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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Lengyel Károly vagyok, tanár, nős, három gyermek édesapja. Tizennyolc éve a Dózsa iskola 

tanáraként, ebből hat évig igazgatóhelyettesként és az idei tanévben megbízott igazgatóként 

igyekszem tenni, a DÓZSÁS gyerekekért és az egész közösségért. A pályázatomban az iskolai 

élet számos területét elemzem, majd néhány gondolatban kitérek az adott szegmenssel kap-

csolatos további elképzeléseimre. A mindennapi munkámban a statisztikai adatok jelentős 

szerepet töltenek be, de ezeket a pályázatom során csak a gondolataim megalapozására 

használtam. Igyekeztem a lehető legkevesebbet leírni belőlük, hogy szubjektív elemzésem 

némi bepillantást engedjen vezetői egyéniségembe, célkitűzéseimbe. 

2. HELYZETELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

2.1. Infrastruktúra 

A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprém 

egyik legrégebbi városrészében, a történelmi óvárossal szomszédos kertvárosi övezet-

ben, a Dózsavárosban helyezkedik el. A városrész központi helyén fekvő iskola tömegköz-

lekedéssel, gépjárművel és gyalogosan egyaránt jól megközelíthető. Az épület tulajdono-

sa és működtetője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 75 éves múlttal büsz-

kélkedő iskola  közel egy hektáros területen fekszik. A két különálló épületrész egyike, a 

főépület, 2010-ben teljes felújításon és akadálymentesítésen esett át a KDOP-5.1.1/2/2F-

2f-2009-0008 pályázat keretében. Az udvaron aszfaltos kézilabda és kosárlabda pálya és 

felszerelt játszótér szolgálja a gyerekeket.  

Az un. Szent István épületegyüttes teljes felújításra vár. Halaszthatatlan a tető héjalás és 

a nyílászárók cseréje, továbbá a homlokzatok hőszigetelése. A város kezelésében és mű-

ködtetésében lévő iskolaépület felújítását minden fórumon szorgalmazni fogom. A bal-

esetveszélyes ablakok cseréjére többszörös ígéretet kapott már a DÓZSÁS közösség, mely-

nek beteljesülését várjuk. A nagyfelújítások sorából a balesetveszélyes kézilabdapálya és 

az omladozó kerítés sem maradhat ki. A jövő tanévtől szeretnénk birtokba venni, a volt 

szolgálati lakásból kialakítás alatt lévő, csoportos foglalkozások, nyelvórák megtartására 

alkalmas két tantermet. 
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2.2. Tárgyi feltételrendszer 

Az intézmény oktató-nevelő munkát segítő tárgyi eszközei az elmúlt évtizedekben a tuda-

tos és jól tervezett fejlesztő tevékenységnek, és a 2010-es nagyfelújítás mellé rendelt 

eszközbeszerzésnek köszönhetően, mind minőségben, mind mennyiségben megfelelnek 

a kor elvárásainak. 

Az eszközpark amortizálódik. A fejlesztések megvalósításában a legfontosabb feladat a 

forrás megteremtése. Az informatikai eszközök tekintetében ez különösen magas összeg, 

hiszen az amortizációs periódus lényegesen rövidebb, mint egyéb eszközök esetében és a 

beszerzési ár is viszonylag magas. Az eszközpark műszaki színvonalának szinten tartásán 

túl célkitűzés az összes tanterem felszerelése interaktív táblával, továbbá valamennyi kol-

léga számára biztosítani a saját használatú hordozható számítógépet.  A jelenlegi körül-

mények között a forrás bevonása pályázati úton, vagy az alapítvány segítségével lehetsé-

ges. A javítások elvégzése, a használhatóság megőrzése a fenntartó és a működtető kö-

zös feladata, melyben továbbra is a partneri viszony megőrzésére kell törekednünk. 

2.3. Személyi feltételek 

A 2013. január elsejétől életbelépett változásoknak köszönhetően az iskola technikai ál-

lományában lévő dolgozói, az ISZSZ és a VKSZ Zrt. állományába kerültek. Így jelenleg pe-

dagógus munkakörben 61, míg a pedagógiai munkát segítő munkakörben 4 fő dolgozik. A 

pedagógusok közül tizenegyen rendelkeznek szakvizsgával. A pedagógus II. kategóriában 

4, mester fokozatban 2, míg gyakornokként 1 dolgozót foglalkoztat az iskola. A többiek 

pedagógus I. fokozatban vannak. Ha a folyamatban lévő tanulmányokat is figyelembe 

vesszük a szakos ellátottság 100%-osnak tekinthető. 

Vezetői célkitűzéseim között szerepel a személyi feltételek javítása. Ennek egyik kulcsfon-

tosságú eleme, hogy minél több kolléga bekerüljön a pedagógusminősítési rendszerbe és 

megszerezze a pedagógus II. fokozatot, mellyel az anyagi megbecsültség javulása is 

együtt jár. Ösztönözni kívánom a kollégákat az ingyenes továbbképzési lehetőségek mi-

nél intenzívebb igénybevételére, továbbá a szakvizsga megszerzésére irányuló képzések-

re. Az iskola magas színvonalú szakmai bázis. A benne rejlő lehetőségek felszínre hozása 

és kiaknázása a belső továbbképzések és szakmai értekezletek szervezésével lehetséges. 

Továbbra is számítok a munkatársak magas színvonalú önzetlen munkájára a pedagógus-
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jelölt főiskolai és egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatának szakszerű vezetésében. Re-

ményeim szerint ezzel a munkával is megalapozzuk a nyugdíjba készülő pedagógusaink 

pótlásával ránk nehezedő feladatok végrehajtását. 

2.4. Szervezeti működés 

Az intézmény, mint szervezet működését az SZMSZ határozza meg. Az iskola élén az igaz-

gató áll, mint egyszemélyi felelős a szakmai munka irányítója. További magasabb vezetői 

beosztások az igazgatóhelyettesek és a német nemzetiségi tagozat vezető. Az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek: alsós, felsős osztályfőnöki, természettudományi, 

magyar-történelem, testnevelés, fejlesztő és napközis-tanulószobás, idegen nyelvi. A 

gazdasági és adminisztratív feladatokat két iskolatitkár látja el, míg az oktatáshoz kapcso-

lódó műszaki feladatok a laboráns és a rendszergazda feladata.  

A szervezeti struktúrában komoly változásokat nem tervezek, hiszen az intézmény műkö-

dési mutatói biztatóak. Az elsősök beíratásakor évről évre stabilan három vagy négyosz-

tálynyi gyermek szülei gondolják úgy, hogy a Dózsa iskola pedagógusaira bízzák a gyer-

meküket. A kompetenciamérés eredményei évről évre az országos átlag fölöttiek. A kö-

zépiskolai továbbtanulás során jelentős létszámmal képviseljük magunkat a „csúcsgimná-

ziumokban”. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a munkaközösségek munkája a tag-

ság újraszervezésével, a hatókör kibővítésével az eddiginél is hatékonyabbá tehető. El-

képzelésem szerint a természettudományi, a magyar-történelem, az idegen nyelvi, és a 

testnevelés munkaközösség összetétele átgondolásra szorul, hiszen ezek a munkaközös-

ségek nem reprezentálják az egész iskolát, csak a felső tagozatot. Az említett munkakö-

zösségek tagságát kibővíteném az alsó tagozatos tanítókkal. Évfolyamonként minimum 

egy fővel. Ezzel megteremtve egyfajta folytonosságot a szakmai elvárásokban és irányvo-

nalakban mind a nyolc évfolyamon. Egyben újabb csatornákat nyithatnánk meg a haté-

kony információáramlás számára. A természettudományi munkaközösség, valamennyi 

természettudományos tantárgyat tanító kolléga részvételével sokkal hatékonyabb, és 

egységesebb koncepciót tud képviselni az oktató-nevelő munkában. Hasonlóképpen a 

magyar-történelem munkaközösség is a művészeti oktatás befogadásával egy hatéko-

nyabb humán munkaközösségé válhatna. 

Az iskolában megszűnik az idei tanév végén a német nyelv, mint idegen nyelv tanítása. 

Indokoltnak látom az iskola profiljának erősítése érdekében az idegen nyelvi munkakö-
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zösség helyett az angol nyelvi munkaközösség létrehozását. A német nyelv gondozását, 

mint ahogy eddig is, a tagozatvezető irányítása alatt munkálkodó szakmai műhely foly-

tatná. 

Célom, hogy legyen a közösség tájékozottabb, kapjon meg minden olyan információt, 

amely a megalapozott véleménynyilvánításhoz szükséges. Tegyen javaslatot és vegyen 

részt aktívabban a döntés-előkészítés, a megvalósítás és az értékelés folyamataiban. 

2.5. Oktatási, nevelési környezet 

2.5.1. Német nemzetiségi tagozat 

Az iskolában a német nemzetiségi tagozat 1997-ben jött létre. Az iskola 2013-tól a 

nevében is viseli ezt a jelentős profilt és az oktatás típusát: Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola. Mára a tanulók több mint kétharmada választja ezt az 

oktatási formát, így a tagozaton az idei tanévben 205 gyermek tanul. A nemzetiségi 

német nyelv oktatásának célja, hogy a magyar anyanyelvű, de német nemzetiségi 

származású családok gyermekei az elfelejtett, vagy meg sem tanult német nyelvet, és 

a nemzetiségi kultúrát megismerjék, elsajátítsák. Az iskolába készülő óvodások szá-

mára ősztől tavaszig tartó ovi-suli programot szervezünk, ahol játékos formában né-

met nyelvi előkészítőt tartanak a kollégák, a Goethe Intézet által kifejlesztett, Hans 

Hase program felhasználásával. A szakmai munkaközösség jól felkészült, kreatív 

nyelvtanárokból és nemzetiségi tanítókból áll, így garantálva a magas minőségi elvá-

rásoknak is megfelelő munkát. Nyelvtanításban a szóbeli és az írásbeli kommunikáció, 

a gazdag szókincs kialakítása prioritást élvez, ezért fontos a csoportbontásban törté-

nő oktatás. Tanáraink igyekeznek környékre jellemző nyelvjárásokat felkutatni és ta-

nítványainkkal azokat megismertetni. A német nyelv megtanulása és széleskörű hasz-

nálata alapfeltétele a német nemzetiség, mint népcsoport fennmaradásának. A né-

met hon- és népismeret oktatása során célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg a ma-

gyarországi németek hagyományait, történelmét, az általuk lakott területek földrajzi 

adottságait. Ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, 

ápolják a német dal- és néptánckincset. Ismerkedjenek meg a magyarországi néme-

tek nyelvjárásaival, valamint magyarországi német írók, költők műveivel. A céljaink 

eléréséhez az évek során már hagyománnyá vált programok, rendezvények kötődnek. 
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1999 óta szervezünk nyelvi tábort az ausztriai Obervellachban, ahol iskolai foglalkozá-

sokon vesznek részt tanítványaink, ezzel biztosítva számukra az anyanyelvi közegben 

való tanulást. Közös projektben dolgozunk két horvát iskola (Bistra, Brdovec) diákjai-

val, amiben a közvetítő nyelv a német. Évek óta, tanévenként két-három hétig, anya-

nyelvi lektor csiszolja a gyerekek kiejtését és német tudását. 

Szeretnénk, ha tanulóink a nemzetiségi hagyományok őrzésével és ápolásával az eu-

rópai kultúrát gazdagítanák, és biztos nyelvtudásukkal érvényesülni tudnának az élet 

számos területén. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy szakmai munkánk biztos alapot 

teremtsen a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatán való helytállás-

hoz. Fejlesztési céljaink között szerepel: a már említett csoportszobák birtokbavétele 

a nyelvoktatás számára. A szakkönyvtár további magas színvonalú kiadványokkal való 

bővítése. A képzési forma iránt jelentkező megnövekvő igény miatt a humánerőforrás 

gazdálkodásnál is figyelembe kell venni, hogy legalább egy nemzetiségi tanító vagy 

tanító német nyelvi műveltségterülettel, képzettségű szakemberre szükség lesz az el-

következő években. 

2.5.2. TIA (Természettudományok - Informatika – Angol nyelv) orientáltságú 

osztályok 

A nagy múltú és sikeres angol-informatika, majd nyelvi-informatika orientációjú nor-

mál tantervű osztályok beiskolázási mutatója és az iskolás lét alatt nyújtott teljesít-

ménye egyaránt hanyatlásnak indult az elmúlt évek során. A jelenségre a vele párhu-

zamosan zajló folyamatok valószínűleg mind hatással voltak és vannak. Így: a kis lét-

számú logopédiai osztályok megszűnése, az SNI és BTM gyerekek integrációja, a né-

met nyelv presztízsének javulása és a német nemzetiségi tagozat népszerűségének 

növekedése. A természettudományok, az informatika és az angol nyelv ismeretére je-

lentkező és meglévő társadalmi igényt szeretnénk kielégíteni az általános iskolai szin-

ten. Lehetőségeink és az erősségeink újrafogalmazásával, egy sokszínű, 

gyermekcentrikus, tevékenységorientált programot kínálunk az iskolánkat választó 

szülők gyermekei számára. A kerettanterv lehetőségeit kihasználva az érintett terüle-

tek kapták a szabadon felhasználható órákat. 
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„Az angol-számítástechnika orientációs osztályok számára a 2014/2015. tanévtől a 

TIA program keretében a Természettudományok, az Informatika és az Angol nyelv te-

rületén nyújtunk szélesebb körű ismeretet. Az elmélet mellett gyakorlati tevékenyke-

désre, életközeli helyzetek megismerésére, és az egészségtudatos magatartás kialakí-

tására van lehetőség. A programot az alsó tagozaton az egész napos iskolai oktatás 

keretében, a délutánokba beépítve valósítjuk meg. A tevékenységek, melyben önte-

vékenyen vesznek részt, minden esetben megfelelnek a gyerekek életkori sajátossá-

gainak. Az alsó tagozat minden szempontból a felső tagozat megalapozója, így az új 

profil szempontjából is. Célunk, hogy az itt megismert nyelvi és természettudomá-

nyos ismeretek készítsék elő a felső tagozaton folyó munkát, és biztonsággal adjanak 

továbbtanulási orientáltságot. A gyerekek havi egy-egy alkalommal kapnak érdekes, 

hasznos ismereteket, melyeket jól képzett, munkájuk iránt elhivatott alsó és felső ta-

gozatos kollégák adnak át. Első osztály második félévétől: informatikai ismeretekkel 

gazdagítjuk a gyerekeket. 

Másodiktól ez fizikai kísérletekkel, „Lapozós Egyetem” játékos, élet közeli ismeretei-

vel és növénygondozással bővül. 

Harmadik és negyedik évfolyamon mindez üzemlátogatásokkal egészül ki. 

Minden évfolyamon a tanév befejezése után a „Napocska” tematikus táborban az 

egészségtudatos életmód és a biztonságos közlekedés ismérvei erősödhetnek, és 

épülhetnek be a gyermekek gondolkodásába, cselekedeteibe. 

A gyerekeket nemcsak a program, hanem az összetartozás külső szimbólumaként vi-

selt nyakkendő is összefogja. Az iskolához tartozást az iskolai logóval ellátott jelvény 

jelképezi, mely a nyakkendőt tűzi össze.”1 

 

Minden lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy az iskolaválasztás előtt álló szülők bi-

zalmát megnyerjük a TIA program számára is, és újra nagy népszerűségnek örvendjen 

iskolánk mindkét profilja. Szándékomban áll a kollégák által kidolgozott programot a 

pedagógiai programba illeszteni, és ezzel biztosítani a személyektől független folyto-

nosságot. 

                                                           
1
http://dozsaiskola.hu/wp-content/uploads/2014/10/TIA.pdf 
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2.5.3. Kis létszámú fejlesztő osztályok 

Az idei tanév végén felmenő rendszerben megszűnik az utolsó kis létszámú logopédiai 

fejlesztő osztály is az iskolában. Az osztályok számának csökkenésével fokozatosan 

apadt a szakembergárda létszáma is. Az itt maradók, szerencsére megőrizték és fo-

lyamatosan naprakészen tartják azt a tudás és eszközrendszert, mely olyan magas 

színvonalúvá tette ezt a képzési formát. 

Mind a felhalmozott tudást, mind a meglévő eszközkészletet az integráltan oktatott 

SNI és BTM tanulók fejlesztésére kell felhasználni a jövőben is. 

2.5.4. Írás-olvasás tanítás, magyar nyelv és irodalom 

Az általános iskola alapozó iskola. Az alapkészségek kimunkálása az egyik legfonto-

sabb feladata. Ebben kulcsszerepet játszik az írás, olvasás, a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tanítása. Az alsós munkaközösség hosszú évek óta egységes módszert 

(Meixner) és tankönyvi segédletet használ az olvasás tanításához. Az országos kompe-

tenciamérések eredményei folyamatos magas színvonalú munkáról árulkodnak. Diák-

jaink számos rangos megyei és országos versenyen értek el szép eredményeket. 

Egyéni és csapatversenyeken egyaránt öregbítették iskolánk hírnevét. A nyolcadiko-

saink évről évre jól szerepelnek a központi írásbeli felvételin, és ezzel többnyire elérik 

reálisan kitűzött céljaikat. 

Tovább kell javítani a tanítást segítő eszközrendszer minőségét, és mennyiségét, hogy 

az órákon akkor és ott használhassák a kollégák az interaktív informatikai eszközöket, 

amikor szükségesnek tartják. 

2.5.5. Matematika 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz hasonlóan a matematika is az alapozó iskola 

kulcsfontosságú területe. Az alsós évfolyamokon a számolási készség és a logikus 

gondolkodás kialakítása a legfontosabb feladat, míg a felsőbb évfolyamokban a szá-

molási készség tovább mélyítésén és a logikus gondolkodás megerősítésén túl az 

absztrakciós képesség kialakítása a legfontosabb feladat. A számos szép verseny-

eredmény, a középiskolai felvételi és a kompetenciamérés jó eredményei is azt bizo-

nyítják, hogy a Dózsa iskolában a matematika fontos terület a szülők, a diákok és a 

pedagógusok számára egyaránt. 
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A matematika az egyik olyan tudomány, melynek elsajátítása során a vele kapcsolat-

ba kerülők nagyon különbözően reagálnak. A megértés gyorsasága, mélysége és az 

ezzel összefüggő visszaadott teljesítmény a tanítási folyamatban a pedagógust na-

gyon erős differenciálásra kényszeríti. Továbbra is szorgalmazom, hogy hetedik és 

nyolcadik évfolyamon évfolyamszintű képesség szerinti bontásban tanítsuk a mate-

matikát. Ideálisnak tartanám a három osztályból négy csoport kialakítását, de ezt a 

személyi és gazdasági feltételek egyelőre nem teszik lehetővé. Szorgalmazom évfo-

lyamonként legalább egy tehetséggondozó szakkör, és a nyolcadik évfolyamon a fel-

vételi előkészítő megszervezését. 

2.5.6. Természettudományok 

A természettudományok szolgálják a bennünket körülvevő világ, a természet jelensé-

geinek megértését. Az általános iskolában ez a környezetismeret, a természetismeret, 

a földrajz, a biológia, a kémia, a fizika, informatika és a technika tantárgyakon keresz-

tül valósul meg. Jól felszerelt szaktantermek és szertárak állnak rendelkezésre a tan-

tárgyak tanításához. A 2010-es felújításhoz kapcsolódóan sok új, korszerű demonstrá-

ciós eszköz beszerzése valósulhatott meg. Modern tanulói kísérleti modulokkal és ta-

nári demonstrációs kísérleti állomással, továbbá a veszélyes kísérletek bemutatására 

is alkalmas demonstrációs fülkével felszerelt fizika-kémia szaktanteremmel rendelke-

zünk. A természetismeret, a földrajz és a biológia oktatásához jól felszerelt interaktív 

táblával ellátott szaktantermek állnak rendelkezésre. 

A felújítás során kialakított egybenyitható kétszer tizenhat fő befogadására alkalmas, 

légkondicionált, interaktív táblával felszerelt, informatika szaktantermek kényelmes 

otthont biztosítanak az informatika oktatása számára. A gyerekek informatika-

számítástechnika iránti érdeklődése és a magas színvonalú szakmai munka a megye 

élmezőnyébe juttatta iskolánkat. Országos versenyeken is többször képviselték és 

szereztek hírnevet a diákjaink a Dózsa iskolának. 

A technika tanítás tárgyi feltételei szintén nagyon jók. A tanterem kialakítását tíz éve 

kezdtük el. A tizenhat fős csoportok befogadására alkalmas szaktanterem rendelkezik 

egy konyhasarokkal is, mely a háztartástani ismeretek átadásában nélkülözhetetlen. 

A városban, - de megkockáztatom, hogy országosan is - egyedülálló eszközparkkal 

rendelkezünk a közlekedési ismeretek témakör tanításához. Ez az eszközpark és a 
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hozzá kapcsolt program a gyermekek szemében rendkívül népszerű, ezért kiváló ne-

velési színteret is biztosít a résztvevőknek. 

A jó felszereltség is bizonyítja, hogy az elmúlt években az iskola döntéshozói számára 

kiemelt fontossággal bírt a természettudományos szemléletű oktatás-nevelés. Fontos 

feladatunknak tartom, hogy a természettudományok tanítása során ne csak az isme-

retek átadására, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt fektessünk. Mindent meg kell 

tennünk, hogy gyermekeinkkel megéreztessük a felelősséget, mellyel a minket körül-

vevő szűkebb és tágabb természeti környezethez viszonyulnunk kell. A természettu-

dományok tanítása során az általános iskola legfontosabb feladata az alapvető össze-

függések megismertetésén túl az érdeklődés felkeltése. Ennek leghatékonyabb mód-

szere a kísérlet alapú, gyakorlatorientált természettudomány tanítás. 

2.5.7. Osztályfőnöki munka 

Az iskolában folyó pedagógiai munka és az abban rejlő nevelési feladatok legfőbb 

mozgató rugója az osztályfőnöki tevékenység. Ezt a munkát két hatékonyan működő 

munkaközösség, az alsós és a felsős osztályfőnöki munkaközösség fogja össze. A 

munkaközösségek szervező ereje nagyban hozzájárul az iskola működésének haté-

konyságához. Az alsó tagozaton néhány éve az úgynevezett nagy felmenő rendszer 

bevezetése mellett döntött a nevelőtestület. Így négy éven keresztül egy tanító páros 

tölti be az osztályfőnöki posztot az adott osztályban. 

Az osztályfőnökség feladat és lehetőség is egyben. Támogatni kívánom a kollégákat 

osztályfőnöki munkájukban minden olyan esetben, amikor a nevelés egy-egy újabb 

színterét szeretnék igénybe venni a közösség építésére. Szeretném, ha a színes, tar-

talmas, közösségformáló programok szervezését továbbra is felvállalnák az osztályfő-

nökök. Közös, hatékony fellépést szorgalmazok a külső és belső közösségromboló té-

nyezők ellen. Ennek megsegítésére még szorosabb együttműködés kialakítását tar-

tom szükségesnek a szülők és az iskola között. 

2.5.8. Művészetek 

A kerettanterv bevezetése az általános iskola alsó tagozatában hangsúlyosabbá tette 

a művészeti nevelést. A két rajzóra teret nyit a képzőművészeti, míg a két énekóra a 

zenei nevelés megerősítésének. A tanítók feladata és felelőssége a gyermeki lélek 
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élményszerű és igényes formálása a tanórán és délutáni foglalkozásokon egyaránt. Jól 

működő képzőművészeti alkotó szakkör egyengeti évről évre a kibontakozó tehetsé-

gek útját. Sok értékes gyermekmunka díszíti a megújult főépület belső tereit. Az alsó 

tagozat osztálytermei mellett lévő faliújságok az osztályok alkotásainak kiállító tere. 

Számos pályázaton értek el sikert a DÓZSÁS gyerekek alkotásaikkal. 

A zenei nevelés kulcsfontosságú eleme az iskolai énekkar. Az újból életre hívott kó-

ruséneklés a Kicsinyek kórusa szép színfoltja iskolánknak. Az immár hagyományosan 

megrendezésre kerülő adventi és tavaszi hangverseny méltó teret ad az iskola zenei 

tehetségeinek bemutatkozására. Az irodalom és a színpadi művészetek kibontakozá-

sára az iskolai ünnepségek adnak lehetőséget. Az utóbbi években Március 15-én isko-

lánk tanulói adják a városi megemlékezés ünnepi műsorát. A bábszakkör műsorával 

rendszeresen szerepel városi, városrészi és iskolai programokon. A Gyöngyvirág né-

met nemzetiségi tánccsoport a legnépesebb és legeredményesebb művészeti csoport 

az iskolában. Számos kiváló minősítést szerzett az együttes megyei és országos szin-

ten a fennállása óta. 

Az irodalmat, a rajzot, az éneket, a táncot tanító kollégák adják az iskolai élethez a 

lelket. Az ő szakértelmük és elhivatottságuk nélkül elképzelhetetlennek tarom a pezs-

gő, élményekben gazdag, de mégis kiegyensúlyozott iskolai lét megteremtését a 

gyermekeink számára. Támogatni és ösztönözni kívánom az iskolai művészeti neve-

lést és a művészeti csoportok működését. Ehhez munkaszervezési és forrás bevonási 

feladatok egyaránt nehezednek az iskolára.  

2.5.9. Testnevelés 

Iskolánkban nagy hagyománya van a testnevelés kultúrának. Ennek megteremtésé-

ben elévülhetetlen érdemeket szerzett iskolánk nemrég elhunyt nyugalmazott igazga-

tója Eisenbeck István. Az iskola nevével összefonódott testnevelés tagozat ma már a 

múlté. A következő tanévtől már minden évfolyamon a kötelező öt testnevelés óra 

lesz érvényben. Szerencsére az intézmény adottságai jók. A meglévő négy tornaterem 

mellett, aszfaltos kézilabda-, és kosárlabdapálya áll rendelkezésre. A 2010-es felújí-

tásnak köszönhetően a szükséges sportszerek rendelkezésre állnak. A nagy tornate-

rem új padlója viszont folyamatos karbantartás mellett sem biztosítja a sportpadlótól 
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elvárt tapadási minőséget. Az udvari sportpálya aszfaltburkolata egyenetlen, baleset-

veszélyes.  

Kiemelten jó eredményekkel, diákolimpiai sikerekkel, működik iskolánkban az iskola 

alapította sportegyesület, a Dózsavárosi Diáksport Egyesület vívószakosztálya illetve 

az MKB Veszprém utánpótlás kézilabdacsapata. Számos további sportegyesület teszi 

lehetővé, hogy az tanítás utáni időszakban a gyerekek helyben az iskola falai között 

mozoghassanak. Az iskola által szervezett kézilabda, kosárlabda, atlétika, és a tömeg-

sport jellegű edzéseken túl, a gyerekek választhatnak a cselgáncs, aikido, akrobatikus 

rock and roll, vívás, kézilabda sportágak közül. 

A testnevelés és sport területén eszköz oldalról közelítve legfontosabb kihívásnak te-

kintem a pályaburkolat és a tornaterem padlójának rendbetételét. Indokoltnak tar-

tom a kültéri sporteszközök gyarapítását újabb kültéri pingpongasztalokkal, kosárlab-

dapalánkokkal, továbbá a kapuk és labdafogó hálók javítását. A szükséges anyagi fe-

dezetet részben a működtetőnek, részben a fenntartónak kell biztosítani. Az esetle-

ges pályázati forrás elnyeréséhez szükséges szakmai többletmunka a testnevelés 

munkaközösség feladata. (A futó TIE program példa erre.) Szeretném, ha a minden-

napos testnevelést lehetővé tevő öt testnevelésóra keretében a gyerekek kipróbálás 

szintjén betekintést nyernének olyan sportágakba is, amelyekre eddig nem volt lehe-

tőség. Így például a síelés, küzdősportok, vívás. 

2.5.10. Erkölcstan, hit- és erkölcstan 

A 2013 szeptemberétől az összes állami általános iskolában bevezetésre került az er-

kölcstan, hit- és erkölcstan tantárgy. Az első és ötödik osztályban felmenő rendszer-

ben elindított program az idei tanévben négy, a jövő tanévben már hat és a 2016 

szeptemberében kezdődő tanévtől már mind a nyolc évfolyamot érinteni fogja. Az is-

kolában négy egyház szervez hitoktatást és emellett folyik az iskola által biztosított 

erkölcstan oktatás is. Az egyházak és az iskola együttműködése példaértékű. A szer-

vezési feladatok az intézményt terhelik, de maximális együttműködésre számíthatunk 

mind a négy felekezet részéről. Különösen jelentős probléma, hogy évfolyam szinten 

kell kezelni a csoportbontást, így egyszerre akár hét csoport elhelyezésére is fel kell 

készülni. Ez a jelenlegi körülmények között nem könnyű feladat. 
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Az erkölcstan órák szakos ellátottsága szervezési feladatokon túl humánerőforrás 

gazdálkodási feladatokat is gerjeszt. Ezekre a nevelőtestület nyitottsága mellett a 

fenntartó anyagi hozzájárulásával lehet megoldást találni. 

2.5.11. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A tehetséggondozás a köznevelési törvény életbelépésével nagyobb hangsúlyt kapott 

az általános iskolában. A Dózsa iskola hagyományos színtereket biztosít a tehetségek 

fejlesztésére. A szakkörök, felvételi előkészítők, egyéni foglalkozások és a tanórai dif-

ferenciált foglalkoztatás keretében nyílik mód a gyerekek tehetségének kibontakozta-

tására. A megyei és országos szintű tanulmányi, sport és művészeti versenyeken elért 

eredmények bizonyítják tanulóink kitartását és pedagógusaink szakmai hozzáértését. 

A felzárkóztatás csoportos és egyéni foglalkozások, illetve a gyógypedagógusok által 

vezetett fejlesztő foglalkozások keretében zajlik. Eredményessége vitathatatlan. 

A jól bejáratott felzárkóztató tevékenység folytatása nélkülözhetetlen eleme az isko-

lai munkának, hiszen továbbra is sok gyermek küzd tanulási problémával. 

A tehetséggondozásra az eddigieknél is több időt és energiát kell szánni. Tudatosan 

keresnünk kell a gyermekekben rejlő tehetség csírákat, melyeket szakszerűen gon-

dozva, nevelve kell kibontakoztatnunk. A szakmai munka megalapozásához, a fejlesz-

tési irányok meghatározásához a nevelőtestület által kidolgozott stratégia kialakítását 

tartom szükségesnek. 

2.5.12. SNI, BTM tanulók fejlesztése 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók oktatása-nevelése integráltan folyik. A nyolcadik évfolyamon működő 

kis létszámú fejlesztő osztály mellett is van integráció a másik két osztályban. A gye-

rekek fejlesztéséhez a nagy múltú logopédiai tagozatnak köszönhetően gazdag esz-

közpark és hatalmas tudásbázis áll rendelkezésre. Két főállású gyógypedagógus és két 

fejlesztő differenciáló szakirányú végzettségű pedagógus munkájára számíthatnak a 

rászoruló gyerekek és a pedagógusok. Az elvégzett bemeneti mérések alapján évről 

évre jelentős számú tanulót irányítanak gyógypedagógusaink a nevelési tanácsadóba. 

Az ott elvégzett vizsgálatok túlnyomó részben igazolnak valamilyen részképesség, ta-

nulási vagy magatartás zavart. 
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A rászoruló tanulók fejlesztését mindenképpen helyben kell elvégezni a jövőben is. A 

meglévő kollégák munkáját továbbra is ki kell egészíteni külső szakemberek –utazó 

gyógypedagógusok- munkájával, hiszen olyan speciális problémával rendelkező tanu-

lóink is vannak, akik speciális szakértelmet igényelnek. Így például a beszédhibás, a 

hallássérült vagy az autista gyermekkel foglalkozó szakember segítsége nélkülözhe-

tetlen. A városban jelentkező szakember hiány ellenére törekedni kell, hogy az utazó 

gyógypedagógus munkájából sem a rászoruló gyermeknek, sem az iskolának ne az 

„utazó” hanem a gyógypedagógus jusson. Itt jegyzem meg, hogy a nevelési tanácsadó 

szakemberei az idei tanévben különös figyelmet fordítottak iskolánkra. Mindezek el-

lenére továbbra is érezzük az állandó iskolapszichológus jelenlétének a hiányát. Töre-

kedni fogok rá, hogy ezen a téren is érvényesítsem az iskolánk érdekeit. A beiskolázás 

során különös figyelmet kell fordítanunk a más körzetből érkező kérelmek elbírálásá-

ra, hiszen az integrációs arány felborulása beláthatatlan következményekkel járhat a 

tanulócsoport fejlődére.  

2.5.13. Egész napos iskola, napközi, tanulószoba 

A Dózsa iskolában hagyományai vannak az egész napos foglalkoztatásnak. Az évtize-

dek óta jól működő iskolaotthonos rendszer rengeteg tapasztalatot halmozott fel a 

gyerekek egész napos foglalkoztatása terén. Az alsó tagozat a megszerzett tapasztala-

tok birtokában az iskolaotthon hagyományaira építve egész napos iskolaként műkö-

dik. A felső tagozatban is hagyománya van a napközis és tanulószobás csoportok mű-

ködtetésének. Szerencsés esetnek mondható, amikor egy jól előkészített, pedagógiai 

érvekkel alátámasztott döntés alapján, a szülők az egész, az alsó tagozatot elhagyó 

ötödik osztályt egy napközis csoportként bízzák ránk. A kevésbé szerencsés esetben 

csak akkor veszik igénybe a szülők a napközis vagy tanulószobás ellátást, ha a gyer-

mek felügyelete nem megoldott, vagy a tanuló megfelelő előmenetele nem biztosí-

tott az otthoni felkészüléssel. A hetedik és nyolcadik osztályosok számára szervezett 

tanulószoba igazán hasznos segítség mindazoknak akik: otthoni felügyelete nem 

megoldott (a szülő nyugodtabb, ha nem egyedül van otthon a gyermeke), tanulmányi 

munkájában segítségre szorul, egyéb későbbi pl. sport elfoglaltsága miatt az utazással 

csak elaprózná a napjait. 
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Az iskolaotthonos tapasztalatokat továbbra is hasznosítani kell az alsó tagozatos 

munkaszervezésben. Törekedni kell a megnövekedett óraszám ellenére is arra a jól 

bevált rendszerre, hogy a kisgyermek csak hétvégén vigye haza a tanszereit. Ezzel is 

jelezve annak az egy olvasókönyvnek - amit hazavisz - a jelentőségét. Minden tanítót 

bíztatni fogok, hogy éljen a tanítói szabadság lehetőségével, és az iskola keretein be-

lül úgy szervezze az osztály munkarendjét, hogy az a gyerekek számára a legkedve-

zőbben alakuljon. Az elkövetkező időkben bevezetésre kerülő tankönyvek használata 

során az eddigieknél is jobban számítok a tanítói bölcsességre.  

A felső tagozatos napközis foglakozások népszerűségét tovább kell fokozni, az él-

ményszerű és a kötelező elemek tudatos, tervezett alkalmazásával. Ebből a munkából 

nem maradhatnak ki a szaktanárok sem. Folyamatos konzultáció szükséges a délutáni 

foglalkozást vezető pedagógus és a szaktanárok között. A tananyag nyomon követé-

sén túl az élményprogramok megszervezésében is együtt kell működniük. 

2.5.14. Könyvtár 

Az iskolai könyvtár tíz éve működik a mai helyén. A könyvtár a szabadpolcos kölcsön-

zésre szánt résztől elkülöníthetően egy kézikönyvekkel és folyóirat tárolóval felszerelt 

olvasóteremmel is rendelkezik. A digitális technika vívmányai is a könyvtárhasználók 

rendelkezésére állnak: számítógépek, interaktív tábla, nagy képernyős televízió házi-

mozi rendszerrel. A könyvtári munkát a Szirén könyvtári program segíti. A jól felsze-

relt és jó hangulatú könyvtári tér az iskola lelke. A gyerekek és a felnőttek is szívesen 

használják a könyvtárat, és látogatják a népszerű a könyvtári programokat. A könyv-

tár nemrégiben esett át szakfelügyeleti ellenőrzésen. Ennek eredménye is bizonyítja a 

magas színvonalú szakmaiságot a könyvtári munkában. Sajnos az állomány frissítés az 

elmúlt években forrás hiány miatt csak nagyon szerény mértékű. 

A könyvtár fejlesztése (az állományfejlesztés és az informatikai eszközök korszerűsíté-

se) folyamatos feladatot ró a könyvtárosra és az iskolavezetésre egyaránt. Az infor-

matikai eszközök cseréje az elkövetkező időszakban valószínűleg csak pályázati for-

rásból valósulhat meg. Az új könyvek beszerzéseire irányuló pályázatokat is minden-

képpen be kell adni. A felmerülő önrész biztosítása továbbra is fenntartói feladat. 

Célkitűzéseim között szerepel a modern iskolai könyvtárunk műszaki színvonalának, a 

kor kihívásainak megfelelő szinten tartása és fejlesztése. Emellett az iskolai könyvtár 
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gyűjtőköréhez tartozó klasszikus és modern ifjúsági és gyermekirodalmi művek, tu-

dományos ismeretterjesztő kiadványok minél szélesebb körű beszerzése. 

2.5.15. Hagyományok 

Hetvenöt év telt el az iskola jogelődjének a Szent István Elemi Népiskola alapítása óta. 

Nagyon sok hagyomány, szokás, ünnep tartozik a mai Dózsa iskola életéhez. Például 

nemzeti ünnepeink közül iskolai keretek között, személyes, ünnepélyes megjelenéssel 

emlékezünk Március 15., Október 23., és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. 

Iskolarádiós megemlékezéseket tartunk névadónkról, a holokauszt áldozatairól, a 

kommunizmus áldozatairól, továbbá a magyar kultúra napja, a magyar költészet nap-

ja alkalmából. Az adventi készülődés része iskolánkban az adventi vásár, az adventi 

koncert, és az alsó tagozatos osztályok ünnepi műsora. De hagyományaink közé tar-

tozik a Dózsa-díj, a Jótanuló-jósportoló-díj, az LL-díj évenkénti odaítélése is. Az iskolai 

hagyomány része az iskola zászló, a jelvény, az idén az elsősök nyakába került kendő. 

A kikapcsolódást, szórakozást nyújtó nagy rendezvényeink, a farsangi mulatságok, a 

Márton napi bál, a diákönkormányzati nap is meghatározói az iskolai létnek. 

Az iskola pincéjében működő Iskolatörténeti gyűjtemény hatalmas kincs. A mi isko-

lánk múltjának megőrzésén túl a magyar iskolarendszer történelmi emlékeinek meg-

őrzését is felvállalja. Hála érte Kováts Sándor nyugalmazott igazgatónknak. 

Az iskolai hagyományok megőrzése a DÓZSÁS karakter hangsúlyozása az iskola egész 

közösségének érdeke. A kis és nagy gyerek számára is fontos a helyi identitás tudat, a 

valahová tartozás érzése. Hagyományaink és jelképeink éppen ezt a célt szolgálják. 

Meg kell őrizni, tovább kell finomítani az iskola arculatát meghatározó elemeket. 

2.5.16. Szabadidős tevékenységek 

A gyerekek számára a legemlékezetesebb iskolai pillanatok a tanórán kívüli tevékeny-

ség során átélt élmények. Az iskolai mindennapokhoz köthető kis rendezvények szo-

rosan kapcsolódnak a napirendhez. Általában a délelőtti tanítás befejezése után szer-

vezik a programot a pedagógusok. Ilyenek a rendszeres szakkörök, művészeti körök, 

sportkörök vagy az egy-egy alkalmat jelentő rendezvények, mint a dominó délután, az 

adventi vásár, a közlekedési délutánok, a közös korcsolyázás, az osztálydélutánok, a 

nemzetiségi tagozat Márton-napi bálja, vagy a farsangi mulatság. A szabadidős prog-
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ramok közül nem szabad kifelejteni a tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolákat és a 

táborokat sem. A nyári táborok hagyománya akkor sem szakadt meg iskolánkban, 

amikor a városban már csak mi szerveztünk ilyen tartalmas, biztonságos, és elérhető 

nyári elfoglaltságot diákjainknak. Az szünidőben hagyományosan szervezett táboraink 

a Napocska, az alsós kézműves, a hagyományőrző, és a kézilabda táborok. 

A szabadidő élményekben gazdag, értelmes, eltöltésének szervezése, felelősségteljes 

sok időt és energiát igénylő munka a pedagógusok számára. A tanítási órákon meg-

szokottól eltérő kapcsolat rengeteg pedagógiai lehetőséget rejt magában. Talán en-

nek is köszönhető, hogy a kollégák évről évre gyakran és szívesen vállalják fel a sza-

badidős tevékenységek szervezését, vezetését. Munkájuk, önzetlenségük és hivatás-

tudatuk követendő példa. 

2.5.17. Pályázati tevékenység 

Az elmúlt évtizedre visszatekintve az iskola pályázati tevékenysége igen szerteágazó 

volt mind a támogatók mind az elnyer támogatások tekintetében. A legnagyobb isko-

lát érintő pályázatnak - a 2010-es nagy felújításnak - csak kedvezményezettjei va-

gyunk, de a szakmai háttérmunka és a kivitelezés ideje alatti egyeztető tevékenység 

nagy része az iskola munkatársaira hárult. 2006-ban részt vett az iskola a TIOK prog-

ramban melynek köszönhetően kísérleti tananyagok és taneszközök kipróbálása mel-

lett informatikai fejlesztés is megvalósult. A TIOP 1.1.1 pályázatnak köszönhetően 

2011-ben korszerűsödött az informatikai eszközpark. Többször nyertünk támogatást 

a nemzetiségi tábor, az ausztriai nyelviskola megvalósításához. Sikerrel szerepeltünk a 

Nemzeti Tehetség Programban, a természettudományos szakkör támogatását elnyer-

ve. Negyedik éve pályázunk sikerrel a Határtalanul! programban a hetedik osztályo-

sok kirándulásaira Erdélybe és a Felvidékre. A legjelentősebb projektek sorából nem 

maradhat ki a jelenleg folyamatban lévő TÁMOP-6.1.2.A-14/1-TIE Program és a Biz-

tonságos közlekedés program sem. 

Ha értékes többletet szeretne adni az iskola a tanítványai számára, akkor a szükséges 

anyagiak megteremtésére csak a pályázati tevékenység tűnik járható útnak. A pályá-

zati munka különösen nagy terhet ró az azt felvállalókra. Szeretném elérni, hogy a pá-

lyázati munka a nevelőtestület jóval jelentősebb részét érintse, és így az egy emberre 
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jutó feladat mennyisége csökkenjen. Látnunk kell, hogy a napi pedagógiai, szakmai 

munka mellett ezt a feladatot is fel kell vállalni. Mára a szakmai munka egyik minősé-

gi mutatója a pályázati tevékenység színvonala. Ha az iskola jó hírét, és szakmai presz-

tízsét meg akarjuk őrizni, akkor továbbra is nyitottnak kell lennünk a pályázati lehető-

ségekkel szemben. 

 

2.6. Az iskola kapcsolatrendszere 

2.6.1. Szülői munkaközösség 

A szülőkkel való kapcsolattartás mindig kiemelt szerepet kapott a munkánkban. A 

szülői munkaközösség a szülői közösség szakmai és érdekképviseleti fóruma. Isko-

lánkban évek óta a szülői küldöttgyűlés mellett működik a szülői munkaközösség ve-

zető testülete. Ez a munkacsapat összetételének és létszámának köszönhetően haté-

konyan képviseli a szülői munkaközösséget. Segítő, kreatív munkájukkal hozzájárul-

nak az iskola sikeres működéséhez. 

Az iskola szülői munkaközössége a jövőben is fontos támasza kell hogy legyen az in-

tézményben zajló nevelési és szabadidő szervezési folyamatoknak. Továbbra is töre-

kedni kell a lehető leghatékonyabb együttműködésre, a közös céljaink elérése érde-

kében. 

2.6.2. Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat (DÖK) a tanulók érdekképviseleti szerve. Általános iskolás kor-

osztály esetében az önkormányzatiság a DÖK patronáló pedagógus kollégák segítsé-

gével működik. A gyerekek vágyainak, elképzeléseinek is teret adó fórumon igazi job-

bító gondolatok is születnek, melyeket a nevelőtestület beépít az iskolai programba. 

Fontosnak tartom a diákönkormányzat és az osztályfőnöki közösség együttműködését 

a feladatra igazán alkalmas diák képviselők kiválasztásában, a közös célok kitűzésé-

ben, és a célkitűzések elérésében. A nevelőtestület feladata, hogy további színtereket 

teremtsen a diákság önállóságának.  
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2.6.3. Intézményi tanács 

A köznevelési törvény által létrehívott szervezet három főből áll. Az iskola, a szülői 

közösség és a működtető önkormányzat képviselőiből. Felügyeleti és érdekérvényesí-

tő tevékenysége az iskola céljaival harmonizál. 

Lobbi tevékenysége az iskola fejlődésére jelentős hatással bírhat, ezért ezt a területet 

tovább kell erősíteni. Nagyszabású beruházási elképzeléseink megvalósulása (a Szent 

István épületegyüttes felújítása) az intézményi tanács hathatós közreműködése nél-

kül elképzelhetetlen. 

2.6.4. Fenntartó (KLIK) 

A fenntartó helyi képviselőivel, a tankerület munkatársaival kialakított jó munkakap-

csolat lehetővé teszi az iskola folyamatos, jogszerű, stabil működését. 

A fenntartói struktúra kitisztulása lehetővé teszi, hogy egyre több munkatársunk kap-

csolódjon be az iskola és a fenntartó kapcsolatába. Például pénzügyi, gazdasági és 

személyzeti vonalon az iskolatitkárok, pályázati tevékenységek esetén az adott prog-

ramfelelős, műszaki területen a rendszergazda.  

2.6.5. Működtető és szervezetei 

Az iskola működtetője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatai nagy 

részét két szervezetén keresztül látja el. Az ISzSz a város intézménye és a VKSz Zrt. a 

város cége közösen működtetik az iskolát. 

A hatékony együttműködés reményében folyamatos egyeztető tárgyalások létrehívá-

sát tartom szükségesnek a fenntartó és a működtető képviselőinek részvételével.  

2.6.6. Dózsa Iskoláért Alapítvány 

Az ötfős kuratórium vezetése alatt álló alapítvány célrendszere úgy lett kialakítva, 

hogy az iskolai élet legszerteágazóbb területeit is lefedje. Gazdálkodása, a szülők, és 

az iskolához közelállók, adó 1% felajánlásán, és adományain alapszik. Az iskolai papír-

gyűjtés pénzügyi lebonyolítója, és az iskola szakmai közösségeinek pályázati-pénzügyi 

segítője. A táborok, kirándulások, tanulmányi versenyek, kisebb és nagyobb rendez-

vények támogatása is az alapítvány tevékenységi köréhez tartozik. Az iskola által ala-

pított díjak befogadója is az alapítvány. 
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Az alapítvány és a Dózsás közösség együttműködése a jelen gazdasági környezetben 

létkérdés. Az lehető legtöbb támogatás elnyerésére és forrás bevonására kell töre-

kednünk az alapítvány számára, hogy az iskolai élet minél több területén kaphassunk 

tőle gazdasági segítséget. 

2.6.7. Pannon Egyetem és egyéb felsőoktatási intézmények 

A Pannon Egyetemmel és más pedagógusképző intézményekkel is rendszeres kapcso-

latot tart az iskola. Rendszeresen fogadjuk a felsőoktatási intézmények hallgatóit pe-

dagógiai gyakorlatukon és gyakorta nyújtunk segítséget kutatási feladataik elvégzé-

séhez, illetve a diplomadolgozatuk elkészítéséhez. 

A mentori feladatokat ellátó kollégák önzetlensége tiszteletreméltó. Meggyőződé-

sem, hogy ezt a munkát folytatnunk kell. Így egy kicsit rajtunk is múlik, hogy milyen 

lesz a jövő tanító nemzedéke. 

2.6.8. Gyermekétkeztetés 

Bár az iskola hatáskörén kívül áll, a gyermekétkeztetés, de a Dózsa iskola esetében ez 

az intézmény falai között történik. Melegítő konyhával felszerelt, szépen berendezett 

éttermet működtet a Cserhát Kft. az iskolában. Az egész alsó tagozat és a felső jelen-

tős része igénybe veszi az iskolai étkezést. Az üzemeltető éves szinten tíz rászoruló 

gyermek folyamatos étkeztetését vállalja magára. 

Továbbra is törekednünk kell az iskola és az étkeztetést ellátó cég közötti jó együtt-

működés megtartására, az esetleges felmerülő problémák mielőbbi hatékony megol-

dására. Mindezek mellett célunk elérni és szorgalmazni az egyre javuló minőségű 

alapanyagok bevonásával készülő, egyre egészségesebb ételek térhódítását a men-

zán. 

2.6.9. Pedagógiai szakszolgálatok 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési tanácsadó) és a Veszprém 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakér-

tői és Rehabilitációs Bizottság munkatársaival, a viszonylag sok integráltan oktatott 

SNI tanuló és kifutó kis létszámú fejlesztő osztályok miatt szoros szakmai együttmű-

ködés alakult ki. 
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A problémás gyerekek számában rövid távon jelentős javulás nem várható, ezért a 

szakmai együttműködés továbbra is közös érdekünk. A területért felelős kollégáknak 

kiemelt feladata a jó kapcsolat ápolása, és a gyermekek leghatékonyabb segítésének 

elérése. 

2.6.10. Külföldi kapcsolatok 

Az Dózsa iskola szerteágazó külhoni kapcsolatokkal is rendelkezik. Az Erdélyben élő 

magyarság megismertetése a DÓZSÁS gyerekekkel, régi célja az iskolánknak. Évtizedes 

múlttal rendelkező erdélyi nyári táborok hagyományára támaszkodik a már többször 

sikerrel végrehajtott Határtalanul! program. A kétévenként megrendezésre kerülő 

ausztriai nyelvi tábor és az újonnan kialakuló horvát cserediák program a német nem-

zetiségi tagozat munkáját dicséri. A legszorosabb és legélőbb kapcsolat a lengyel 

(Tarnów) testvériskolai együttműködés. 

A jövőben is ápolni kell ezeket a kapcsolatokat. Az együttműködések továbbgondolá-

sa, pályázati rendszerbe illesztése tehetné finanszírozhatóvá és így még több gyerek 

számára elérhetővé az ilyen programokat. Mindehhez a nevelőtestület összefogása és 

nyitottsága szükséges. 

3. ZÁRÓ GONDOLATOK 

A DÓZSÁS közösség bizalma nélkül elképzelhetetlen az a munka, ami az elkövetkező öt évben 

az iskola igazgatójára és nevelőtestületére vár. Hivatástudattal, egészséges szakmai önbecsü-

léssel, az egymás iránti bizalommal és toleranciával felvértezve egy csapatként kell az iskolát 

képviselnünk. Hatalmas tiszteletre méltó múltja, megbecsült és elismert jelene van az iskolá-

nak. Én hiszek benne, hogy izgalmas reményteli jövő vár a Dózsa iskolára. 

Veszprém, 2015. március 21. 

 

 ……………………………………………. 

 Lengyel Károly 
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BETÖLTENI KÍVÁNT ÁLLÁS Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola  intézményvezető 

 

 

TANULMÁNYOK  

 1991-1995 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola  

  matematika-technika szakos általános iskolai tanár 

 1998-2002 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola majd Veszprémi Egyetem 

  informatika szakos középiskolai tanár 

 2004-2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

  közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

 

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK 

 1996-1997 Madách Imre Általános Iskola Szeged 

  matematika-technika szakos tanár 

 1997- Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

  matematika - technika - informatika szakos tanár 

  napközis tanár 

  osztályfőnök 

  iskolai rendszergazda 

  igazgatóhelyettes 

  megbízott igazgató 

 

 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK KOMPETENCIÁK 

  nyitottság, együttműködési készség 

  magas fokú technikai és gyakorlati érzék 

  jártasság a tanügyi folyamatokban 

  jártasság a pályázatok írásában és lebonyolításában 

 

 

Veszprém, 2015. március 21. 

 

 …………………………………………… 

 Lengyel Károly 
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