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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 

Alulírott Sápi Zoltán (6724 Szeged Pulz utca 38. III/5.) megpályázom az Emberi Erőforrások 

Minisztere által a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 

alapján meghirdetett Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Intézményvezetői állását. 

Kijelentem, hogy az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályá-

zati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé.  A pályázat tartalma harmadik 

személlyel közölhető. 

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázati összefüggésben való 

kezeléséhez. 

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások: 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesz-

tési elképzeléssel

• Szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló okiratok

• Erkölcsi bizonyítvány

• Legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

Szeged, 2019. március 28. 

 ________________________  
Sápi Zoltán 
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„Indulj onnan, ahol vagy. 

Használd azt, amid van. 

Tedd meg azt, amit képes vagy.” 

(Arthur Ashe) 
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1. BEVEZETÉS 
 

Pedagógusként, 30 év tanítási gyakorlattal kezdtem meg 2018 őszén e tanévet, melyből összesen 17 év-

ben láttam el vezetői feladatokat. 15 éve a Forráskúti, illetve az időközben létrejött 2 majd 3 település 

társulásából létrejött Üllés, Forráskút Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

vezetője vagyok.  

2008-tól a többcélú, több településen működő intézmény (óvoda, iskola, alapfokú művészeti iskola) fel-

adatait átlátva, megismertem a különböző oktatási-nevelési intézmények programját, valamint a telepü-

lések (Üllés, Forráskút, Csólyospálos) sajátos helyzetét, mely tovább bővítette intézményvezetői kompe-

tenciáimat. 2013-ban az óvodák visszakerültek az önkormányzatokhoz, így azóta vezetem a jelenlegi  

struktúrájú intézményt.  Azért döntöttem a pályázat elkészítése mellett, mert úgy gondoltam, képes va-

gyok az intézmény helyzetének áttekintésére, elemzésére, valamint az intézmény jövőjét befolyásoló ter-

vek alkotására, majd megvalósítására a köznevelés jelenleg is zajló átalakulási folyamatai közben is. 

A közoktatás-köznevelés rendszerváltozástól számított három évtizedes története meglehetősen válto-

zatos képet mutat az általános iskolák működtetéséről. Kezdetben a központi irányítást felváltó liberali-

záló tendenciák uralták az oktatási rendszert, amelyben a fenntartói feladatokat az önkormányzatok lát-

ták el. Az iskolák nagyobb önállóságot kaptak, saját pedagógiai programot dolgozhattak ki maguknak, s 

ebből következően lényegében felügyelet nélkül működtek. Az önállóság, melyet ez a rendszer biztosított, 

az önkormányzatok anyagi helyzetétől és  szakmai kompetenciáitól függött, így jelentős különbségek ala-

kultak ki az egyes iskolák és térségek között.  

2013. január 1-től az iskolák fenntartását az állam látja el, s így csökkenhettek az egyes iskolák és körzetek 

közötti különbségek. A köznevelési törvényben olyan elvek és célok kerültek megfogalmazásra, amelyek 

adott keretben adják meg a pedagógiai szabadságnak és a működtetés minőségi kötelezettségeinek az 

együttes lehetőségét. 

Egy ilyen intézményt vezetni napjainkban nem könnyű dolog, szerteágazó, sokszínű feladatok elé állítja 

az embert, felelősségteljes munka. Az intézmény életében szerepet játszó közösségek tagjaival – kollégá-

immal, a diákokkal, a szülőkkel – megfelelő, a közös célok elérést biztosító viszonyt alakítottam ki az el-

múlt évek alatt. Olyan intézményi működési modellt hoztunk létre közösen, melyben igyekeztünk meg-

tartani a három településen működő iskolák korábbi hagyományait, arculatát, szakmai önállóságát, s ki-

alakítottuk a szükséges mértékű együttműködéseket is. A települési önkormányzatokkal az átalakulás fo-

lyamatában is sikerült együttműködni, valamint jelenleg is megfelelő a kapcsolat. Úgy értékelem, a tan-

kerületi rendszer kiépülése során valamint jelenleg is korrekt és együttműködő a kapcsolatom a Szegedi 

Tankerületi Központ Vezetésével és Munkatársaival is.  
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2. HELYZETELEMZÉS

2.1. Az intézmény sajátos helyzete 

Az intézmény jelenlegi szerkezetének bemutatását 2008-ban érdemes kezdeni. Eddig ugyanis mindhárom 

jelenleg az intézményt alkotó település iskolája önálló intézmény volt. 2008. augusztus 1-től Üllés és For-

ráskút községek Intézményfenntartó Társulást hoztak létre, melynek székhelye és gesztor települése Üllés 

lett. Megszüntetésre kerültek a korábbi intézmények, s létrehozta a Társulás az Üllés és Forráskút Közsé-

gek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje nevű intézmény (1 

óvoda-bölcsőde, 1 óvoda-családi napközi és 2 általános iskola, mely alapfokú művészetoktatási feladato-

kat is ellát) melynek székhelye Forráskút lett. Csólyospálos esetében hasonló módon történt az átszerve-

zés Zsombó községgel, vagyis a Csólyospálosi Általános Iskola 2008-ban a Zsombó-Csólyospálos Községek 

Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye tagintézménye lett. 2011-ben ez a 

társulás megszűnt, mivel Zsombó Község egyházi fenntartásba adta oktatási intézményeit. Csólyospálos 

ekkor, 2011. szeptember 1-jén csatlakozott Üllés és Forráskút társulásához. 2013. január 1-jén a közne-

velési törvény alapján az intézmény az állam fenntartásába került, az óvodák visszakerültek az önkor-

mányzatokhoz. A csólyospálosi tagintézmény helyzete azért is sajátos, mert Csólyospálos község Bács-

Kiskun megyéhez és a Kiskunmajsai Járáshoz tartozik, valamint eredetileg a Kiskunmajsai Tankerület mű-

ködtetésébe került, miközben fenntartója a Mórahalmi Tankerület lett. Ezért a Kiskunmajsai Tankerület 

2013 tavaszán intézményátszervezést kezdeményezett, melynek során a Fenntartó (KLIK) beszerezte a 

véleményezésre jogosultak álláspontját e kérdésben. Ezen vélemények figyelembevételével a fenntartó 

úgy döntött, hogy a csólyospálosi tagintézmény a jelenlegi intézményi formában marad úgy, hogy a mű-

ködtetés is a Mórahalmi Tankerülethez került. Ekkor kapta meg az intézmény jelenlegi nevét is: Üllés, 

Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ 2016 nyarán megkezdett átszervezés végén, hivatalosan 2017. január 1-től in-

tézményünk Fenntartója és Üzemeltetője is a Szegedi Tankerületi Központ lett. 

2.2. Az intézmény települései 

Üllés: Üllés a Mórahalmi Kistérség települése, Szegedhez 25 km-re található.  Üllést „A kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.)Korm.rendelet át-

menetileg kedvezményezett települések kategóriába sorolta. (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel súj-

tottnak minősül, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés 

tekintetében) 
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A település területe 4981 hektár. A község kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, 202 hektár a bel-, és 4779 

hektár a külterület.  

A község területe történelmi források szerint már a népvándorlás idején lakott volt. A középkorban a te-

rület kun puszta. Dorozsmát 1736-ban nyilvánították önálló községgé, ide tartozott külterületként Üllés 

őse is, ám többször elnéptelenedett. 1900 körül épült meg az üllési templom és a göbölyjárási iskola, a 

környékére települt az üllési tanyaközpont. Később a kiskundorozsmai járás helyét a szegedi járás, mint 

óriásjárás vette át, a község helyett Szeged járási központtal. Ennek területéből már 1948 augusztusában 

kiszakadt és önálló községgé vált Árpádközpont (Üllés) névvel. A községhez tartozott Üllés székhellyel 

1977. április 1-től 1988. december 31-ig Forráskút község is, melyet Üllés Község Közös Tanácsa irányított. 

1989-től vált önállóvá mindkét település.   

A lakosság nagy része főként a mezőgazdaságból él. A nagyközség lélekszáma 2017. december 31-én 3107 

fő volt, a lakónépesség száma kismértékben, de folyamatosan csökken. A teljes lakosságon belül a 65 év 

feletti korosztály létszáma folyamatosan növekszik, ezzel párhuzamosan a 0-14 éves korosztály létszáma 

csökken. Ez a tendencia 2017. évben megállt, kisfokú növekedés következett be a 0-14 éves korosztály 

létszámában.  

 

Forráskút tipikus alföldi homokhátsági tanyás település, a Szegedet és Kiskunmajsát összekötő út mentén 

terül el, Szegedtől 23 km-re. Területe 3664 ha, a település lélekszáma 2000 fő. 

Területén már a 18. században szállásokon gazdálkodtak, majd a 19. század elejére sűrűn lakott tanyasor 

bontakozott ki. Dorozsmai gazdáknak voltak errefelé földjeik, akik lassan kitelepültek ide, - hasonlóan 

alakult ki Bordány (régi neve Kistemplomtanya), Üllés (régen Árpádközpont) és Zsombó is. Forráskút ta-

nyaközpont lakói 1906-ban egy kis templomot is emeltek közadakozásból. A település egy részét a 18. 

század végén parcellázták fel és kezdték megművelni. Előtte vadvizes, nádas és vízforrásos területekből 

állt, melyről az itt futó dűlő, majd arról a település is a nevét kapta. Kiskundorozsma határvidékéből vált 

önálló községgé 1950. január 1.-én. 1977. április 1-től 1988. december 31-ig Üllés társközsége. 1989. ja-

nuár 1-től ismét önálló község. Lakosságának jelentős része élelmiszertermeléssel foglalkozik. A mező-

gazdasági termelés rendkívül sokrétű a településen, zöldség, gyümölcs és szőlőtermesztés is jellemző. A 

település területén korábban több külterületi iskola is működött (Gyapjasi, Pálosszéli, Jerney-hegyi és a 

Központi). 

 A községet Ülléshez hasonlóan „A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltétel-

rendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.)Korm.rendelet átmenetileg kedvezményezett települések kategóri-

ába sorolta. (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősül, de nem szerepel a 2. mellékletben, 

a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében) 
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Csólyospálos: Lakosságának száma 1800 fő körül mozog, belterülete: 90 ha, külterülete: 6420 ha. A tele-

pülés Bács-Kiskun megye délkeleti csücskében, a Kiskunság keleti peremén, Kiskunmajsától 12 km-re, a 

Szegedre vezető műút mentén fekszik. A terület az őskortól kezdve folyamatosan lakott volt, bronzkori 

és népvándorlás kori jelentőségét régészeti források igazolják. A falu határából került elő a híres csólyosi 

kun sírlelet. A XV. századi írott forrásokból már ismert a Halas központú kun szállások területén fekvő 

Csólyosszállása és Pálos helységek neve is. Csólyospálos falu azonban csak 1945-ben kezdhette meg ön-

álló életét. A név azonban a két puszta tanyavilágára vonatkozott, hiszen ekkor a faluközpont még nem 

alakult ki. A község belterületét 1948-ban jelölték ki. 1962-re alakultak ki az utcák. A 70-es évek elején 

került sor a külterületen működé négy tanyai iskola villamosítására és megkezdődött a tanyák villamosí-

tása is. Az akkor nagy erőkkel induló lakóház-építkezések eredményeképp kialakult a falu belterületének 

mai szerkezete. A lakosság több mint a fele mezőgazdaságból él. Jelentős a kukorica-, gabona- és zöld-

ségtermesztés, a szarvasmarha- és sertéstenyésztés.  

A községet „A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015.(IV.23.)Korm.rendelet átmenetileg kedvezményezett települések kategóriába sorolta. (tár-

sadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősül, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú 

támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében)Bár a falu határában egyre több az elhagyott tanya, a kül-

területen élők száma ma is jelentős. A lakosság több mint fele mezőgazdaságból él. Jelentős a kukorica-, 

gabona- és zöldségtermesztés, a szarvasmarha- és sertéstenyésztés. 
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2.3. Személyi feltételek 

2.3.1 Tanulók 

Iskolánk jelenlegi tanuló létszámai településenként (2018. október 1-jei adatok alapján): 

Intézmény / tagintézmény megnevezése 

2018/2019. tanév október 1-jei adatok

osztályok 
száma 

tanulók száma 
(fő) 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola 8 142 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola 

Fontos Sándor Tagintézménye 9 193 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola 
Csólyospálosi Tagintézménye 8 160 

Összesen 25 495 

A települések tanulói adatai évfolyamonként: 

FONTOS SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY - Üllés 
évfolyamok 

össz.: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Osztályok száma 1 1 1 1 1 2 1 1 9 

Gyermekek, tanulók száma 26 17 17 18 22 38 25 30 193 

más településről bejáró 1 1 1 1 3 5 3 15 8 % 

iskolaotthonos osztályba járó 0 

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 2 5 4 4 2 18 9 % 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 5 1 6 3 % 

napközis tanuló 26 17 17 15 14 7 3 4 103 53 % 

tanulószobás tanuló 0 

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 26 17 17 18 4 23 25 20 150 77 % 

évfolyamismétlő (s14+s15) 1 1 1 % 

magántanuló 1 1 1 % 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1 1 3 2 2 1 10 5 % 

ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1 1 2 1 % 

egy idegen nyelvet tanulók száma 18 22 38 25 29 132 68 % 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 4 1 8 7 6 5 31 16 % 

A tanulók 70 %-a vesz igénybe iskolaotthonos illetve egész napos iskolai ellátást. Magas az SNI tanulók 

aránya, 12 %, a BTM –es tanulók száma is 5 % körül mozog. 6 % körül van a hátrányos helyzetű tanulók, s 

1 % körül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.   
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A faluban a születések száma csökkent, jelentős évenkénti ingadozással, de az utóbbi évek adatai alapján 

stagnálást mutat. Az iskola kihasználtsága csökkenni fog, mert csak egy – általában 25 fő körüli lét-

számú osztály indul évfolyamonként a középtávú előrejelzés szerint. A várható osztálylétszámok kö-

zéptávon a törvényi átlag közelében mozognak. A rendelkezésre álló infrastruktúra, az általa 

biztosított kapacitás és a demográfiai mutatók szerint nincs szükség optimalizáló javaslatra.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fő 287 278 263 256 240 240 233 217 215 206 193
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Tanulólétszám Üllésen 2008-2018. 
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Forráskút: 

FORRÁSKÚT - SZÉKHELY 
évfolyamok 

össz.: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Osztályok száma 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

Gyermekek, tanulók száma 19 12 15 18 21 19 20 18 142  

más településről bejáró 1 2     2   1 2 8 6 % 

iskolaotthonos osztályba járó                 0  

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2 5 2 2 5 7 2   25 18 % 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő   1     2 1 2 2 8 6 % 

napközis tanuló 14 10 13 10 15 16 7 4 89 63 % 

tanulószobás tanuló                 0  

évfolyamismétlő (s14+s15) 2 1       2     5 4 % 

magántanuló           1 1   2 2 % 

átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 2 1 1 0  0  3 0  1 8 6 % 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók   3 2 2 3 5 1 1 17 12 % 

ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 3 1 2     3   1 10 6 % 

egy idegen nyelvet tanulók száma       18 21 19 20 18 96 68 % 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1 4 3 4 5 5 3 2 27 19 % 

 
A tanulók 63 %-a vesz igénybe egész napos iskolai ellátást. Igen magas az SNI és a BTM-es tanulók aránya, 

SNI 18%, BTMN 6 % körül mozog. 12 % körül van a hátrányos helyzetű tanulók, s 7 % körül a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók száma.  (a településen több családnál vannak átmeneti illetve tartós neve-

lésbe vett gyermekek) 
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A faluban az elmúlt években születettek száma stagnálást mutat, ez középtávon nem okoz prob-

lémát a beiskolázási mutatókban. A várható osztálylétszámok középtávon a törvényi átlag alatt, 18-

20 fő körül mozognak. A rendelkezésre álló infrastruktúra, az általa biztosított kapacitás és a demo-

gráfiai mutatók szerint nincs szükség optimalizáló javaslatra. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fő 13 19 14 19 28 20 23 21 17 17 18
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CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNY 
évfolyamok 

össz.: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Osztályok száma 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Gyermekek, tanulók száma 20 21 30 19 22 19 14 15 160 

más településről bejáró 9 7 6 4 4 6 4 3 43 27 % 

iskolaotthonos osztályba járó 0 

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 1 1 5 7 3 4 22 14 % 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 1 5 3 3 1 1 1 2 17 11 % 

napközis tanuló 18 20 25 12 19 12 11 6 123 77 % 

tanulószobás tanuló 0 

évfolyamismétlő (s14+s15) 0 

magántanuló 0 

átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 0 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1 1 1 2 4 3 12 8 % 

ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 

egy idegen nyelvet tanulók száma 19 22 19 14 15 89 56 % 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 2 3 2 1 3 3 3 17 11 % 

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 1 1 1 3 3 9 6 % 

A tanulók növekvő arányban, 77 % veszik igénybe egész napos iskolai ellátást. Növekedett az SNI tanulók 

száma és aránya is, 14 %, és a BTM-es tanulók aránya is 11 % körül mozog. 8 % körül van a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya.   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fő/év 113 111 112 114 113 107 121 140 151 153 160
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A faluban az elmúlt években születettek száma kis mértékű növekedést, de inkább stagnálást mutat, 

ez középtávon nem okoz problémát a beiskolázási mutatókban, kiegészítve azzal, hogy jelentős ará-

nyú, 25 %-ot elérő mértékben kiskunmajsai gyerekek szülei is választják az iskolát  ( a jelenlegi elvárt 

létszámok alapján). A várható osztálylétszámok középtávon a törvényi átlag alatt mozognak A ren-

delkezésre álló infrastruktúra, az általa biztosított kapacitás és a demográfiai mutatók szerint nincs 

szükség optimalizáló javaslatra. 
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2.3.2 Tantestület 

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma 
(félévi állapot szerint – 2019. február 1.) 

Intézmény /tagintézmény megneve-
zése 

Pedagó-
gus (fő) 

Nevelő-ok-
tató mun-
kát segítő 

(fő) 

Funkcioná-
lis feladatot 
ellátó (fő) 

Prémium 
évek prog-

ram (fő) 

Közmunka 
Program 

(fő) 

egyéb pro-
jekt útján al-

kalmazott 
(fő) 

Összesen 
(fő) 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos 
Községi Általános Iskola és  Alap-

fokú Művészeti Iskola 
19,78 3 4 0 3 0 26,85+4 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Köz-
ségi Általános Iskola és  Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Fontos Sándor Tagintézménye 

20,57 1 5 0 0 0 27,70 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Köz-
ségi Általános Iskola és  Alapfokú 

Művészeti Iskola Csólyospálosi Tag-
intézménye 

16,22 1 3 0 0 0 20,22 

Összesen 56,57 5 12 0 3 0 73,57+3 

ebből határozatlan 51 5 11 0 0 0 67,00 

ebből határozott 5,57 0 1 0 3 0 6,57+3 

ebből tartósan távol lévőt he-
lyettesítő 

3 0 1 0 0 0 3,00 

üres álláshely 0,5 0 0 0 0 0 0,50 

Az oktatáshoz intézményi szinten (településenként önállóan nem) rendelkezünk a megfelelő képzettségű 

kollégákkal, a szakos ellátottság 100 %-os.  Többen már évtizedek óta tagjai tanári közösségünknek. Ez 

jó, mivel a kialakított értékeket, hagyományokat át tudják örökíteni fiatalabb pedagógusainkra, a fiata-

labbak pedig új szemléletet, fiatalos stílust hoznak az intézmény életébe. 

A közalkalmazotti munkaviszonyban alkalmazott 58 fő pedagógus közül 11 fő (19 %) rendelkezik jelenleg 

egyetemi végzettséggel, 47 fő pedig főiskolai végzettséggel (81 %). 2 fő tekinthető gyakornoknak. Össze-

sen 17 fő (28 %) rendelkezik pedagógus szakvizsgával, ebből 7 fő közoktatási vezetői szakvizsgával.  

A teljes intézmény pedagógusainak átlagéletkora 46 év körüli, az alkalmazásban töltött szakmai gyakorlati 

évek száma átlagosan 20 év, ami egy középkorú pedagógus kart jelent. Összesen 9 fő a férfi, ami kevéssel 

15 % fölötti arányt jelent.  Az adatokban a települések között nincs szignifikáns eltérés, de kisebb eltérés 

megfigyelhető, jelenleg Üllésen az átlagéletkor 49 év, míg Csólyospáloson és Forráskúton ez 43-44 év 

körül mozog.  
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Az alábbi táblázat a pedagógusok meglévő szakjait tartalmazza: 
 
Szakos végzettségek száma Üllés Forráskút Csólyospálos összes 
tanító 9 6 8 23 
magyar 6 5 1 12 
matematika 2 2 1 5 
történelem 2 1 2 4 
angol 4 2 1 7 
biológia 2 1 1 4 
egészségtan 0 2 0 2 
fizika 1 2 0 3 
földrajz 2 1 1 4 
kémia 1 0 1 2 
ének-zene 1 3 1 4 
számítástechnika 1 1 1 3 
testnevelés 1 1 1 3 
technika 1 0 1 2 
rajz 0 2 1 3 
gyógypedagógus 1 2 0 3 
fejlesztő, differenciáló szakvizsga 3 1 2 6 
gyógytestnevelés(tanítói) 1 0 0 1 
könyvtáros 1 0 0 1 
etika 1 0 0 1 
nevelőtanár 0 0 1 1 
Csak művészeti oktatásban Üllés Forráskút Csólyospálos összes 
gitár 1 1 0 1 
zongora - orgona 1 1 0 1 
blockflöte 0 1 0 1 
táncpedagógus 2 0 0 2 
ének-zene-népzene 0 1 0 1 
Egyéb szakok Üllés Forráskút Csólyospálos összes 
nev.tud. szakos bölcsész 1 0 0 1 
orosz 3 3 0 6 
óvónő 0 0 1 1 
katekéta 0 1 0 1 

 
 

2.3.3 NOKS és Technikai dolgozók 
 
Intézményünkben 17 fő dolgozik nem pedagógusi munkakörben, 5 fő NOKS  3 fő iskolatitkár, 1 fő rend-

szergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens  A technikai dolgozóink: 4 fő karbantartói, 8 fő takarítói állást tölt 

be. Összehangolt munkájuk elengedhetetlen az iskola hatékony működéséhez.  
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2.3.4 Intézményvezetés 

Jelenleg az intézmény vezetősége az alábbiak szerint épül föl: 

Intézmény megnevezése 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (SZÉKHELY)  - Forráskút 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és  Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Fontos Sándor Tagintézménye 
tagintézmény-vezető 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és  Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Csólyospálosi Tagintézménye 
tagintézmény-vezető 

A vezetők munkáját munkaközösség-vezetők segítik Üllésen 4, Forráskúton és Csólyospáloson 2-2 fő. 

Az intézmény szervezeti felépítése: 



Intézményvezetői pályázat – Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Sápi Zoltán 

18 

2.4. Tárgyi feltételek 

Üllés: 

Férőhelyek száma (alapító okirat alapján): (Dorozsmai út 53.) 365 

Nappali képzésben felvehető maximális tanulólétszám: 215 

Iskolai tantermek száma: 14 

Tornaterem: van 

Könyvtár: van 

Sportpálya: van 

Az épület több ütemben került felújításra: 2011-ben DAOP pályázat keretében került akadálymentesítésre, 

mely az iskolaépület teljes körű akadálymentesítését, lift kialakítását, és a vizesblokk felújítását jelentet-

ték. KEOP és TOP pályázatok keretében energetikai szempontok miatt fontos fejlesztéseket hajtott végre 

Üllés Önkormányzata: nyílászárók korszerűsítése, az épület hőszigetelése, az épület teljes fűtési rendsze-

rének felújítása (megújuló energia felhasználásával is). Elavult az elektromos hálózat. A tornaterem mé-

rete és állapota a mindennapos testnevelés kapacitásigényét tekintve nem elégséges. 2015-ben elkészült 

a szennyvízhálózat kiépítése, az iskola is rákötésre került. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00394 számú „Infra-

strukturális fejlesztés az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskolában” keretében a Radnai 

utcai fűtés felújítása a legfőbb cél, mindemelett parkettacsiszolás és bútorbeszerzés történik 2019-ben. 

Az IKT eszközök terén több pályázatból kerültek az iskolába a jelenlegi eszközök, melyek egy része már 

elavulóban van (digitális táblák, projektorok). Mind a pedagógusok, mind az tanulók, szülők igénylik a 

folyamatos fejlesztést, az internet biztosítása megoldott. 

Férőhelyek száma (szakmai alapdokumentum alapján): (Radnai u. 2.) 105 

Nappali képzésben felvehető maximális tanulólétszám: 105 

Iskolai tantermek száma: 4 

Tornaszoba: van 
Ebben az épületben jelenleg 3 alsós osztály működik. 

Forráskút: 

Férőhelyek száma (szakmai alapdokumentum alapján): 380 

Nappali képzésben felvehető maximális tanulólétszám: 200 

Iskolai tantermek száma: 13 

ebből: 1 számítástechnika, 1 rajz-technika-ének, 3 kisebb méretű csoportbontásra alkalmas tanterem 
és 2 fejlesztőszoba és egy tanári szoba  

Tornaterem: 16m*30 m, 2 db öltöző + szertár + 
tanári szoba (akadálymentes) 

Könyvtár: van 

Sportpálya: bitumenes 

Az épület 2010-2011-ben DAOP pályázat keretében került felújításra, mely az iskolaépület teljes körű aka-

dálymentesítését, lift kialakítását, a tantermek valamint a bejárat és a bejárat megközelítését lehetővé 
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tévő rámpa megfelelő kiépítését, továbbá a kapcsolt helyiségek fizikai akadálymentesítését jelentették. 

A nyílászárók korszerűsítése az egész épületet érintette, és az energiatakarékossági szempontok figye-

lembe vételével készült el. Az épület teljes fűtési rendszere kicserélésre került (gáz központi fűtés) A Jókai 

utcai szárnyhoz tornaterem és kiszolgáló egységei épültek fel, valamint egy új technika-kézműves szak-

tanterem. Az intézmény a TIOP pályázatokból több alkalommal kapott eszközöket, jelenleg 24 db 5 évnél 

fiatalabb valamint 16 db 5 évnél idősebb PC, egy server, 6 aktív tábla projektorral és külön 4 projektor 

laptoppal található az iskolában. A legjobban az internet sávszélességbővítésének hiánya okoz kihívást 

(mikrohullámú szolgáltatás van jelenleg) A belső wifi hálózat már kiépítésre került.  A szennyvízhálózat 

kiépítése óta arra az iskola is rákötésre került.  

Csólyospálos 

Férőhelyek száma (szakmai alapdokumentum alapján): 200 

Nappali képzésben felvehető maximális tanulólétszám: 200 

Iskolai tantermek száma: 10 

számítástechnika szaktanterem és idegen nyelvi terem (külön épületben) 

Tornaszoba: van 

Sportpálya: van 

Könyvtár: van a településen (megyei 
könyvtár ellátásában) 

Az épület állapota megfelelő, az Önkormányzat saját forrásból az ablakok nagy részét korszerűbbre cse-

rélte, de a többi nyílászáró felújításra szorul. Az épület fűtési rendszere részleges felújításra került (kazán-

csere) 2014-ben már a Tankerület jóvoltából. A fűtésrendszer többi része (csövek, radiátorok) több alka-

lommal meghibásodtak, ekkor a csövek egy része kicserélésre került, a radiátorszelepek jelenleg vannak 

csere és javítás alatt. Az elektromos hálózat és a tetőszerkezet javításra, felújítás szorul. Az intézményben 

a TIOP pályázatokból 18 asztali PC, 7 aktív tábla és projektorok, 16 db tanulói laptop állnak rendelkezésre, 

de karbantartásuk folyamatosan szükséges lenne, főleg a digitális táblák, projektorok terén. Az EFOP Di-

gitális pályázata jelenleg folyamatban van, ebből is történik eszközfejlesztés is. A tornaszoba mérete nem 

megfelelő.  
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2.5. Nevelés és oktatás helyzete 

2.5.1 Általános iskolai nevelés 

Intézményünk fő tevékenysége a nevelés és oktatás, melyből nagyon fontosnak tekintjük a neve-

lést. Tanulóink nagy része napi életének több mint felét nálunk tölti el, ezért a nevelést kiemelten 

kell kezelni. Nemcsak osztályfőnöki órán, hanem egész nap figyelemmel kell kísérnünk, s az oktatási 

feladataink közé beágyazni ezt a tevékenységet. (sokszor előfordul, hogy tanulóink udvariatlanok, 

csúnyán beszélnek, figyelmetlenek, előfordul agresszió is.) 

A három iskola nevelési, oktatási programja közös, de szakmailag önálló egységenként kezeljük a 

tagintézményeket, így a korábbi helyi tantervek kisebb különbségeket eredményeznek a választható 

órakeret felhasználásában. Forráskút és Csólyospálos ebben szinte egységes, a két legfontosabb 

közismereti tárgy (magyar, matematika) óraszámának növelésére használjuk fel a választható óra-

keretet, valamint az informatikát 4. osztálytól kezdődően oktatjuk. Üllésen a válaszható órakeret 

terhére már első osztályban megkezdődik az idegen nyelv oktatása (heti 2 óra) valamint az informa-

tika 3. osztálytól, minden évfolyamon magasabb óraszámban, heti 2 órában. A környezeti nevelés is 

kiemelt Üllésen az erdei iskolai program (a település mellett kialakított központban) a pedagógiai 

program részeként minden évben megszerveződik. Mindhárom iskola jelentős hangsúlyt fektet a 

környezeti nevelésre is ( hulladékgyűjtés, szelektív hulladék kezelés, természettudományos napok, 

vetélkedők, madár les, Zöldülés,   stb.) 

Napjainkban sok gyerek szabadidős tevékenységéből hiányzik a mozgás, inkább sokat ülnek otthon 

a számítógép előtt, ami akár tanulóink testi épségét is veszélyezteti, egyre fontosabbá válik az egész-

séges életmódra nevelés is, ezért évente rendezünk egészség- és sportnapot, valamint eddig is biz-

tosítottuk a mindennapos testmozgás lehetőségét változatos délutáni mozgásformák választási le-

hetőségével.  

Kiemelten kezeljük a gyermekvédelmi tevékenységet is, hiszen sajnos jelentős a hátrányos, halmo-

zottan hátrányos helyzetű tanulók száma, ezen felül is a valamilyen szempontból problémás tanulók 

száma.  

Pedagógiai alapdokumentumainkban azt a célt tűztük ki, hogy tanulóink olyan tudás birtokában 

hagyják el iskolánkat, amellyel megállják a helyüket, bárhová is kerüljenek. Ehhez korszerű tan-

anyagra és korszerű oktatási formákra is szükség van. Pedagógusaink az utóbbi 10 évben több pá-

lyázat (HEFOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.1.5, TIOP 1.1.7, TIOP 1.1.9) keretében vettek részt to-

vábbképzéseken, melyeken megismerkedhettek a kooperatív oktatási módszerekkel, a kompeten-

cia alapú tananyagokkal és módszerekkel, az IKT eszközök használatával, a hátrányos helyzetű tanu-

lók integrációját segítő eljárásokkal (IPR). Mindhárom település iskolája vállalja az SNI tanulók integ-
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rált formájú nevelését, 3 pedagógus rendelkezik gyógypedagógus végzettséggel, 6 fő fejlesztő, dif-

ferenciáló képzettséggel, s a továbbképzések során is többen vettek részt 30-60 órás SNI integrációt 

segítő képzésen, mégis ez az egyik legnehezebb területe az oktatásunknak, hiszen nagyfokú speciális 

differenciálást igényel. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a problémás gyermekeinkkel is szak-

szerű módon tudjunk foglalkozni.  

Tanulóink tudásának ellenőrzését, értékelését rajtunk kívül az Oktatási Hivatal is elvégzi évenként a 

6. és a 8. évfolyamokon.  Az alábbiakban a három település utóbbi 5 évre vonatkozó adati találhatók

táblázatos formában. Átlageredményeink (kis kivétellel) az országos átlagtól szignifikánsan nem tér-

nek el, a hasonló méretű településekétől pedig általában jobbak vagy azokkal megegyezőek. A csa-

ládi-helyzet indexek alapján eredményeink jobbak vagy szignifikánsan nem különböznek a várható 

értékektől. 
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Üllés eredménye a 2017. évi kompetenciamérésen – Üllés 

Mérési terület Évfolyam 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen Országos 

Az első viszonyítási 
csoport 

A második viszonyítási 
csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 
1457 

(1414;1496) 

1497 

(1496;1498) 
Községi 
ált. isk. 

1442 

(1439;1444) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1439 

(1436;1441) 

8. ált. isk. 
1589 

(1529;1659) 

1612 

(1611;1613) 
Községi 
ált. isk. 

1543 

(1540;1545) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1537 

(1534;1540) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1488 

(1439;1531) 

1503 

(1502;1505) 
Községi 
ált. isk. 

1434 

(1432;1437) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1432 

(1429;1435) 

8. ált. isk. 
1565 

(1489;1638) 

1571 

(1570;1572) 
Községi 
ált. isk. 

1503 

(1500;1505) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1498 

(1496;1501) 

Üllés eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
Átlageredmények 

Mérési terület Évf. 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 
6. ált. isk. 

1457 
(1414;1496) 

1444 

(1392;1506) 

1533 

(1459;1597) 

1473 

(1414;1529) 

1502 

(1451;1580) 

8. ált. isk. 
1589 

(1529;1659) 
1574 

(1504;1687) 

1641 

(1595;1708) 

1577 

(1529;1626) 

1681 

(1614;1735) 

Szövegértés 
6. ált. isk. 

1488 
(1439;1531) 

1486 

(1419;1550) 

1591 

(1525;1652) 

1480 

(1398;1552) 

1509 

(1430;1584) 

8. ált. isk. 
1565 

(1489;1638) 
1598 

(1507;1699) 

1668 

(1629;1715) 

1548 

(1491;1607) 

1604 

(1543;1654) 

Az iskola tanulói az utolsó öt évben a kompetenciaméréseken az országos átlagnak megfelelő vagy annál 

szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak. 2016-ban a nyolcadikosok értek el a közepes községi isko-

láktól jobb eredményt, 2015-ben az országos átlag feletti lett a szövegértés teljesítménye. A közepes köz-

ségi iskoláktól alacsonyabb teljesítményt nem nyújtottunk az elmúlt időszakban. Sajnos a 2017-es ered-

mények a hatodikosok teljesítményében lényeges visszaesést mutattak a matematika kompetencia terü-

leten. 

2015-ben a nyolcadikosok teljesítményében mutatkozott kimagaslóan sikeres eredmény. Megmutatko-

zott oktatásunk hátránykompenzáló hatása. A többi évben az elvárható eredményt nyújtottuk. A 2017. 

évben a hatodik osztály nagyon alul teljesített matematikából. Az osztályban tanítók a hátránykompen-

záló tevékenység metódusait kidolgozzák a következő  tanévre, hogy a nyolcadikos mérési eredmények 

jobbak legyenek. (tanulási motiváció). 

Kiemelkedő iskolák közé sorolta intézményünket a 2014/2015.tanév összesített jelentése CSHI alapján 6. 

évfolyamon szövegértésből először, a 8. évfolyamon harmadszorra teljesítettünk kiemelkedően. 
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Forráskút eredménye a 2017. évi kompetenciamérésen 

Mérési terület Évfolyam 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen Országos 

Az első viszonyítási 
csoport 

A második viszonyítási 
csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 
1477 

(1410;1556) 

1497 

(1496;1498) 
Községi 
ált. isk. 

1442 

(1439;1444) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1439 

(1436;1441) 

8. ált. isk. 
1632 

(1509;1807) 

1612 

(1611;1613) 
Községi 
ált. isk. 

1543 

(1540;1545) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1537 

(1534;1540) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1518 

(1443;1600) 

1503 

(1502;1505) 
Községi 
ált. isk. 

1434 

(1432;1437) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1432 

(1429;1435) 

8. ált. isk. 
1602 

(1498;1722) 

1571 

(1570;1572) 
Községi 
ált. isk. 

1503 

(1500;1505) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1498 

(1496;1501) 

Forráskút eredménye az eddigi kompetenciamérésekben - 
Átlageredmények 

Mérési terület Évf. 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 
6. ált. isk. 

1477 

(1410;1556) 

1440 

(1374;1515) 

1494 

(1370;1632) 

1418 

(1348;1528) 

1418 

(1351;1490) 

8. ált. isk. 

1632 

(1509;1807) 

1525 

(1408;1621) 

1636 

(1548;1722) 

1621 

(1567;1697) 

1709 

(1634;1799) 

Szövegértés 
6. ált. isk. 

1518 

(1443;1600) 

1525 

(1438;1613) 

1462 

(1315;1579) 

1482 

(1404;1587) 

1452 

(1353;1540) 

8. ált. isk. 

1602 

(1498;1722) 

1542 

(1429;1620) 

1608 

(1533;1688) 

1588 

(1531;1644) 

1649 

(1598;1705) 

A hatodikosok matematikából a korábbi évekhez hasonlóan teljesítettek, a tényleges eredmény nem 

különbözik a várhatónál. A kompetenciateszten elért eredményük jelentősen nem tér el előző év végi 

matematika jegyüktől. A hatodikosok szövegértésből hasonlóan teljesítettek a korábbi évek országos 

átlagához képest, de a tényleges eredményük szignifikánsan magasabb a községi illetve a hozzánk ha-

sonló települések átlagánál. 

A nyolcadikosok mindkét mérési területen hasonlóan teljesítettek az előző évekhez képest, a tényleges 

eredmény szignifikánsan nem különbözik a várhatónál. De ha a jelentésben nem is jelenik meg a jobb 

teljesítmény, az adatokból leolvasható, a grafikonokon látszik, jobban teljesítettek a nyolcadikosaink az 

elvártnál, minden eredményük az országos átlagnál jobb, így a másik 2 viszonyítási csoporthoz képest is 

jobban teljesítettek. A matematika és a szövegértés gyakorlására kapott délutáni 1-1 óra nagyon hasznos, 

és ha lehet, továbbra is szükséges. 



Intézményvezetői pályázat – Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Sápi Zoltán 

24 

Csólyospálos eredménye a 2017. évi kompetenciamérésen 

Mérési terület Évfolyam 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen Országos 

Az első viszonyítási 
csoport 

A második viszonyítási 
csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 
1619 

(1517;1754) 

1497 

(1496;1498) 
Községi 
ált. isk. 

1442 

(1439;1444) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1439 

(1436;1441) 

8. ált. isk. 
1717 

(1634;1789) 

1612 

(1611;1613) 
Községi 
ált. isk. 

1543 

(1540;1545) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1537 

(1534;1540) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1553 

(1498;1624) 

1503 

(1502;1505) 
Községi 
ált. isk. 

1434 

(1432;1437) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1432 

(1429;1435) 

8. ált. isk. 
1543 

(1459;1626) 

1571 

(1570;1572) 
Községi 
ált. isk. 

1503 

(1500;1505) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1498 

(1496;1501) 

Csólyospálos eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
Átlageredmények 

Mérési terület Évf. 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 
6. ált. isk. 

1619 
(1517;1754) 

1467 

(1390;1553) 

1673 

(1636;1739) 

1595 

(1524;1662) 

1555 

(1451;1655) 

8. ált. isk. 
1717 

(1634;1789) 
1584 

(1536;1620) 

1780 

(1695;1857) 

1812 

(1691;1916) 

1636 

(1573;1753) 

Szövegértés 
6. ált. isk. 

1553 
(1498;1624) 

1480 

(1405;1576) 

1461 

(1405;1535) 

1564 

(1496;1639) 

1543 

(1433;1655) 

8. ált. isk. 
1543 

(1459;1626) 
1499 

(1433;1558) 

1656 

(1557;1749) 

1617 

(1510;1717) 

1589 

(1531;1689) 

Az iskola tanulói az utolsó 5 év vonatkozásában a kompetenciaméréseken egyenletes- országos átlag fe-

letti vagy attól szignifikánsan nem eltérő- teljesítményt nyújtottak. Az elért átlagpontszám a 6. és 8. év-

folyam esetében a matematika területén az országos, a községi és a közepes községi általános iskolák 

átlagánál magasabbak, amely az iskolában folyó munka és az alkalmazott módszerek eredményességének 

visszaigazolása. A 2016. évi mérés során a 8. évfolyamos tanulók szövegértésből az országos átlag alatt 

teljesítettek, de az első és második viszonyítási csoporthoz mérten nem különbözik szignifikánsan a köz-

ségi általános iskolákhoz és a közepes községek általános iskolájához mérve. 2017-ben az elért átlagpont-

szám a 6. és 8. évfolyam esetében a matematika területén az országos, a községi és a közepes községi 

általános iskolák átlagánál magasabbak, szövegértésből pedig a községi és a közepes községi általános 

iskolák átlagánál magasabbak. Annak az elemzésnek az eredményeként, melyet az Oktatási Hivatal szak-

emberei az országos kompetenciamérés utóbbi évének mutatói, eredményei alapján készítettek, az Ok-

tatási Hivatal a Csólyospálosi Általános Iskolát a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé sorolta. Büszkék 

vagyunk a tényekre - a számszerű eredményre: matematikából tanulóink lényegesen jobb teljesítményt 

nyújtottak, mint országosan az általános iskolák tanulói; magyarból pedig azzal megegyezőt. Ilyen ered-

mények mellett külön öröm számunkra, hogy a Csólyospálosi Általános Iskolát a legtöbb hozzáadott pe-

dagógiai értéket teremtő magyar iskolák közé sorolták. Ez azt jelenti, hogy iskolánkban az átlagosnál na-

gyobb a pedagógiai munkafejlesztő hatása. 
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2.5.2 Alapfokú művészeti oktatás 

 A helyi társadalmi igényeknek megfelelően megindult egy folyamat, mely következtében folyamatosan 

jöttek létre az egyéb művészeti ágakat is oktató intézmények. A közoktatási törvény 1995 óta ismeri el 

ezt az iskola típust, ekkor alakult Üllésen és Forráskúton is ez az oktatási forma. Az itt élő gyerekek érdek-

lődésüknek, képességeiknek megfelelően megismerkedhetnek különböző művészeti ágakkal, művészeti 

iskolai keretek között. 

A ki kisebb településeinken, a tanyákon élő gyerekeknek sokkal kevesebb lehetősége van készségük, ké-

pességeik fejlesztésére, mint a városban élő gyerekeknek. A hátrányok leküzdésében az alapfokú zenei 

és művészeti képzésnek kiemelkedő szerepe lett. A települések kulturális életének megváltozását is ered-

ményezte az alapfokú művészetoktatás.  Művészeti iskolánk tanulóinak többsége általános iskolánk di-

ákjai közül kerül ki, de vannak középiskolás tanulóink is.   

Üllésen a nagy hagyományokkal rendelkező Fonó néptáncegyütteshez szorosan kötődve működik a nép-

tánc oktatása, jelentős létszámmal. E mellett klasszikus zenét és képzőművészeti tanszakot is lehet vá-

lasztani. 1992-ben Fontos Sándor festőművész nevét vette fel az iskola s igyekszik az ő szellemében a 

kultúrát, szülőfaluját szerető humanista embereket nevelni. Fontos Sándor tizenhárom esztendeig az Ül-

lés környéki galambosi iskolában volt tanyai tanító. Festővé itt érlelte az idő. Erre emlékezve ajándékozta 

Üllésnek számos festményét a hetvenes évek végén. 

Üllésen jelenleg a legtöbb tanuló néptánc tanszakon tanul, ezen kívül zongorát, gitárt valamint képző- és 

iparművészeti ágon – kézműves tanszakot lehet választani. 

Forráskúton jelenleg a klasszikus zenei tanszakok (zongora, gitár, furulya) mellett, népzenei tanszakon 

citerát, valamint Képző- és iparművészeti tanszakot, társas és néptáncot is lehet választani.  

A művészeti oktatásban is egyre jellemzőbb a pedagógusok több feladatellátási helyen történő munka-

végzése. 

Alapfokú művészeti oktatás ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ ÖSSZESEN 

Üllés 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 75 

Klasszikus zene - Gitár 2 5 7 

Klasszikus zene - Zongora 1 1 1 3 

Képző- és iparművészeti ág - Kézműves 4 3 2 9 

Táncművészeti ág - Néptánc tanszak 15 3 5 1 17 1 6 8 56 

Alapfokú művészeti oktatás ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ ÖSSZESEN 

Forráskút 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 86 

Klasszikus zene - Gitár 3 1 1 5 4 1 15 

Klasszikus zene – Zongora 10 1 2 1 1 15 

Klasszikus zene - Furulya 2 1 5 1 1 1 2 13 

Népzene - Citera 1 3 4 8 

Képző- és iparművészeti ág - Kézműves 17 8 5 1 2 2 35 

Táncművészeti ág - Társastánc tanszak 0 

Táncművészeti ág - Néptánc tanszak 0 
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A csólyospálosi tanulók részben a forráskúti Képző- és iparművészeti ág – Kézműves tanszakában vesz-

nek részt, illetve más  szervezet ellátásában vehetnek részt művészeti oktatásban. 

2.5.3 Különleges bánásmódot igénylő tanulók 
 
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 
Intézményünkben átlagosan a tanulók 13 %-a sajátos nevelési igényű (a szakértői bizottság véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) rendelkezik.  Ebben a tanévben Üllésen 

12%, Csólyospáloson 10 %, Forráskúton 16 % ez az arány).   Ezeket a tanulókat egyszer vagy többször 

vizsgálta a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, melynek véleménye 

alapján integrált formában oktathatók, nevelhetők. Többségük kevésbé súlyos egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd, de előfordul kisebb szám-

ban értelmi vagy érzékszervi fogyatékos tanuló is. Üllésen és Csólyospáloson közösen 1 fő, Forráskúton 2 

fő gyógypedagógus vesz részt az ellátásukban, látja el a rehabilitációs órákat. A tanítás során igyekszenek 

differenciálással, egyéni bánásmóddal biztosítani a pedagógusok e tanulók oktatását is. Sajnos sok eset-

ben a tanulási képességek hiánya mellé, szociális problémák, a megfelelő szülői háttér hiánya és tanulói 

motiválatlanság is társul, ilyenkor különösen nehéz feladata van a kollégáknak. Szükség esetén az utazó 

szakemberek is részt vesznek a speciális ellátásokban (logopédia, pszichológia). 

      
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók: 
Intézményünkben átlagosan a tanulók 10 %-a küzd beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel  Eb-

ben a tanévben Üllésen 5%, Csólyospáloson 13 %, Forráskúton 16 % ez az arány)  A Megyei Tanulási Ké-

pességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság illetve a járásban működő Csongrád Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye, mint Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyerekek ellátását 

elvileg a Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberei látják el. Sajnos időnként akadozik az ellátás szak-

emberhiány miatt.  Intézményünkben összesen 6 fő rendelkezik fejlesztő, differenciáló pedagógus vég-

zettséggel, ők is részt vesznek e feladatban az intézmény órakerete terhére, valamint az egész napos is-

kolai foglalkozások keretében is igyekszünk biztosítani felzárkóztatásukra lehetőséget.  

 
Tehetséggondozás, versenyek 
Intézményünk fontos faladatának tekinti a tehetséggondozást, különböző tanulásszervezési keretek 

(szakkör, tehetséggondozó órák, egyéni foglalkozás) között valósítjuk meg, Biztosítjuk versenyek szerve-

zését és tanulóink indítását térségi, megyei és országos versenyeken. Ez a tantárgyak széles körében 

valósul meg. Néhány verseny – a teljesség igénye nélkül -, melyeket diákjaink körében szervezünk: 

 A magyar nyelv és irodalom keretében helyesírási versenyt (Simonyi), szavalóversenyt és 

szépkiejtési (Kazinczy) versenyt hirdetünk meg 
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 Angolból: országismereti, fordítói, angol nyelvű szavaló versenyt hirdetünk, valamint több ta-

nulónk vesz részt különböző levelező formájú idegen nyelvi versenyen is. 

 A matematikai, természettudományi területek versenyei: a területi matematika verseny,  a

Zrínyi matematika verseny, a Bonifert Domonkos Matematikaverseny, Jedlik Ányos Orszá-

gos Matematika Verseny, Bolyai matematika csapatverseny, Teodorovits Ferenc kistérségi 

verseny, Curie Környezetismereti Emlékverseny, Hevesy György Országos Kémia Verseny, 

Kaán Károly Természetismereti Verseny, Lehoczky János Komplex Környezetismereti Emlék-

verseny, Csizmazia György Természetismereti verseny, a Mozaik Kiadó által szervezett Ben-

degúz Levelező versenyek és ingyenes internetes versenyek,  

 A Magyar Diáksportszövetség diákolimpiai versenyeiben, a Bozsik programban történő indu-

lással igyekszünk az ebben tehetséges gyerekeket sikerélményhez juttatni. 

 Az alapfokú művészeti oktatásban résztvevők több kistérségi találkozón, fesztiválon mutat-

kozhatnak be, évente változó módon van lehetőség regionális (Dél-alföldi) vagy országos 

versenyeken részt venni.   

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
2013. szeptember 1-jei hatállyal változott a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma 

és e tény fennállásának megállapítása. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel tör-

ténő meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. 

Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek- függetlenül attól, hogy hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű- továbbra is jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális 

nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcso-

lódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.  Ebben a tanévben, intézményünkben átlago-

san a tanulók 7 %-a hátrányos helyzetű (Üllésen 5 %, Forráskúton 6 %, Csólyospáloson 8 %). Ezen belül is 

a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya nem éri el a 3 %-ot (Üllésen és Csólyospáloson 6 %, Forrás-

kúton magasabb 6 % körüli az arány.  (Forráskúton több családnál vannak átmeneti illetve tartós neve-

lésbe vett gyermekek).   

Gyermek- és ifjúságvédelem: Ide kapcsolható a gyermek- és ifjúságvédelmi munka is, településenként 1-

1 pedagógus felelős e területért, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartanak esetkonferenciákat. (óvoda, iskola, szociális munkatársak, 

védőnő, orvos, rendőr, Önkormányzat, jegyző). Szükség esetén felveszik a kapcsolatot a Kormányhivatal 

szakigazgatási szerveivel is. 
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2.5.4 „Egész napos iskola” 

A 2013/2014-es tanévben kezdődött meg az „egész napos iskolai program” bevezetése, melyet valójában 

intézményünk nem alkalmaz, de mégis hasonló módon megvalósul, mivel a korábban is működő iskola-

otthon (Üllés), napközi, tanulószoba valamint egyéb délutáni pedagógiai célú foglalkozások együttesét 

jelentik.  Ezen formákat együttesen az iskola tanulóinak jelentős hányada veszi igénybe. Alsó tagozaton 

magasabb arányban, átlagosan 80 %-ban, a felső tagozaton pedig 50 % körül mozog ez az érték, itt ala-

csonyabb azok aránya, akik napközis ellátás jellegűen, állandóan igénybe veszik ezeket a foglalkozásokat. 

Több tényező is változtat ezen: más településről, tanyáról bejárók, sportegyesületben, egyéb foglalkozá-

sokon résztvevők, a továbbtanulás előtt állók pl. előkészítőkre járnak.  

Az „egész napos iskolai” foglalkozások keretében megvalósuló tevékenységek: a napközin és tanulószo-

bán kívül szakkörök, sportköri foglalkozások, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, sőt ide sorolhatjuk a 

művészeti oktatást is. 

2.6. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli tevékenységek 

A közösségfejlesztésnek, a tanórán kívüli tevékenységeknek fontos szerepe kell hogy legyen egy intéz-

mény életében. A közösségfejlesztés legfontosabb színtere az osztályközösség, melyben a tanító, az osz-

tályfőnök szerepe igen jelentős. Intézményünkben hagyományosan évi 3-5 alkalommal (ünnepekhez kap-

csolódóan) szerveznek a tanítók és osztályfőnökök közösségi tevékenységeket, műsorokat, valamint 

évente 1-2 napos kirándulásokat is. Ezek jó alkalmat teremtenek a tanulók jobb megismerésére, a közös-

ség formálására is. Szintén közösségteremtő lehetőségek az iskolai szinten szerveződő csoportok, sport-

körök és a Diákönkormányzat is. 

2.6.1 Ökoiskola, környezettudatos nevelés 

Intézményünk fontos céljának tartja a természetvédelmet és a környezettudatos nevelést. A Fontos Sán-

dor Tagintézmény megkapta az „Örökös Ökoiskola” címet, rendszeresen megszervezik erdei iskolai prog-

ramjukat a település közelében lévő Erdei Iskolai központban, évente kerül megrendezésre a Zöldülés - 

Zöld Üllés esemény, melynek keretében a falu lakosaival együtt az iskola tanulói és dolgozói is részt vesznek 

a padok, asztalok festésében a Horgásztónál és az Erdei Iskolánál, a tavaszi munkákban, a játszóterek 

rendbetételében, kisfák ültetésében, ápolásában és a hulladékgyűjtésben. A tanulók rendszeresen részt 

vesznek a regionális ökoiskolai eseményeken. Forráskút és Csólyospálos pedig már második alkalommal 

kapta meg az „Ökoiskola” címet. Mindhárom településre igaz, hogy az iskolában keletkező hulla-

dékot igyekszünk szelektíven gyűjteni (jelenleg települési szinten még nem teljesen megoldott), 

évente rendezünk iskolai papír és vasgyűjtést, gyűjtjük az elhasznált elemeket is. Részt veszünk 

természettudományi, környezetvédelmi versenyeken, szervezünk látogatásokat a közelben lévő 
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természetvédelmi területekre pl.:(Fehér-tó), a tanulmányi kirándulások, táborok alkalmával 

igyekszünk megismertetni a természetes és épített értékeket, védelmüket és általában elvárjuk 

a környezettudatos magatartást. Jelenleg a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület-

tel, mint konzorciumvezetővel közös pályázati programban veszünk részt, az EFOP-3.3.6-17-

2017-00014 projekt keretében „A tudomány a jövő szolgálatában - természettudományos prog-

ramok a SZTE Interaktív Természetismereti Tudástárában” címmel. AZ ELI-HU Nonprofit Kft. is a 

konzorcium tagja. Korábban a Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium (Sze-

ReTeD) projektjében is részt vettünk. 

2.6.2 Kulturális rendezvények 

Fontosnak tartjuk iskolánk hagyományos kulturális rendezvényeinek megrendezését. Ezen 

programok erősítik a közösségeket is.  Megtervezésükkor figyelembe vesszük az életkori sa-

játosságokat, a települések és a mai kor elvárásait is. Legfontosabb programjaink a következők: 

 Hagyományos iskolai rendezvények:

Az évnyitó, karácsonyi műsor, adventi vagy újévi, tavaszköszöntő koncert, tavaszköszöntő (műsoros dél-

után-est) művészeti iskolai vizsgakoncertek, táncbemutatók, kiállítások, Fontos Sándor napok, évzáró, 

ballagás, alapítványi est (iskolabál), farsang. 

 Történelmi megemlékezések: október 6., október 23., március 15.,június 4.,

 Kulturális műsorok:

Mindhárom település életében jelentős szerepet játszik a helyi kulturális életben az iskola. A karácsonyi 

műsor, a művészeti iskolai események, adventi-újévi koncert, művészeti évzáró, kiállítások, táncbemuta-

tók megtöltik szülőkkel, nézőkkel a művelődési házat. A falunapi műsorban történő szereplést elvárják 

tőlünk, sokszor a nemzeti ünnepekről történő megemlékezés is az iskola feladata a településeken. 

2.6.3 Könyvtár 

A könyvtári feladatokat a helyi sajátosságok figyelembevételével településenként más-más módon látjuk 

el. Tanórán kívüli tevékenységre inkább a települési könyvtárakban van lehetőség.  

Üllésen: az iskolai könyvtár állománya közel 10 000 kötet, ebből a tankönyv kb. 3000. A könyvtári szolgáltatást 

könyvtáros tanár biztosítja, heti 4 órában 

Forráskúton: Az iskolai  könyvtár állománya 5 000 kötet körül mozog, ebből tankönyv kb. 2000. Könyvtáros 

végzettségű nincs, a kiszolgálást az iskolatitkár, napközis nevelők biztosítják. 

Csólyospáloson: Az iskolai  könyvtári ellátást a nyilvános könyvtári szolgáltató rendszer keretében a Bács-Kis-

kun Megyei Katona József Könyvtár biztosítja. 
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2.6.4 Diákönkormányzat 
 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviselete mellett, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére működik az iskolában a diákönkormányzat. Mindhárom település hasonló 

elvek alapján hozza létre, évente megválasztják diákvezetőjét, a diákpolgármestert, diákfórumot tarta-

nak. A szabadidős programok közül megszervezik a hulladékgyűjtést, a csibe bulit, őszi kézműves napot, 

egészségnapot, mikulás bulit, karácsonyi kézműves programot, adventi foglalkozásokat, a farsangot, a 

DÖK nap programját, s anyagi lehetőségek függvényében a közösségi munkában legaktívabb tanulók ki-

ránduláson is részt vettek. 

2.7. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Intézményünk cél- és feladatrendszere nem valósulhatna meg a partnerek támogató, segítő együttmű-

ködése nélkül. A tervszerűen kiépített kapcsolatrendszert a mi iskolánk is nagyon fontosnak tartja. 

2.7.1 Kapcsolattartás a fenntartóval 
 
Egyik  legfontosabb  kapcsolatunk  a  fenntartó,  vezetőségünk  napi  kapcsolatban  áll  a Szegedi Tan-

kerületi Központtal. A kapcsolattartás elsősorban elektronikus formában történik, általában havi gyakori-

sággal vannak személyes megjelenést igénylő értekezletek. 

 Települési Önkormányzatokkal: 

A Települési önkormányzatok már nem üzemeltetik az iskolákat, de igénylik a rendszeres kapcsolattartást 

a települések vezetői és a képviselőtestületek is. Alkalmanként segítik, támogatják az intézmény műkö-

désétaz iskolák is részt vesznek a települések kulturális életében.  

2.7.3 Intézményi Tanáccsal 

A 2013. októberében megalakult intézményi Tanácson keresztül tartjuk a kapcsolatot (hivatalosan is) a 

partnereinkkel. Esetünkben az intézményi Tanács tagjai településeként a: 

A Nevelőtestület delegáltjai – 3 fő 
A Diákönkormányzat delegáltjai - 3 fő   
A Szülői szervezet delegáltjai - 3 fő   
Az Önkormányzat delegáltja - 3 fő   
A Katolikus egyház delegáltjai – 3 fő  
 

2.7.4 Diákönkormányzattal (DÖK) 

Iskolánk diákönkormányzata településenként szerveződik.  Munkájukat a diákönkormányzatot segítő 

pedagógusok támogatják. Általában évente egy diákközgyűlést tartanak, ahol mindenki elmondhatja 

problémáit, kéréseit. Ettől függetlenül rendszeresen vannak megbeszéléseik, ahol az aktuális eseménye-

ket, programokat beszélik meg. A kapcsolattartásért a DÖK segítő pedagógus felelős. 

2.7.5 Szülői munkaközösséggel 
A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül a szülőkkel a szülői munkaközösségen keresztül tartjuk a 

kapcsolatot. Munkájukat az iskola részéről az SZMK összekötő tanár segíti, ő a felelős a kapcsolattartá-

sért, de településenként az iskola vezetőjével is rendszeres a kapcsolat.  Legfontosabb feladatuk az is-
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kolai problémák megbeszélése, javaslattétel az iskola vezetése felé. Másrészt az osztályprogramok meg-

valósulásának segítése, a hagyományos iskolai rendezvények támogatása Az SZMK munkaterve szerint 

az alábbi programok szervezésében vesz részt: Mikulás rendezvények, karácsonyi rendezvény, farsang, 

iskolabál (alapítványi est),   

2.7.6 Más oktatási intézményekkel 

Diákjaink tanulással, iskolába járással kapcsolatos ügyeinek intézése révén rendszeres kapcsolatot tar-

tunk még: 

 Más iskolákkal a kistérségben, tankerületben

 Középiskolákkal

 Óvodákkal

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal- Nevelési tanácsadóval

 Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői bizottsággal

 Megyei Pedagógiai Intézettel

2.7.7 Egyéb intézményekkel 

Kapcsolatot tartunk a mindennapi pedagógiai munka során az alábbi intézményekkel: 

 Művelődési Házak, Alkotóház

 Települési Könyvtárak

 Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatok

 Okmányiroda

 Rendőrség – Körzeti megbízott – Iskola rendőre

 Kormányhivatal

2.7.8 Civil szervezetekkel 

Településenként több olyan civil szervezet, szerveződés van, melyekkel a mindennapok során kap-

csolatba kerülünk: sportegyesületek, Polgárőrség, Fonó néptánc csoport és alapítványa, nyugdíjas-

klubok, Baba-Mama klubok, Kézműves csoportok, népdalkörök, Lóbarátok egyesülete, valamint a te-

lepülési és iskolai alapítványok. A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület (Üllés) pályázatokban is részt vesz 

az iskolával közösen. Az Üllési Suli Alapítvány, A Forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány 

és a Csólyospálos Községért Alapítvány részben vagy egészen az iskolák támogatására jött létre. Cél-

kitűzéseik: nehéz körülmények között élő tehetséges tanulók segítése, a tanulási kudarcnak kitett 

tanulók speciális képzésnek elősegítése, az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítása (szemléltető 

eszközök, számítástechnikai eszközök, könyvek és más ismerethordozók vásárlása), az iskolai idegen 

nyelv tanulásának elősegítése, a szabadidős programok támogatása (hozzájárulás az osztálykirándu-

lások, táborok, rendezvények költségeihez), tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, 
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pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési 

költségek átvállalása), erdei iskolai programok megvalósítása. Mindezek érdekében felajánlásokat ku-

tatnak fel, rendezvényeket szerveznek, pályáznak, az adó 1 %-ából kapott támogatásokat is igénylik. 

3. FEJLESZTÉSI TERV 

3.1. Vezetői hitvallás 
Hiszem, hogy intézményünk nem működhet hatékonyan a dolgozói közösség egyetértése nélkül. Ezért 

fontosnak tartom a vezetettek véleményének feltérképezését egy-egy fontos döntés előtt, különösen 

az intézmény működését hosszútávon befolyásoló döntések esetében. Csak olyan célokkal és tevékeny-

ségekkel lehet azonosulni, amelyek kitűzésében, vállalásának eldöntésében tevékenyen részt vettünk, 

és ez esetben az erre irányuló tevékenység is hatékonyabb lesz. A döntések meghozatala mellett a ve-

zető feladataihoz tartozik a koordinálás, a konfliktusok oldása, továbbá kialakítani egy elfogadó, egymás 

értékeit elismerő közösséget.  

Meggyőződésem, hogy az intézményvezetői pozíció szolgálat is, melynek során az iskola érdekeit kell 

képviselni, valamint a tanulók, alkalmazottak és a fenntartó érdekeit összehangolni. 

Az iskola nem csupán tantestület, hanem valamennyi ott dolgozó munkahelye, akiknek tevékenysége 

nem lehet teljes a többiek segítő támogatása nélkül.  

Az intézmény, melynek kialakítására törekszem: 

 Saját arculata van, rendelkezik jövőképpel. 

 Elfogadó a légköre, a tanárokat és a tanulókat egyaránt segíti.  

 Ahol a tanulók jól érzik magukat, mert figyelembe veszik szükségleteiket, életkori sajátosságaikat, 

elfogadják eltérő adottságaikat.  

 Ahol a pedagógusok tudják, hogy szükség van a munkájukra, s kreatív ötleteik meghallgatásra talál-

nak. 

 A szülők együttműködnek az iskolával a nevelési-oktatási célok megvalósításában. 

 Jól működő külső és belső kapcsolatrendszere van. 

 Maximálisan törekszik funkciói teljesítésére 

A vezető, aki szeretnék lenni ebben a folyamatban: 

 

 Kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség, biztonságérzetet, nyugalmat sugároz. 

 Fontos számára az intézményi klíma. 

 Hatékony irányító, aki közös tervezéssel, együttműködéssel, közös ellenőrzéssel vezet 

 Tájékozottsága széleskörű az oktatási rendszerről, annak változásairól. 

 Ismeri, betartja és betartatja a törvényi előírásokat. 

 Energikus, képes lelkesíteni csapattársait, vállalkozó kedvű, kezdeményező. 
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 A feladatmegosztás során mindenki számára lehetőséget teremt ahhoz, hogy a tantestület aktív,

alkotó tagja lehessen, ugyanakkor ügyel a feladatok arányos elosztására.

 Képes konstruktív konfliktuskezelésre.

 Fontos számára az iskolán belüli, valamint az iskola és partnerei közötti jó információáramlás.

 Nyílt, tisztességes, becsületes.

3.2. Személyi feltételek 

Az intézmény jelenlegi vezetői modelljét alkalmasnak tartom a munka további folytatására, bár személyi 

tekintetben lesz változás, s a felelősségi területek elosztásában is tervezek változtatást. Amennyiben így 

működhetünk tovább, hosszabb távon jobban biztosítható lesz a munkamegosztás, a felelősségi területek 

megosztása. 

A három település együttes nevelőtestülete alkalmas a szakmai munka további folytatására, büszkén 

mondhatjuk el, hogy a nehéz körülmények között is eredményesen zajlik az oktató, nevelő munka. A je-

lenleg is alkalmazott 100 %-os szakos ellátottságot biztosító „áttanítások” továbbra is szükségesek ma-

radnak. Ennek zökkenőmentes megvalósítása az intézményi programok eddiginél nagyobb mértékű ösz-

szehangolását igényli. Szakos és pedagógus hiány is várható néhány éven belül, melynek oldására támo-

gatom a tovább és átképzéseket, ehhez remélek fenntartói segítséget is. 

 A munkaközösségek megerősítése, szerepük „újraértelmezése” lesz a következő évek hangsúlyos fel-

adata, hogy jobb együttműködéssel segítsék saját tevékenységüket és az egész intézmény munkáját.  

Fontosnak tartom segíteni, támogatni iskolánk pedagógusait az életpálya-modell előmeneteli rendsze-

rében. Minden pedagógus számára kötelező a minősítő vizsga illetve egy minősítés megszerzése a pá-

lyája során (kivéve a rendszer bevezetésekor 10 évvel a nyugdíj előtt állókat). Ebben a rendszerben nem 

csak az egyes pedagógusok értékelése, minősítése történik meg, hanem az intézményeké és a vezetőké 

is, tehát együttes, közös érdekünk a felkészülés erre a folyamatra. 

Különösen fontos területek: 

• a NAT tartalmi módosulásaira történő folyamatos felkészülés

• a pedagógusok digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztése

• a mindennapos testneveléshez kapcsolódó tartalmak és módszerek alkalmazása

• az „egész napos iskola” újszerű megvalósítási lehetőségeinek megismerése

• hosszabb távú gondolkodás a nyugdíjba vonuló kollégák feladatainak ellátására

• gyakornokok felkészítése

Az intézményi szinten rendszergazda és pedagógiai asszisztens alkalmazása az elmúlt 5 éves ciklusban 
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megvalósult, az iskolapszichológus alkalmazása nagyban segítené még a szakmai munkát, több alkalom-

mal hirdettük meg, sajnos nem jelentkezett senki! 

 

3.3. Tárgyi feltételek 
A tárgyi feltételek javítása elengedhetetlenül fontos, nagy hatással van a szakmai munkára is. Az alábbi 

területeken tartom feltétlen fontosnak a tárgyi eszközök, ill. körülmények javítását: 

 Az intézmény épületei tekintetében:  

 Üllés: energetikai felújítás szükséges a Radnai utcán (várhatóan az EFOP pályéázat keretében még 

ebben az évben megvalósul) valamint a villamos hálózat felújítása a Dorozsmai úton. A tornaterem 

felújítása megtörtént, de települési szinten szükség lenne tornacsarnokra.  

 Csólyospáloson a fűtési rendszer részleges cseréje megtörtént, a belső rendszer, csövek, radiátorok 

karbantartása, felújítása szükséges, a nyílászárók kicserélése, villamos hálózat felújítása még több 

helyen szükséges.  

 Forráskúton az épület hosszabb időre nem igényel jelentős felújítást, a korábbi felújításkor beépített 

ajtók javítgatása helyett folyamatos cseréjük ésszerű lenne. 

  Mindhárom településen a kisebb karbantartások (belső festések folyamatosan szükségesek, vala-

mint a parketta csiszolása, lakkozása a kopás mértékének megfelelően), a vizesblokkok évenkénti 

tisztasági festése folyamatos feladat. Ezeket a saját dolgozók nagy részt el tudják végezni! 

 A bútorok, berendezések, szemléltető eszközök állapota többnyire megfelelő, de a folyamatos el-

használódás mellett szükséges a szükséges karbantartás, csere. A szakmai anyagok valamint a fény-

másolás biztosítása elengedhetetlen a színvonalas szakmai munkához. 

 A rendelkezésre álló számítógéppark folyamatos karbantartására, valamint új eszközök beszerzé-

sére is szükség van. Szükséges a tantermek ellátása projektorral és PC-vel (inkább laptop), lehetőség 

szerint aktív táblával. 

 A törvény által előírt mindennapos testneveléshez (3+2 óra) a szakmai feltételek adottak. Üllésen a 

tornaterem (pályázati forrásból) építése, bővítése hosszabb távon szükséges lenne. Csólyospáloson 

is keresni kell a jelenlegi tornaszoba kiváltásának, bővítésének lehetőségét. A meglévő eszközállo-

mány (sporteszközök) állapota állandóan romlik. Ennek fejlesztése fontos feladat.  

 Mindhárom iskola udvara szép és tágas, de jelenleg nem mindegyik tölti be teljesen funkcióját. A 

kerítés megerősítése, javítása inkább esztétikailag lenne jó, ÖKO szempontok figyelembevételével a 

növények (fák, bokrok, pázsit) felfrissítésére lenne szükség, valamint az ülő alkalmatosságok karban-

tartására, bővítésére. A kerékpárok tárolási feltételeinek javítása mindenütt megtörtént. Ezen fel-

adatokban a helyi Önkormányzatok, a szülők, alapítvány bevonása is lehetséges, valamint a diákok 

is segíthetnék ezt.  
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 A fejlesztési elképzelésekhez a fenntartó támogatásán kívül minden esetben fontos pályázati lehe-

tőségek felkutatása, valamint támogatók, segítők bevonása.

 Mindezek mellett következetesen harcolnunk kell a szándékos rongálás, az igénytelenség ellen. El

kell érnünk, hogy tanítványainknak belső igényük legyen napi környezetük rendezettségének, tisz-

taságának megőrzése.

3.4. Szakmai munka 

A szakmai munka fejlesztése kiemelt fontosságú. A szülőktől, diákoktól, tanároktól, és más partne-

rektől kapott visszajelzések nagyban segítik ezt a munkát. A vezetőnek nyitott szemmel kell járnia, és 

minden lehetőséget támogatnia kell az oktatás és annak fejlődése, fejlesztése érdekében, különösen 

napjainkban, amikor mélyreható átalakítások valósulnak meg. Intézményünk jelenlegi szakmai munkájá-

ból és az előttünk álló új feladatokból kiemelem a legfontosabbakat: 

 várható a NAT, a kerettanterv felmenő rendszerű módosítása, emiatt szükséges a pedagógiai

program és helyi tanterv folyamatos értékelése, felülvizsgálata

 az ingyenes tankönyvellátás kapcsán következetes tankönyvrendeléssel és a tartós tankönyvek

rendszerének kiépítésével és használati szabályainak kialakításával igen átgondoltan, több évre

tervezve kell döntéseket hozni. Ehhez szükséges megfelelő személyi feltétel is a könyvtárban

(nyilvántartás, ellenőrzés)

 az etika valamint a hit- és erkölcstan oktatásának folyamatos figyelemmel követése, értékelése.

A kapcsolat erősítése, együttműködés az oktatást végző egyházzal is.

 a mindennapos testnevelés további megvalósításához kapcsolódó feladatok (személyi, oktatás-

szervezési) tervezése és megvalósítása

 az „egész napos iskola” vagyis az, hogy iskolánknak délután négy óráig kötelessége értelmes el-

foglaltságot biztosítani a gyerekeknek, nem új feladat, hiszen ez többnyire eddig is működött. Ami

a tapasztalatok és a valós igények, (a gyerekeknek nem kötelező ezeken a foglalkozásokon ott

lenni, ha a szülő kéri a felmentését) alapján ebből feladatunk, az az eddigi iskolaotthon, napközi

illetve tanulószoba rendszerének újragondolását, átszervezését jelenti. Ez együtt jár a pedagógu-

sok feladatainak átrendezésével is.

 Környezeti nevelés: a XXI. század emberének fontos feladata a környezetvédelem, a környezet-

tudatos életmód. Tanulóink ebben a szellemben történő nevelését mi is célul tűztük ki. Az Öko-

iskola címet az egész intézményre (mindhárom település) sikerült elérni, ennek megtartása érde-

kében az eddigi tevékenységeken túl az alábbi célokat kell megvalósítanunk:

o Intézményi ÖKO munkacsoportok működtetése 

o Diákönkormányzat nagyobb mértékű bevonása az „öko-tevékenységekbe”.
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o az ÖKO szemlélet még teljesebb megjelenítése a pedagógiai programban és a minden-

napi tevékenységekben 

 Munkaközösségek együttműködésének erősítése, belső tanulás, tapasztalatcserék, versenyek 

szervezésével.  

 Kompetenciamérések: iskolánk a kompetenciamérések eredményei tekintetében  nem kell, hogy 

szégyenkezzen, de nem is dicsekedhet. Ezért kiemelkedően fontosnak tartom a mérésekre való 

felkészítést, illetve felkészülést tudatosabbá tenni, ami minden tantárgyban meg kell hogy jelen-

jen. A mérések közé került néhány éve az idegen nyelv is bekerült, ennek hosszabb távú értéke-

lése most már lehetséges. 

 A XXI. század modern iskolájában elengedhetetlen a korszerű infokommunikációs eszközök hasz-

nálata az oktatással kapcsolatos adminisztráció területén is. Ennek egyik hatékony eszköze az 

elektronikus napló és a jelenleg bevezetés alatt álló e-ügyintés alkalmazása, amely alkalmas lehet 

a tanárokra, osztályfőnökökre nehezedő adminisztrációs terhek könnyítésére, ha megvannak a 

személyi és technikai feltételei. Bevezetésük, kipróbálásuk fokozatosan történik a továbbiakban 

is, figyelembe véve a szociokulturális és infrastrukturális környezetünket is.  

 A Különleges bánásmódot igénylő tanulókért eddig is sok feladatot vállaltunk, eddig elsősorban a 

felzárkóztatás, fejlesztés kapott prioritást, el kell érnünk, hogy a tehetséggondozásra is legalább 

annyi időt és energiát fordítsunk. Ehhez továbbra is szükséges az együttműködés az utazó szakem-

berekkel is, de az ellátás biztonsága érdekében szorgalmazom a helyi, meglévő szakemberekkel 

történő ellátás megvalósítását, szabad kapacitás esetén. A legnagyobb feladatot a magatartási 

problémák, a gyermeki agresszió jelenti, ehhez már ennek a tanévnek a végén mindhárom telepü-

lésen tantestületi tréninget veszünk igénybe. 

 Az alapfokú művészeti oktatás közel 30 éve szerves része intézményünknek, színesíti, kiegészíti a 

az oktatást, nevelést, úgy is tekintünk rá, mint amit integráltunk az általános iskolai oktatásba. 

Mindent megteszünk, hogy folytatódjon a lehetősége az igények szerint.  

 Jelenleg is több pályázatunk van folyamatban. Ezeket mindenképpen folytatnunk kell, s keresni 

az újabb lehetőségeket, hogy kiegészíthessük oktatási, nevelési lehetőségeinket.  

Jelenleg folyamatban lévő pályázatok: 

o ERASMUS +  több pályázat is folyamatban vagy lezárás alatt 

Benyújtott pályázatok: 

o Határtalanul! program, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek a külhoni magyarsággal 

kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére 

o EFOP (infrastruktúra, digitális) 
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o  

3.5. Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése, bővítése 

Az iskola jövőjére nagy hatással van a partnerekkel folytatott sikeres együttműködés. Ehhez a 

következőkkel tervezem hozzájárulni: 

 Iskolánk szakmai irányítását és működtetését a Szegedi Tankerületi Központ végzi. A fenn-

tartóval fontos a rendszeres, folyamatos, precíz munkakapcsolat fenntartása.

 A vezetőség tagjaival fennálló, eddig is jól működő, kölcsönös bizalmon, folyamatos kom-

munikáción valamint egyenletes munkamegosztáson alapuló együttgondolkodó munka-

kapcsolat további fejlesztését tervezem.

 továbbra is fontosnak tartom a települési Önkormányzatokkal a jó kapcsolatot, hiszen mind-

három település esetében is bebizonyosodott, hogy továbbra is szükséges, kölcsönösen az

együttműködés.

 Fontosnak tartom a pedagógusokkal kialakított rendszeres munkakapcsolat fenntartását.

 A szülőkkel még szorosabb és aktívabb együttműködést valamint hatékonyabb kommu-

nikációt kívánok folytatni, a „ szülők akadémiája” típusú programokkal is.

 Az Intézményi Tanács működésének újragondolása szükséges (Diákönkormányzat, Szülői

szervezet, Önkormányzatok, Egyházi jogi személyek (esetünkben a Katolikus egyház)

 Iskolai alapítványok: mindhárom településen jól működik egy-egy alapítvány. Fontosnak tar-

tom működésüket és a további megerősítésüket, hogy iskolánk működését ezután is számos

területen támogatni tudják, mert továbbra is lesznek területek, amire pillanatnyilag nem jut

elég forrás.

 a POK-kal is erősítjük a kapcsolatunkat, mert a versenyek és alkalmanként a továbbképzések

szervezése a továbbiakban velük közösen történik, ebben kiemelt a Bázisiskolai feladat is.

 a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal elsősorban a Tanulási képességet Vizsgáló

Szakértői bizottsági tevékenysége, valamint Mórahalmi Tagintézményével a szakértői, neve-

lési tanácsadási, utazó szakemberek biztosításával összefüggő tevékenysége kapcsán erősít-

jük kapcsolatunkat.
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4. ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

Pályázatomban az intézmény jelenéből kiindulva, jövőnket meghatározó tényezőkre igyekeztem rávi-

lágítani. A realitás talaján maradva igyekeztem a lehetőségeket felvázolni. A hazai köznevelésben vál-

tozó körülmények gyors alkalmazkodást és rugalmas változtatásokat tesznek szükségessé. 

Bízom benne, hogy a célok megvalósítása során az eddiginél is hatékonyabban együttműködő, 

konstruktív pedagógus és alkalmazotti közösségként tevékenykedhetünk tovább. 

Úgy gondolom, vezetőként alkalmas lehetek arra, hogy: felelősséget vállaljak más emberekért, célokat 

határozzak meg és irányt mutassak, döntéseket hozzak, meghallgassak másokat, megértessem másokkal, 

mit kell tennünk, motiváljak, elismerjek, esetleg szankcionáljak. Az intézmény arculatát megőrizzem, erő-

sítsem, úgy, hogy a településeink iskoláinak identitása is megmaradjon és erősödjön. Feladatom továbbá, 

hogy hagyományainkat ápoljam, értékeinket megőrizzem és mindezek mellett tanítványaimat és a mun-

kámat szeressem. 

E feladatok ellátásához Miniszter Úr, valamennyi döntéshozó és véleménynyilvánító szíves támogatását 

kérem!  

Szeged, 2019. március 28. 

 ________________________  
Sápi Zoltán 
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Felhasznált források: 

Az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, éves beszámolói. 

Üllés, Forráskút és Csólyospálos Községek Helyi Esélyegyenlőségi Programjai 

5. MELLÉKLETEK:

 Szakmai önéletrajz

 Végzettséget igazoló okiratok

 Erkölcsi bizonyítvány

 Legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum




