esemény, az azt „elkövető” gyermeket arra 

sarkallta, hogy vállalja tettei következményét, hiszen tagadás esetén úgyis kiderül. 

Tehát egyfajta személyiség-formáló szerepe is lett.  

Az iskolarendőr személyében változás történt, de a munkahelyi leterheltség miatt csak ritkán 

jelent meg az iskolában. A rendészet munkatársaival is történt személyes egyeztetés.  

 

A diákújság „újraélesztése” sajnos csak a projektnapokra korlátozódott. Természetesen 

továbbra is úgy gondolom, hogy hasznos lehet a gyermekek együttműködésének fejlesztésére, 

a közösségi összetartás megerősítésére és még számos célra, ezért nem hagyom ennyiben ezt 

a törekvésemet. Be kell látni, hogy a mai gyermekekhez már más utak vezetnek, egy kiadvány 

esetében a digitálisan megjelenő kiadványok például. Alkalmazkodva a helyzethez, a jövőben 

a digitális változat létrehozásán gondolkodok.  
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Kiemelten fontosnak tartottam és továbbra is tartom az együttműködéseket, melyek 

különböző színtereken valósulnak meg. Az EFOP-os pályázat lehetőséget nyújtott a 

szülőkkel való szorosabb együttműködésre, ám az utolsó évben kialakult vírushelyzet sok 

elképzelésünket felülírta, az elképzelés megvalósítását picit visszavetette. Szintén a pályázat 

hozadéka volt, hogy javult a kapcsolat a szomszédban működő óvodával. A külső partnerek 

közül említésre méltó a családsegítővel és szociális munkással való együttműködés. A 

feladat korántsem elvégzett, de elindultunk egy jó úton, melyet érdemes folytatni. 

 

Elképzelhetetlen egy iskola folytonos fejlődése, megújulása a pedagógusok megújulása, 

fejlődése nélkül. Büszkén írom le, hogy a távoktatás idején megnőtt az online képzésekre 

jelentkező és azokat elvégző kollégák száma, melyek hatékonysága a későbbiekben 

mutatkozhatnak meg a pedagógus kompetenciákban. Sikertelen lett az egyik legjobban várt 

PEDREZI képzés, ahol a kínálat és a kereslet egyáltalán nem találkozott… 

 

Úgy gondolom, hogy a kitűzött célokat többé-kevésbé sikerült elérni, vagy legalább az 

eléréshez elengedhetetlen útra rálépni. Mindenképpen szeretném ezeket az utakat folytatni, és 

új célokat álmodni. Nem titkolom, a kitűzött célok alappillérének számító fegyelmi helyzet 

javulását tartom az elmúlt 5 év legnagyobb sikerének, erre vagyok a leginkább büszke.  

Az iskolai házirend betartása kötelező és ezt tudatosítottam is az intézményben 

tartózkodókban. Nem szégyelltem például a bejárati ajtóhoz körömlakk lemosóval odaállni a 

reggeli érkezés idejére és minden gyermek körmét ellenőrizni. Ha valaki festett körömmel 

érkezett, a lemosót bátran használhatta. Fontosnak tartom a visszatartó erőt kialakítani, úgy 

vélem, hogy ezzel a nem rendszeres, szúrópróba-szerű tevékenységgel is sikerült elérnem a 

célomat. A fegyelmi helyzet javítására használt eszközök közül három dolgot emelnék ki:  

1. Az esetek kivizsgálásában való állhatatosság, szülők telefonon, majd személyesen való 

megkeresése.  

2. Kamerarendszer működésének tudatosítása a „fejekben”, gyermek, szülő, sőt dolgozók 

tekintetében is!  

3. A roma szülőkhöz való viszonyulás a cigány nyelvismeret céltudatos használatával, mellyel 

sikerült a tiszteletet kivívni, agresszív fellépések számát nullához közelíteni. 

 

Hiszem, hogy a fegyelmi helyzet javulása egy lépcsőfok a további tervek megvalósítása felé, 

hiszen a figyelem a fegyelmezésről az érdemi munkára irányulhat. 
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II.3. Küldetésnyilatkozat, pedagógiai hitvallás 

 

„Olyan iskola kialakítása, amelyben gyermek és felnőtt jól érzi magát, 

amelyben a gyermekek minél tovább maradnak életvidám, alkotó gyerekek, 

ahol a szociális különbségek elvesznek, ahol a tehetség, a türelem, a másik 

iránti figyelem számít.” 

                    /ismeretlen szerző/ 

 

Munkánkban az emberi kultúra alapértékei: szeretet, igazság, őszinteség, becsület, 

hazaszeretet, tudás, bátorság, szorgalom, kitartás, tolerancia, pluralizmus és demokrácia 

igénylése, az emberi méltóság tisztelete meghatározó jellegűek. Iskolánkban a tanulók teljes 

személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, 

készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink 

szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott 

gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

 kiemelt feladatunk, hogy a tanítás – tanulási folyamatunk egyre hatékonyabb legyen, 

és folyamatosan emelkedjenek a tanulók eredményességi mutatói.   

 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 
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 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében 

biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató 

foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy 

képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.  

Szeretnénk, ha tanulóink, akik a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesítik 

magukban az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó,  

 művelt, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, 

 becsüli a tudást, a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (munkában, tanulásban, versenyben) 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony 

módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 
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 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 

 ismeri, tiszteli, ápolja: 

- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

- a természet, a környezet értékeit, 

- más népek értékeit, hagyományait, 

- az egyetemes kultúra legnagyobb értékeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias, beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját, 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy ezek a tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 

itt felsorolt személyiségjeggyel. 
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III. Vezetői program 

III.1. Vezetői alapelvek 

Az iskolában eltöltött 26 évem utolsó öt évében szereztem vezetői gyakorlatot.  

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy intézményvezető asszony „szárnyai alatt” nagyon 

sok vezetői fogást sikerült elsajátítanom. Ezeket szeretném tovább csiszolni pályázatom 

sikeres elfogadását követően. Tudom, hogy ez az a munkakör, amiben soha nem lehet 

hátradőlni, hiszen mindig minden változik, így a vezető személyiségének, szemléletének is 

folyamatosan formálódni, alkalmazkodni kell a kihívásokhoz. Új képességekre kell szert 

tenni, innovatívan kell az iskola irányítását kezelni. Ezek megvalósíthatósága okán áll közel 

hozzám a menedzser szemléletű vezetői stílus. A jövőbeni elképzelések megvalósításáról a 

későbbiekben is említést teszek, de hangsúlyoznom kell, hogy a szülők és gyermekeik 

igényeit kielégítő, piacképes és mindemellett versenyképes iskola kialakítása és megtartása a 

legfőbb szempontok között szerepel. Bár sokat kell még tanulnom, hiszen egy vezető nagyon 

sok elvárásnak kell, hogy megfeleljen, de tudom, hogy képes leszek a kihívásnak eleget tenni. 

A fenntartó, a tantestület, a gyermekek, szülők és a település környékén élők is mind-mind 

egyfajta elvárást támasztanak az intézményvezetés felé. 

Ebben segíthet egy jól szervezett tantestület, akiknek bizalmát élvezve megvalósíthatók a 

pedagógiai programban megfogalmazott törekvéseink és a küldetésnyilatkozatunk.  

A jó vezető ismérvei a felelősségtudatos döntések meghozatala, a feladatok pontos és 

egyértelmű delegálása, melyeket a kollégák nem kényszerként élnek meg, hanem örömmel, 

hivatásuk tudatában teljesítik azokat. Azonban szükséges ezeket a delegált feladatokat 

ellenőrizni, nyomon követni is. Az elvégzésüket és ellenőrzésüket – esetleges javításukat 

követően – közösen megbeszélni, hogy mit lehetett, vagy kellett volna másképpen csinálni a 

hatékonyság érdekében. 

 

Szintén fontos alapelvként tekintek arra, hogy hitelességemet és rátermettségemet bizonyítani 

tudjam az intézmény érintett szereplői felé. Ennek érdekében rövid és hosszú távú célokat 

szeretnék megfogalmazni, melyeket véghez is szeretnék vinni a kollégáimmal karöltve. 

Hiszem, hogy az egyes döntések meghozatalában is támaszkodni kell azokra a kollégákra, 

akik az adott témában kompetensek.  

 

Úgy vélem, hogy az alapelveimként fentebb megfogalmazott tulajdonságokkal rendelkezem, 

feladatokat képes vagyok szakszerűen elvégezni. 
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III.2. Helyzetelemzés 

A tervezéshez elengedhetetlen az intézmény jelenlegi helyzetének elemzése, értékelése 

többféle szempontból. Természetesen sok tényező árnyalja/árnyalhatja a kapott képet. 

Elsődleges feladatom mindenképpen az volt, és – pályázat elnyerése esetén – az is lesz, hogy 

az értékelés során a kapott eredményt arra használjam, hogy az oktatási intézmény a 

legoptimálisabb feltételek mellett legyen kihasználva, illetve az oktató-nevelő munka során 

minden tekintetben a legjobb helyzetet igyekezzek megteremteni.  

 

III.2.1. Tanulólétszám 

Egy oktatási intézmény működésének egyik alapfeltétele, hogy legyen kit oktatni. Mivel nagy 

a verseny, sok intézmény igyekszik a szükő kegyeit elnyerni, hogy gyermekeik oktatását rájuk 

bízzák, így egy kiélesedett versenyhelyzetben kell helytállni.  Sajnos csak az Avas 

városrészen több általános iskola működik, miközben a gyermeklétszám nagyon alacsony 

ebben a korosztályban és folyamatosan csökken. Ez a tendencia egyértelműen megmutatkozik 

a tanulói létszámok alakulásában is.  

A létszámadatokra vonatkozóan álljon itt egy összefoglaló táblázat, mely egyértelműen 

mutatja az iskola erre irányuló helyzetét, a létszámadatok változását.  

 

 
2019. 
január 

2020. 
január 

2021. 
január 

Adatok Tagiskola Tagiskola Tagiskola 

Létszám 173 157 154 

SNI 46 30 23 

BTMN 24 27 23 

Egyéni tanrend 
(régen: magántanuló) 

4 ----------- ----------- 

RGYK 
(régen: GYVK) 

73 68 59 

HH 38 42 29 

HHH 34 27 29 

Jogv. szünetelők 20 12 9 
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Etnikai tanulók 58 57 49 

Tanulószobás tan. 15 21 13 

Veszélyeztetett tan. 34 33 29 

Napközis tanulók 95 81 72 

Hitoktatás 90 80 82 

Összes mulasztás 11504 10487 16138 

Igazolatlan mulasztás 794 1001 1288 

Magatartási átlag 3,44 3,82 3,76 

Szorgalmi átlag 3,20 3,34 3,35 

Bukás 22 13 8+2+5 =15 
(1 tárgy, 2 tárgy, 3-nál több) 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

megkeresése 
20 11 17 

Lemorzsolódás 23 26 11 

 

A gyermekek létszáma 2 év alatt 19 fővel csökkent. Az iskolák között zajló verseny első 

számú eszköze a minél többféle és minél egyedibb programok, megvalósítása az adott 

intézményben. A Munkácsy Tagiskola a művészeti oktatás mellett tette le a voksot már sok-

sok évvel ezelőtt és ezt a hagyományt a mai napig őrzi.  

Művészeti iskolán  képző- és iparművészeti ág, festészet tanszakára a 2020/2021. tanév I. 

félévében 46 tanuló járt, míg a II. félévtől ez a szám emelkedett 49 főre. 

A zeneművészeti ág népzene tanszakára járó tanulók száma sajnos megcsappant, de 

kecsegtető, hogy 12 tanulónak támadt kedve szakköri szinten elmélyülni a citerázás 

tudományában, akik az I. félévben sikeres vizsgát is tettek.  

A számok egyértelműen mutatják, hogy valamivel szükségszerű vonzóbbá tenni az intézényt. 

Nehéz azonban olyan környezetben a diákokat is érdeklő új tevékenységgel előrukkolni, ahol 

a diákok nagy része valamilyen tanulási nehézséggel küzd, vagy hátrányos, halomozottan 

hátrányos helyzetben van.  

A szomorú számok mellett azonban érdemes rápillantani a pályaelhagyásra vonatkozó 

számadatokra. Még ilyen nehéz helyzetben is sikerült a mérleg nyelvét a pozitív irányba 
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vezetni e tekintetben, hiszen a 2019-es cca. 13%-os pályelhagyást sikerült cca. 7%-ra 

csökkenteni. Reményeink szerint ez a szám tovább csökkenthető. 

 

III.2.2. Humán erőforrás 

Az iskola működésének egyik legfontosabb tényezője – a tanulói létszám biztosítása mellett – 

a megfelelő szakos ellátottság. A jelenlegi pedagógus korfát megtekintve (1. sz. ábra), 

aggasztó a jövő és akkor finoman fogalmaztam. 

 

 

1. sz. ábra 

 

Az intézményben tanító pedagógusok átlagéletkora 55.5 év. Ha egyházi iskola lennénk, akkor 

kötelezővé tenném, hogy a mindennapi imádság mellett, fohászkodjunk új pedagógusokhoz. 

Kikhez is pontosan? Szinte minden iskola küzd azzal a ténnyel, hogy nincs fizikás, kémiás, 

technika szakos kolléga. Keresünk továbbá könyvtárost, fejlesztő pedagógust, alsós tanítót, 

napközis tanítót.  

 

Az idei tanévben a két iskolából (Herman – Munkácsy) 11 kolléga megy nyugdíjba, jövőre is 

4 kolléga távozik tőlünk nyugállományba.  

 

Megkerülhetetlen a kérdés, az intézmény mit tehet annak érdekében, hogy az új tanévre el 

tudja látni a feladatát? Nehéz nem beszélni arról, hogy az utóbbi néhány évben 

„hidegzuhanyként” ért minket néhány kolléga „utolsó pillanatban” bejelentett távozása, ami 
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alapjaiban rengette meg az elfogadott, többszörösen módosított tantárgyfelosztást. Erre nehéz 

készülni, de az iskolavezetés feladata, hogy megoldja a problémát.  

 

Nagyon elszomorító, hogy egyre több, nyugdíj előtt álló, egészségükben megromlott 

pedagógusokkal találkozom mindennapi munkám során. Meddig lehet helyettesíteni a tartós 

táppénzen lévő kollégát? Hogyan képes az iskola biztosítani egy induló elsős osztály számára, 

a kiegyensúlyozott, biztonságos tanulói környezetet, ha egy tanéven belül három 

osztályfőnökkel is találkozik? Milyen a viszonyulásuk a szülőknek egy ilyen helyzet láttán? 

Mit tennék én, ha az én gyermekem lenne ennek az első osztálynak a tanulója? 

 

Sok-sok kérdés, ami még csak gyarapodni fog, ha az oktatásban legfelsőbb szinten lévő 

döntéshozók valamit hamarosan ki nem találnak.  „Tegyük vonzóbbá a pedagógus pályát!”, 

„Legyen versenyképesebb fizetés, ami a férfi nemhez tartozókat is a tanári pályára terelné!” – 

mondhatnánk, de nem ilyen könnyű a helyzet, én az oktatás igen kicsi mozaikja vagyok, aki 

reménykedik, hogy lesz ez még jobb is!  

 

26 éve ugyanabban az iskolában dolgozom, nagyszerű munkatársakkal, akiknek csak 

köszönettel tartozom, hogy tereltek a pályán, rengeteget tanultam tőlük. Minden fiatal 

pályakezdőnek, akik az oktatást választották hivatásul, mert ez tényleg nem csak foglalkozás, 

hanem hivatás, hasonló élményeket kívánok!  

 

III.2.3. Kapcsolatrendszer 

Egy intézmény nem működhet külső partnerek nélkül. A Munkácsy Tagiskola részt vett az 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása projektben, melyben a sikeres megvalósítás részeként, feltérképeztük és 

azonosítottuk a külső partnereket. 

Természetesen a pályázat előtt is komolyan foglalkoztunk az iskola partneri hálózatával, de ez 

a projekt ráébresztett bennünket, hogy mennyi fontos elemezni a viszonyokat és az 

együttműködésben rejlő lehetőségeket a siker érdekében.  

 

A beazonosított partnerek: 

 Miskolci Tankerület, mint fenntartó 
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Feladatellátási helyünk a Miskolci Tankerületi Központhoz tartozik (3527 Miskolc, 

Selyemrét u. 1.). Minden, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámadatot, vagyon -, 

jogok és kötelességek átadás-átvételéről szóló megállapodást a fenntartó hagy jóvá. 

Dr. László István a Miskolci Tankerület Központ igazgatója személyesen is felkereste 

intézményünket, nem sokkal azután, hogy hivatalba lépett. Napi, korrekt szoros 

munkakapcsolatban áll intézményünk a központtal. A karbantartással kapcsolatos 

munkák koordinálása, létszámadat-egyeztetés, pótlékok, óraadók, terembérlés épp úgy 

hozzájuk tartozik, mint a költségelszámolás, igazgatói értekezletek, vagy a 

pedagógusnapi felterjesztések, elismerések. Törekszünk kapott feladataink szakszerű 

és gyors elvégzésére. A hivatalos utat mindig betartva végezzük feladatainkat. 

 

 Miskolc Város Önkormányzata 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Polgármesteri Hivatalának (3525 

Miskolc, Városház tér 8) meghatározó szerepe van a város működésében. 

Kapcsolattartása intézményünkkel közvetett, mert olyan pályázatokon veszünk részt, 

amit minden iskola számára kiír. Alapfokú művészetoktatási intézményként főleg 

rajzpályázatokban vagyunk érdekeltek: van, ami állandó, ilyen például a karácsonyi 

képeslap pályázata, a város napja alkalmából meghirdetett rajzverseny. A területileg 

illetékes önkormányzati képviselővel a kapcsolatunk az utóbbi időben még 

formálisnak sem mondható. A képviselő legutóbbi támogatását intézményünk nem 

tudta hatékonyan felhasználni, hiányérzetünk van a gondoskodás, az érdeklődés, a 

valós segítségnyújtás terén. 

 

 Egyház 

A 2013 óta bevezetett kötelező hit- és erkölcstan oktatás intézményünkben a tanulói 

létszámadatok alapján, az októberi statisztika szerint: 75% etika, 25% hittan. 

Mindegyik felekezettel tartjuk a kapcsolatot, bár eleinte komoly egyeztetést kívánt a 

tantárgy hely- és időigényének kialakítása az órarendben, a csoportbontásban 

párhuzamosan oktatott etika tantárgy miatt. Egyetértünk azokkal, akik azt állítják, 

hogy a bevezetés óta eltelt néhány év még nem elég ahhoz, hogy megállapíthassuk a 

tantárgy a tanulóra vonatkozó személyiségformáló, nevelő hatását. A hitoktatók 

"utazó" óraadók, így előfordult többször, hogy nem sikerült időben az intézménybe 

érkezniük, ami azért érdekes, mert a napot és a tantermet is biztosítani tudjuk. A 

hitoktatáshoz szükséges tankönyvigényeket minden évben sikerült egyeztetni az 
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egyházi szervezetekkel, mint ahogy a tanulók beiratkozásánál is precízen 

nyilatkoztatjuk a szülőket a választás lehetőségeiről. 

 

 Nemzetiségi Önkormányzat (Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat) 

Intézményünkben a roma kisebbséghez tartozó tanulók aránya magasnak mondható, 

bár a szülői nyilatkozatokból egyértelműen nem lehet pontos statisztikát megállapítani. 

A kisebbségi önkormányzattal való kapcsolatunk főleg a karácsonyi ünnepek 

közeledtével erősödik meg, minden éven lehetőséget kapunk arra, hogy egy 

ajándékozással egybekötött kulturális programon részt vehessenek tanulóink. Az 

elmúlt években biztosítottunk helyet és teret a művészeti értékek bemutatására. Ilyen 

volt például Horváth János festőművész alkotásainak bemutatása az iskola aulájában 

vagy a Romano Theatro színtársulat bemutatkozása, melyben tanulóink is részt vettek. 

A jövőben szorosabbra kívánjuk kötni a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal, 

több rendezvényre kívánjuk meghívni őket, továbbá nagyobb tanulói létszámmal 

szeretnénk részt venni az önkormányzat szervezésében történő programokon. 

 

 Nonprofit szervezetek 

Az intézményünkben folyó magas színvonalú művészeti képzés lehetőségének 

biztosítására a közelmúltban együttműködési szerződést kötöttünk a "Térerő 

Alapítvány”, nonprofit szervezettel. Jelentős anyagi támogatásuk mellett lehetőséget 

biztosítanak művész tanítványainknak arra, hogy az iskola falain kívül is 

megmutathassák tehetségüket a rajz- és vizuális kultúra, a néptánc, a népzene, népi 

ének művészeti ágakban. Művésztanáraink folyamatosan ápolják a kapcsolatot az 

alapítvánnyal, amelynek eredményeképpen a művészeti képzés díjait befizetni 

nehezen vagy egyáltalán nem tudó családok helyett átvállalták a költségeket. Az 

együttműködés legutóbbi sikereként könyvelhettük el, hogy a "Történelmi Avas 

értékeinek bemutatása interaktív módszerekkel minden korosztály számára" című 

projektben iskolánk tanulói is közreműködtek. Az alapítvány elszántságát mutatja, 

hogy folyamatosan bővül azok száma, akik a tagok soraiba kívánnak lépni és 

segítséget kívánnak nyújtani a tehetséges művészpalántáknak. 

 

 Iskolánk további feladatellátási helye (Herman) 

Iskolánk két feladatellátási hellyel rendelkezik. A Munkácsy Mihály Általános és 

Művészeti Tagiskola szoros és napi kapcsolatot tart az összevonás óta a székhely 
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intézménnyel. A jó kapcsolat záloga, hogy az áttanító tanárok, a közös védőnő, 

iskolapszichológus, a közös munkaközösségek mellett összehangolt iskolavezetésnek 

köszönhetően eredményes oktató-nevelő munkát tudunk folytatni intézményeinkben. 

Rendszeres szakmai megbeszélések, értekezletek, közös szervezésű iskolai 

programok, versenyek, kiállítások, továbbképzések erősítik pedagógiai kultúránkat. A 

közös pályázatokon való részvétel mindkét iskolát abban is erősíti, hogy lehetőségeink 

és erőforrásaink mind jobb kihasználásával olyan szolgáltatóvá váljunk a közoktatás 

szereplőinek, például a szülőknek, akik méltónak tartanak minket arra, hogy a 

településen lévő több iskola közül a mi iskolánkat válasszák gyermekük alapfokú 

oktatási-nevelési helyszínéül. 

 

 További oktatást nyújtó intézmények (alap- és középfokon) 

Az intézményünk egy olyan lakótelepen helyezkedik el, ahol még további négy 

alapfokú oktatást nyújtó intézményegység valamint három középfokú oktatást nyújtó 

intézmény van, melyből kettő 6 és 8 osztályos képzést is kínál. A csökkenő 

gyermeklétszám problémája minden iskolát érint, ettől függetlenül normálisnak 

mondható a kapcsolatunk. Rendszeresen szerepeltetjük tanítványainkat a környező 

iskolák vetélkedőin, sportversenyein. Iskolánk művészeti jellegéből fakadóan 

kiemelkedő rendezvényeinkre mi is szívesen hívjuk és várjuk az iskolák képviselőit. A 

szoros kapcsolatot megerősíti, hogy tanulóink rendszeres meghívást kapnak nagy 

érdeklődésre számot tartó, Avasi Gimnáziumban működtetett korszerűen felszerelt 

természettudományos laboratórium foglalkozásaira, továbbá közös rendezésű 

sportversenyeire. 

 

 Más, a településen működő köznevelési intézmény fenntartói 

Intézményünk helyet ad évek óta a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. vezetősége által 

megalapított Báthori István Gimnáziumnak, - melynek Nyírlugos a központja -, hogy 

miskolci tagiskolájaként, esti tagozatos formában, négy évfolyamos gimnáziumi 

oktatás-nevelés keretében érettségi bizonyítványt szerezhessenek a tanulók. Az iskola 

vezetőjével és oktatóival jó a kapcsolatunk. A heti két napra igénybe vett tantermek és 

felszereléseik mellett, segítséget nyújtunk a tanév végén az érettségi vizsgák 

zavartalan lebonyolításában. Az érettségivel még nem rendelkező volt diákjainkat 

alkalmanként tájékoztatjuk a képzési lehetőségekről, mely információkat főleg 

közösségi oldalakon vagy plakátokon jelentetünk meg. 
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 Más fenntartók által azonos köznevelési fokon (alap- vagy középfokon) működtetett 

intézményi, feladatellátási helyek 

Más fenntartók által működtetett intézmények közül főleg a feladatellátási helyünk 

közelben lévő középfokú egyházi intézményekkel tartjuk a kapcsolatot. Az egyik ilyen 

intézmény már évek óta lehetőséget biztosít az alsós tanulóink úszásoktatására, de 

labdarúgó tornák szervezése kapcsán iskolánk tanulói is meghívást kapnak, amelyeken 

eredményesen szoktunk szerepelni. Egy másik egyházi intézményben pedig művészeti 

iskolánk rajz- és vizuális kultúra tanszakos növendékeinek munkáiból láthatunk 

kiállítást. Annak ellenére, hogy végzős tanulóink főleg állami fenntartású középfokú 

iskolákban folytatják tanulmányaikat, szerencsésnek tartanánk a formális kapcsolaton 

túlmutató együttműködés lehetőségének átgondolását. 

 

 Óvoda 

Évek óta igyekszünk erős kapcsolatot kialakítani a környező óvodákkal, nem titkolt 

szándékunk, hogy a beiskolázási mutatóinkat ezzel is erősítsük. Együttműködési 

megállapodásunk tartalmaként a „Vár az iskola” programban lehetőséget nyújtunk az 

óvodásoknak többek között: a néptánc oktatás, a rajz- és vizuális kultúra, az idegen 

nyelvek valamint az informatika világának megismerésére. Játszóházakat szervezünk, 

jeles napokon tanítványaink fellépnek, színvonalas produkciókat mutatnak be a leendő 

tanítványainknak és szüleiknek. Szívesen fogadjuk és szervezünk kiállítást az 

óvodások rajzokból. "Legkedvesebb mesém" címmel pedig minden éven óvodás 

rajpályázatot hirdetünk meg a környező óvodák nagycsoportos gyermekei számára. A 

beiratkozás időszakában nyílt napokat szervezünk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk 

az óvodásokat és szüleiket. 

 

 Középfokú köznevelési intézmények (szakközépiskolák, szakgimnáziumok, 

gimnáziumok) 

A középfokú köznevelési intézményekkel formális a kapcsolatunk. A településünk 

közelében több középfokú iskola is található, mégis inkább a továbbtanulás 

időszakában jellemző a kapcsolattartás. Végzős tanulóink - osztályfőnökeik 

koordinálásával - szívesen vesznek részt "Pályaválasztási Roadshow"-n vagy 

egyénileg az iskolák által meghirdetett nyílt napokon. Folyamatos visszajelzéseket 

kapunk a már középiskolai tanulmányokat folytató volt diákjainkról, előre 
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haladásukról. Több alkalommal fogadtuk és biztosítottunk helyszínt középfokú 

intézményből érkező művészdiákok számára, akik a népzene, néptánc, népi ének terén 

jeleskedtek. Kiemelkedő eseményünk az Ifjú népzenészek találkozója, melyre évről-

évre igen nagy létszámú az érdeklődés. Évente visszatérő program a székhely 

iskolában a „Pályaválasztási projekt hét”, amelyen tanulóink is részt vesznek. Ennek 

keretében a szüleikkel együtt hallgathatnak bemutatókat az Iparkamara, illetve a 

Miskolci Szakképzési Centrum képviselőinek előadásában. 

 

 Alapfokú köznevelési intézmények 

Alapfokú köznevelési intézményekkel formális kapcsolatunk van. A korábbi intenzív 

jelenlétet, más iskolák városi, megyei vetélkedőin mára már felváltotta a helyi 

szervezésű programok és versenyek. Ezek főleg financiális okokra vezethetők vissza. 

A sajtó érdeklődését is felkeltő, megyei szintű matematika és kémia versenyek - 

melyeken nem volt ritka a háromszáz fős részvétel sem - olyan anyagi terhet róttak 

ránk, amelyet napjainkban már nem tudunk felvállalni. Természetesen igyekszünk 

delegálni tehetséges diákjainkat különböző versenyekre, de jobban meg kell 

fontolnunk, mint korábban. Azonban az iskola eseménynaptárában szereplő, házi 

szervezésű versenyinket a mai napig megtartjuk a diákönkormányzat és az iskolai 

alapítvány támogatásával a résztvevő diákokat díjazzuk. A napközi "Jó gyakorlatait" 

vagy a teljes tantestület által elvégzett KIP-es továbbképzés tapasztalatait szívesen 

átadjuk más iskoláknak. 

 

 Pedagógiai Oktatási Központok (POK Miskolc) 

A Pedagógiai Oktatási Központok megalakulásuk óta nagy segítséget nyújtanak a 

pedagógusoknak. Rengeteg lehetőséget kínálnak a továbbképzések, a műhelymunkák, 

pedagógus minősítési eljárás, szaktanácsadás, pedagógiai mérés-értékelés, tanulmányi 

versenyek, tehetséggondozás és még sok más terület során. A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók támogatása kiemelt feladata a POK- nak. Ennek kapcsán részt 

vettünk több műhelymunkán, szakmai tanácskozáson. Jónak és fontosnak tartjuk, hogy 

tantestületünk megismerkedhetett azzal az informatikai felülettel, melyen a POK- os 

rendezvényekre való regisztrálás, a képzéseken való részvétel problémamentesen 

lebonyolítható. Az elektronikus levelezések kapcsán mindig naprakész tájékoztatást 

kapunk. 
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 Pedagógiai Szakszolgálat 

A Pedagógiai Szakszolgálat segítségét évek óta, rendszeresen igénybe vesszük. 

Intézményünkbe járó tanulók közül közel egyharmada sajátos nevelési igényű (SNI), 

míg több mint 10 %-a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló. A jó kapcsolatunkat erősíti, hogy volt kollégánk, jelenleg a szakszolgálat 

főigazgató-helyettese. A szakszolgálat a tanulók egyéni képességeit valamint a 

foglalkoztatási lehetőségeket figyelembe véve folyamatosan segítséget nyújt a tanulók 

pályaorientálásában. A végzős osztályoknak - osztályfőnöki óra keretén belül - a 

kollégák személyes jelenlétükkel, szaktanácsaival, tájékoztató előadásaival támogatják 

a tovább tanuló növendékeinket. A szakszolgálat továbbá pedagógiai, pszichológiai, 

egészségügyi tájékoztatással és kiadványokkal is segíti munkánkat. 

 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények közül a 

településünkhöz legközelebb eső Avasi Családsegítő munkáját vesszük leginkább 

igénybe. Törvényi kötelességünknek eleget téve, folyamatos jelzéssel élünk, minden 

olyan esetben, ami külső segítség igénybevételét indokolja. A főleg magatartási 

problémákkal küzdő tanulók esetében az esetmenedzserekkel összehangolva 

igyekszünk a szülőket tájékoztatni gyermekük nevelési, gondviselési 

kötelezettségeiről. Súlyosabb esetekben az iskolapszichológus, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősünk bevonásával, az iskola vezetés, az osztályfőnök 

közreműködésével esetmegbeszéléseket folytatunk a családsegítő intézményben, a 

tanuló, a szülő jelenlétében. Többször bebizonyosodott, hogy az esetek tisztázásra és a 

félreértések elkerülésére illetve a szülő felelősségének megállapítására a személyes 

megbeszélések nyújtanak a leghatékonyabb segítséget. 

 

 Gyermekvédelmi szakszolgálat 

Intézményünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal áll rendszeres kapcsolatban. Az észlelő és 

jelzőrendszert a törvényi előírásoknak megfelelően, hatékonyan alkalmazzuk, tesszük 

ezt azért, hogy felhívjuk a figyelmet a gyermeket érő elhanyagolásra, nem megfelelő 

nevelésre, esetleges bántalmazásra vagy a gyermek magatartásában észlelt 

jelenségekre. Iskolánkra vonatkozóan a jelzések nagy százalékát az igazolatlan 

hiányzásokból eredő tíz, harminc, valamint ötven tanórás feljelentések teszik ki. Az 
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együttműködés és az összhang a gyermekvédelmi szakszolgálattal megnyilvánul 

abban is, hogy tantestületünk minden tagja elolvasta és megismerte a 

"Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 

bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes 

elvek és módszertan" című útmutatóját. 

 

 A településen működő egészségügyi intézet 

A Szűrőcentrummal kapcsolatos szoros együttműködésünket, melyet a jól 

megszervezet két évenkénti szűrések jellemeznek egy nem régiben átadott, jól 

felszerelt, a kor követelményeinek megfelelő telephellyel. A szűrésre biztosítják a 

külön busszal való érkeztetést, és a törvényben előírt szűrést korszerű körülmények 

között tudják lebonyolítani. Az évenkénti fogászati szűrések is problémamentesek, 

mint ahogy a védőoltások megszervezései is. A gyermekorvosokkal való 

együttműködésben problémát vélünk felfedezni, amikor a gyermek betegsége és 

hiányzása gyakorta nem mutat valós képet. A lemorzsolódás megelőzésében tett 

lépéseknél kiemelten kellene kezelni a körzeti gyermekorvosok tevékenységének 

felülvizsgálatát illetve az igazolások kiadásának rendszerét. 

 

 Tanoda 

A településünkön működő Avasi Tanodával erős, jó kapcsolatot ápolunk. A 

tanulmányi problémákkal küzdő tanulóknak nyújtanak rendkívül jó lehetőséget, 

valamint a szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók féléves és tanév végi vizsgáira 

való felkészülésben tudnak a legtöbbet segíteni. Telefonon és személyesen is tartjuk a 

kapcsolatot. Iskolánk támogatja azokat a programokat, melyeket a tanoda szervez, 

tanórán kívüli részvételekre engedélyezi a tanulóknak a részvételt. Úgy vélem az 

ebben rejlő lehetőségeket jobban ki lehetne aknázni, ha a szülőket sikerülne megnyerni 

e tevékenység fontosságáról. Az iskola művészeti jellegénél fogva igyekszik minden 

olyan rendezvényen részt venni, melyen iskolánk növendékei számot adhatnak 

tudásukról, bemutathatják alkotásaikat. 

 

 A tanulók szülei 

A tanév során folyamatos a kapcsolattartás a feladatellátási helybe járó tanulók 

családjával. Optimális eset, amikor a szülő megkeresi az iskolát: beiratkozáskor, egy 

iskolalátogatási igazolás igénylésekor, diákigazolvány vagy más iskolai dokumentum 
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ügyintézésekor, ünnepek, iskolai rendezvények (farsang, ballagás), féléves bemutató 

vizsgák (néptánc, népzene), szülői értekezlet vagy fogadóóra alkalmával. De 

előfordulnak sajnos olyan esetek, amikor a gyermeke magatartási vagy tanulmányi 

problémái miatt kerül gyakori kapcsolatba az iskolával. Sajnos nem mindig 

beszélhetünk kétirányú, - a kommunikációs rendszer szaknyelvén - duplex 

kommunikációról. A lemorzsolódás megelőzését segítő egyik, ha nem a legfontosabb 

tennivaló, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos és akadálymentes legyen. 

Ehhez a telekommunikációs és digitális eszközök értő és rendszeres használatára és az 

együttműködés szintjének komoly emelésére lenne szükség. 

 

 
A feladatellátási helyünk kapcsolatrendszere széles körű, de ezek különböző erősségűek. 

A fenntartóval erős, napi munkakapcsolatunk van, ugyanez jellemző a Miskolci Pedagógiai 

Oktatási központtal való kapcsolatunkra is. Szintén erős a kapcsolat a székhely iskolával, a 

közös programok, értekezletek, rendezvények és az áttanító kollégák miatt. A két iskola 

között mellérendelő kapcsolat van. Az elsős beiskolázást tekintve a mellettünk lévő óvodával 

is erős a kapcsolatunk, a „Vár az iskola” programunk kapcsán kölcsönösen látogatjuk egymás 

rendezvényeit. Szintén a szomszédunkban üzemel az Avasi Tanoda, amely egyéb célkitűzései 

mellett felvállalta a nehezen tanuló, vagy különböző okok miatt magántanulóvá vált diákok 

korrepetálását, osztályozó vizsgára történő felkészítését. A sok nehéz sorsú tanítványunk 

miatt szoros, szinte napi kapcsolatunk van az Avasi Családsegítő Központtal és a 

Gyermekvédelmi Központtal. Iskolánk húsz éve eredményesen neveli és oktatja a sajátos 

nevelési igényű tanulókat, ezért szintén szoros a kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

Bár erős kapcsolatot jeleztünk az egészségügyi intézményekkel, de a gyermek háziorvosokkal 

való kapcsolatunk nem felhőtlen. Hasonlóan nem tökéletes a szülőkkel való kapcsolat sem. 

Nagy részük tartja az iskolával a kapcsolatot, de közöttük is sokan vannak, akik csak ígérik a 

változást, de nem tesznek semmit. Más részük viszont csak akkor jön az iskolába, ha gond 

van a gyermekével, és hívjuk, illetve ha valamilyen sérelem éri őket, amelyek jó része képzelt 

sérelem. Második éve kialakult egy nagyon jó kapcsolat egy civilszervezettel. A Térerő 

alapítvány támogatja iskolánk hátrányos helyzetű tanulóit a művészetoktatásban, és 

kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. Formális a kapcsolatunk az általános és 

középiskolákkal, hiszen nagyváros révén sok van belőlük. Kapcsolataink az alapfokú 

intézményekkel elsősorban a versenyek, kiállítások kapcsán van, a középfokú intézményekkel 

pedig a pályaválasztás kapcsán. Egyházi intézményekkel is formális a kapcsolatunk, a hit- és 



TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT  

26 

 

erkölcstan oktatására korlátozódik. Bár formális a kapcsolat a roma nemzetiségi 

önkormányzattal, kiállításokat, előadásokat, színházi előadásokat tartottak már nálunk, de a 

napi kapcsolat szintjén még keresni kellene a lehetőségeket. 

 

III.2.4. Infrastruktúra 

Az iskola  1979-ben nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diáksereg előtt. Kezdetben a 

tanulólétszám miatt délelőttös és délutános tanítás is működött. Ez a nagyfokú kihasználtság – 

a folyamatos fejlesztések ellenére is – már látszik az épületen annak ellenére, hogy napjainkra 

nagymértékben csökkent. A külső nyílászárók az intézményben elöregedettek, ezek cseréje 

részben már teljesült (képviselői alapból, pályázati pénzből), részben jövőbeni feladat 

teljesítésükre megteremteni az anyagi feltételeket. A mindennapi használatú felszerelések 

(padok, székek) cseréje az évek során folyamatosan működött, azonban sokszor a nem helyes 

használat miatt továbbra is folyamatosan szükségszerű.  

Az épületben oktató-nevelő munka folyik, de emellett természetesen az iskola sajátosságait 

jelentő, tanórán kívüli oktatásai is zajlanak.  

 

Emlékszem még azokra az időkre, amikor a természetes elhasználódás kompenzálására a 

tanulók szüleivel közösen festettük a tantermeket, az iskola zöld kerítését, ami 

csapatépítésként sem volt utolsó tevékenység. Azonban az idők változnak: úgy, mint a 

fenntartó „személye”, úgy, mint a tanulók szüleinek hozzáállása, szociális helyzete. 

Napjainkban ezt a fontos feladatot a Miskolci Tankerület látja el, és őszintén mondhatom, 

hogy felelős, jó gazdája a fenntartásába tartozó intézményeknek.  

Az iskola rendelkezik megfelelő számú szaktanteremmel, előadóteremmel. Emellett 

megtalálható tornaterem, könyvtár, logopédiai foglalkoztató, táncterem, étkező. Az udvari 

sportpálya felújítása 2015-ben történt meg, mely felújítás következményeképpen műanyag 

borítást, kivilágítást és az eddiginél magasabb kerítést ún. védőhálót kapott.  

Az iskola elköteleződött az úgynevezett sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, 

oktatásában, a művészetoktatásban, a roma etnikai kisebbséghez tartozó tanulók 

felzárkóztatására, integrált nevelésére. Ezek a plusz tevékenységek ugyan a központi 

költségvetésből plusz bevételt jelentenek, de ezek a bevételek nem fedeznek minden 

költséget, melyek ezen tevékenységekkel járnak. Az iskola nem csupán a fenntartó 
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támogatására vár, a fenti példák is ezt bizonyítják, valamint az is, hogy a Munkácsy iskola 

kerítésének festése legutóbb szülők és iskolai dolgozók közreműködésével történt meg, a 

feladatokba igyekszik a vezetés és a tanári kar bevonni mindenkit, aki ebben partnerünk 

tud/akar lenni, és képes nekünk segítséget nyújtani. 

 

Az utóbbi időkben a legnagyobb volumenű felújításoknak lehettünk, lehetünk tanúi. Óriási 

öröm a gyerekeknek a felújított padlózattal ellátott tantermekben való tanulás, de az épület 

állagát leginkább rongáló beázás jelentette a legnagyobb veszélyt, melyet az utóbbi években 

sikerült több lépcsőben elhárítani. Jelenleg a mindennapos testnevelésnek otthont adó 

tornaterem fog egy teljes felújítást megélni. Több millió forintos LED-es világítás mellett, a 

tetőzet szigetelése és a már balesetveszélyessé vált parketta teljes cseréje fog megtörténni 

ebben a naptári évben.  

 

Az iskolavezetés és a pedagógusok feladata adott: a tanulók fejében tudatosítani azt, közös 

érdekké váljon, a felújított termek, épületrészek megóvása, a gondos és felelős használata.   

Az épület külső környezetének ápolása is nagyon fontos feladatunk. Ehhez is nagy segítséget 

kapunk a Tankerülettől. Új, modern fűnyíróval biztosítható a rendszeres fűnyírás, téli 

időszakban megrepedezett lépcsők felújítása pedig az elmúlt hónapban megtörtént.  

 

Iskolánk tanulóit bevontuk a szép környezet kialakításának munkálataiba azáltal, hogy részt 

veszünk a „Zöldítő” programban. Több facsemetét ültettünk, sőt az aulát is folyamatosan 

szebbé tesszük a balkonládába ültetett növényekkel. Szerencsére a tanulók nagyon hamar 

befogadták ezeket az új „jövevényeket” és óvatosan mozognak a folyosón az óraközi 

szünetekben. 
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IV. SWOT analízis 

IV.1. Erősségek 

•  A tantestület összetartó, innovatív, szakmailag, pedagógiailag jól felkészült és tagjai 

folyamatosan fejlesztik magukat a különböző szakmai, pedagógiai tanfolyamokon, 

változatos módszereket alkalmaznak a nevelésben és az oktatásban. 

•  Nevelő munkánkat a gyermekközpontúság és a tolerancia jellemzi, hangsúlyt fektetünk 

tanulóink személyiségének sokoldalú megismerésére. 

•  Valamennyi tantárgyat megfelelő végzettségű, szakképzettségű tanár tanítja. 

•  Minden osztályban felzárkóztató foglalkozásokat tartunk magyarból és matematikából.  

•  Az SNI és BTMN tanulók számára magas színvonalon, személyre szabottan tudjuk 

biztosítani a fejlesztést, mert megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező, 

gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus végzi a habilitációs, rehabilitációs 

tevékenységet. 

•  A hátrányos helyzetű tanulókkal való folyamatosan foglalkozunk, és nyújtunk segítséget 

minden területen, és bármilyen helyzetben. 

•  A magántanulók számára biztosítjuk a külön foglalkozást akkor is, ha a szülő kérésére 

történt a felmentés. 

•  A szülők számára igyekszünk mindent segítséget megadni gyermekeik eredményes 

előrehaladása érdekében, nemcsak saját erőnkből, hanem pályázatokkal, külső segítség 

szervezésével is. 

•  A művészetoktatásban igyekszünk felismerni a tehetségeket, és lehetőségeinkhez mérten 

támogatni azok kibontakozását. 

•  Változatos tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítunk tanulóink számára. 

•  A napköziben igyekszünk minden lehetőséget megadni a sikeres és nyugodt tanuláshoz, a 

szabadidő helyes kihasználásához, a családi nevelés hiányosságait pótolni.  

 

IV.2. Lehetőségek 

•  További módszertani lehetőségek, tanfolyamok, pályázatok megismerése, kihasználása. 

•  A belső tudásmegosztás lehetőségének jobb kiszélesítése. 

•  A tanulás tanításának elmélyítése, a tanítás megszerettetése, még több motiválás. 

•  A tanórákon kívül egyéni vagy csoportos képesség- és személyiségfejlesztő komplex 

foglalkozások, szervezése, amelyek a korai iskolaelhagyás ellen hatnak. 

•  A rendelkezésünkre álló eszközök (számítógépek, interaktív táblák) jobb kihasználása. 

•  Az iskolapszichológus támogató segítségének nagyobb igénybe vétele. 
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•  MATEHETSZ TUTOR hálózathoz való csatlakozás. 

•  Megfelelő életvezetési ismeretek kialakítása, elmélyítése. 

•  Több iskolán kívüli, közösségformáló lehetőség szervezése. 

•  A szülők motiválása, bevonása olyan feladatokba, amelyeket gyermekeik eredményes 

előrehaladása érdekében szervezünk. 

• Olyan programok szervezése a családoknak, amelyek célja a különböző kulturális, 

társadalmi hátterű, illetve kiemelt figyelmet igénylő tanulók iránti érzékenyítés, befogadás, 

együttnevelés erősítése.  

•  Az iskola még szélesebb körben történő menedzselése. 

•  Az iskolai lemorzsolódás veszélyeztetettségéhez vezető okok feltárásához szükséges 

információgyűjtés bevezetése, esetmegbeszélés, szülői véleménykérés, tanulói 

véleménykérés rendszeressé tétele.  

 

IV.3. Gyengeségek 

•  Idősödő tantestület, részben elavult pedagógiai és pszichológiai ismeretek, módszerek, 

ragaszkodás a megszokásokhoz. 

•  Az iskola tanulói összetétele: sok a hátrányos helyzetű, roma származású tanuló. 

•  Rossz családi háttér, szülői érdektelenség, motiválatlanság. 

•  A diákok motiválatlansága, az otthoni ellenőrzés hiánya. 

•  Az esélyegyenlőség hiányos megteremtése az információhoz jutás, a nyugodt tanulás, a 

továbbtanulás tekintetében, hatékony együttműködés mind a hátránykompenzáció, mind 

prevenció területén. 

•  A bukásmentes, derűs légkörű oktatás hiánya. 

•  A külső és belső mérések eredményeire kevésbé építünk. 

•  A problémák nem egységes kezelése, a házirend a szokásrendszerek nem egységes 

elvárása, következetlenség. 

•  Túlzott engedékenység a nyugalom érdekében. 

•  Keveset dicsérünk, gyakran szidunk, nem vesszük észre a kis javulásokat. 

• Nem kellő mértékben használjuk ki a különböző intézmények (gyermekjólét) civil 

szervezetek (tanoda) külső (iskolarendőr) és belső (pszichológus) szakemberek nyújtotta 

lehetőségeket. (Iskolarendőr esetében sajnos nincs nagyobb kapacitás) 
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IV.4. Veszélyek 

•  Gyenge értelmi képességek, sikertelenség, jövőkép hiánya tanulóink körében. 

•  A túlkorosok számának növekedése, korai biológiai érés. 

• Tanulói létszámcsökkenés, az osztályok számának csökkenése, ezáltal kevesebb 

pedagógusra van szükség. 

•  Nagy a fluktuáció, részben vidékre költözés, részben külföldre távozás miatt, ezáltal az 

osztályközösségek összetétele állandóan változik. 

• A külföldről visszatérő tanulók tudáshiánya, az eltérő életkorból adódó hatása az 

osztályközösségekre. 

•  A lakótelepen élő, munkanélküli szülők motiválatlansága, érdektelensége. 

•  A környezeti tényezők (lakótelep) negatív befolyásoló hatása. 

•  Az otthonról hozott értékek és az általunk közvetített értékek ellentéte. 

•  Tantárgyi óraszámok csökkenése a reál tárgyaknál (fizika, kémia, biológia, földrajz) 

•  A hiányzások számának növekedése, a tananyag be nem pótlása. 

•  Az iskoláról alkotott negatív kép terjedése a lakótelepen. 

•  A környező iskolák jobb tanulói összetételből eredő elszívó hatása. 

•  Elszürkülés, kiégés a pedagógusok egy részének körében. 

•  A tudás leértékelődése. 

•  A média negatív hatása. 

•  Növekvő agresszivitás.  
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V. Fejlesztési lehetőségek, jövőkép 

A jövőbe látni természetesen nem lehet. Ettől függetlenül a jövőt tudatosan alakítani, a jelen 

tökéletes megismerése mellett nem csak hogy lehetséges, de szükségszerű is egy intézmény 

életében, ha az a csökkenő gyermeklétszám, és az egyre kiélezettebb versenyben "életben" 

szeretne maradni. Ha az "életben maradástól" pedig nagyobb álmokat dédelget, akkor azért 

folyamatosan tennie is kell. A szükségletek, igények folyamatosan változnak, így az egyes 

intézményeknek is ezekhez a szükségletekhez kell folyamatosan alkalmazkodniuk. Még jobb, 

ha ezeket a szükségleteket előre képes meglátni, és a konkrét igények megjelenésekor azonnal 

tud azokra reagálni. Mindezek megvalósulása új szemléletet és új pedagógiai módszereket 

kíván. Ahhoz, hogy érdemben tudja egy intézmény befolyásolni jövőjét, elsősorban ki kell 

aknáznia a mindenkori oktatáspolitika által adott lehetőségeket, másodsorban pedig olyan 

eszközöket kell beszereznie, amelyek céljához közelebb viszik. Egyértelműen látszik, hogy az 

oktatás jövőjének egyik alapkulcsa az IKT eszközök hatékony használata. Azonban hiába egy 

jó oktatáspolitika, hiába a sok hatékony eszköz, melyekkel az egyes tudáselemek elsajátítása 

egyszerűbb és szórakoztatóbb, ha nincs meg a legfontosabb eszköz egy iskola életében, ez 

pedig a párbeszéd. Ennek tökéletes megvalósítása pedig érdeklődő szülők, hozzáértő 

pedagógusok részvételével valósítható meg leginkább. 10 év múlva olyan feladatellátási 

helyet képzelünk el, ahol az együttműködés tágabb körben a társadalom, a gazdaság, az 

oktatási intézmény és a család, szűkebb körben pedig a fenntartó, a vezető, a pedagógusok, a 

szülők és a diákok között magas szintű. Ehhez elengedhetetlen egy jó oktatáspolitika, a 

pedagógusok magas szintű továbbképzése, elhivatottsága, az intézményvezető szakértelme, az 

intézmény jó felszereltsége, és egyfajta szemléletváltás az emberek körében. Nagyon fontos 

napjainkban az átjárhatóság is, hiszen nagyon sokan folytatják tanulmányaikat külföldön, 

vagy éppen külföldről jönnek hazánkba tanulni. Ezért fontos tanulmányozni más belföldi és 

külföldi iskolák oktatási rendszerét, követelményeit is. 10 év múlva szeretnénk, ha olyan 

jellemzői lennének a feladatellátási helyünknek, amelyek a fent felsorolt ismérveknek 

megfelelnek, ennek érdekében igyekszünk minden döntésünket, újításunkat meghozni az 

intézményben. Mindezek természetesen nemcsak az iskola érdekeit szolgálják, hanem a benne 

tanuló diákokét is. Fontos feladat folyamatosan felmérni az intézmény erősségeit, 

gyengeségeit, a részvevők véleményét kutatni és ezek, valamint a lehetőségeket és a régióra 

vonatkozó trendeket figyelembe véve irányítani az intézményt. 
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VI. Zárógondolatok 

Jó kezdeményezésnek tartom a nemrégiben megtartott, és reményeim/reményeink szerint a 

jövőben rendszeresen megszervezésre kerülő „kerekasztal megbeszélést”, melyen a miskolci, 

Miskolc környéki leghátrányosabb helyzetű tanulókat oktató-nevelő iskolák intézményvezetői 

mellett a MESZEGYI vezetői, munkatársai, szakértői bizottság tagjai vettek részt. 

A havonta tervezett találkozók lehetőséget adnak arra, hogy az intézmények képviselői, 

konkrét problémákat felvetve egy közös gondolkodásra késztessék a részvevőket. Az első 

megbeszélést nagyon sikeresnek tartom, és nagy reményeket fűzök hozzá, többek között 

azért, mert megismerhetem a hasonló helyzetben lévő iskolák, napi szintű problémáit 

valamint közreműködhetem a megoldáskeresésben, ugyanakkor átadhatom azokat a 

tapasztalatokat, sikereket, melyeket az én tagintézményemben értem el. A Miskolci 

Tankerület szakmai vezetésének felvetését üdvözöltem, mely szerint hangsúlyozottan nagy 

jelentőségű az egyes intézményi struktúrákban az ott dolgozók (pedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek, NOK-os állományban lévők) munkaköri leírásának felülvizsgálata valamint, 

ezen személyek megfelelősége az adott tevékenységi területen. Sajnos a mi intézményünkben 

is van példa arra, hogy nem minden esetben érvényesül a „megfelelő embert a megfelelő 

helyre” elv. Hosszú távon, nemcsak szervezési problémát okozhat az ilyen, szakmaiságában 

kifogásolható dolgozók alkalmazása, hanem az iskolaszervezet egységét morálisan is 

gyengítheti. Az iskola külső kapcsolatrendszerében az egyik legfontosabb helyén a szülők 

szerepelnek, akik a „maguk módján” de kritikát fogalmazhatnak meg az oktató-nevelő 

munkát illetően. Jövőbeni tervezés alappillére, hogy olyan egységes szervezeti egységet 

alakítsunk ki, ahol minden szereplőben tudatosítani kell azt, hogy a szülők és gyermekeik az 

oktatás „piaci szereplői”, ahol nem engedhető meg, az a gondolkodásmód, mint például: „Már 

csak egy pár éve van a nyugdíjig, addig meg valahogy kihúzzuk!”  

A munkaalkalmasság kérdésének szigorúbb ellenőrzésének, az egészségügyi és szakmai 

megfelelőségnek nagy szerepe van, egy jelen korban működő iskola versenyképességének. 

 

Befejezésképpen szeretném megköszönni a Miskolci Tankerületnek, mint fenntartónak a 

támogatását, kiemelve az elmúlt tanév óta tartó, vírushelyzet alatti működtetést segítő 

intézkedéseket. A biztonságos, napi szintű iskolavezetés, a zavartalan oktató-nevelő 

munkavégzés elképzelhetetlen lett volna, az időben kiszállított és a megfelelő mennyiségen is 

túlmutató tisztító- és fertőtlenítőszerek biztosítása nélkül. Továbbá szeretném megköszönni az 

iskola minden dolgozója, tanulója nevében azokat a fejlesztéseket, felújításokat, állagmegőrző 
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javítási munkálatokat, melyekkel az iskolát vonzóbbá, szebbé, biztonságosabbá tették és 

teszik a közeljövőben.  

Értesülések szerint a tornatermünk is teljes felújításon megy keresztül az idei naptári évben.  

 

Mindezek tudatában reményemet fejezem ki, hogy az intézményünkben folyó oktató-nevelő 

munka még hosszútávon megtartható és fenntartható Munkácsy-s szellemben és 

tagintézményként valóra válthatjuk azokat az elképzeléseket, hogy újra felélesszük a 

művészeti képzés palettáján a néptánc oktatást (cigánytánccal kiegészítve), vagy eleget 

tegyünk a mind inkább szülői igényként felmerülő lovári nyelvoktatás lehetőségének 

megteremtésére. A roma identitástudat kialakítása, a roma hagyományok és roma kultúra 

megőrzése, a tehetségek felkutatása és menedzselése, egyben tagiskolánk jövőbeni 

létjogosultságát is jelentené a döntéshozók szemében.  
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