
 1 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 

 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. 

Azonosító szám: TK/084/00402-2/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 
 

Iskola megnevezése:  

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

Megjelentetett elem: Vezetői program 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  
 

MISLOVICS ANDREA 
 4087 Hajdúdorog, Hunyadi u. 18. 

 06/30-280-3028 

 



 2 

 

 

VEZETŐI PROGRAM1 
 

Intézményi körkép 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jogutódja az 

1896-ban alapított és beindított állami, elemi iskolának. A főépületet eredetileg kétszintes, 8 

tantermes iskolának tervezték és kivitelezték, amelyet 1994-ben újabb emelet ráépítésével, hét 

tanteremmel és egy díszteremmel bővítettek. Az alsós tanulók napjainkban is a műemlék 

jellegű egykori Tanítóképző épületében tanulnak.  

   Az iskola kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, valamint feladatának tekinti a 

tanulásban lassabban haladók segítését, korrepetálását a fő tantárgyakból fejlesztőpedagógus, 

logopédus, pszichológus munkájával. A szociális gondokkal együtt élők segítséget, 

támogatást kaphatnak az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősétől. 1995-ben bevezették 

az iskolában a gyógytestnevelést. A speciális gyakorlatokat szakember vezeti. A tanulási 

folyamatot segítik a kiscsoportos bontású tanórák.    

   A játszótér (kondipark), a sportpálya a gyerekek kikapcsolódását biztosítja. 

   Az iskolában működő alapítvány jelentős mértékben támogatja a tanulók versenyeztetését, 

jutalmazását, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári szabadidős programját. 

   Az intézményben, az általános iskolai tanítás után, délutánonként alapfokú zene-, képző- és 

táncművészeti oktatás folyik. Először az alapfokú zeneművészeti képzés indult el az 

1992/1993-as tanévben, az akkori Tokaji úti Általános és Zeneiskola intézményi keretein 

belül. Célként fogalmazták meg a zeneértő és zenekedvelő személyiségek formálását, a 

közönségnevelést, és a zeneileg tehetséges gyerekek felkutatását és tehetséggondozását. 

   Móra Ferenc „ezeregy életének” – régész, muzeológus, múzeumigazgató, író – 

nyomvonalán haladva a következő Mórás értékeket sorakoztatjuk fel: az intézményben folyó 

magas fokú szakmai munka, melynek elemei: a személyiség- és közösségfejlesztés, 

differenciálás, az integráció és az élményszerű tanulás. Iskolánk: Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont. Meghatározó az iskola értékközvetítő szerepe, esélyteremtés biztosítása 

(tanulót övező egyéni figyelem, törődés). Jelentős a diák - pedagógus - szülő közötti pozitív 

erős érzelmi kötődés. Fontos a művészeti képzés sokszínűsége. Kiemelkedő az iskola 

innovációs tárháza (jó gyakorlatok alkalmazása, újszerű tanulásszervezési eljárások 

használata, pályázati lehetőségek). 

 

Személyi feltételek2  

 Engedélyezett álláshelyek száma 2019. szeptember 1. napjától: 46,5 

 Pedagógus álláshelyek száma: 41 

 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 5  

 Egyéb munkakör: 0,5 

 

                                                 
1 Felhasznált források, alapdokumentumok 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Munkaterv 2019/2020. tanév 

 Közzétételi lista 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program (Hajdúdorog, 2017. szeptember 05.) 
2 Munkaterv 2019-2020. tanév 3-4. oldal 
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Pedagógus adatok 

 Egész álláshelyen foglalkoztatottak száma: 34 

 Felmentési idejét tölti: 2 fő  

 

Az oktatás ellátásában résztvevő (nem állományban lévő) pedagógus: 

 Áttanít más oktatási intézményből: 1 fő  

 Megbízási szerződéssel tanít: 6 fő  

 

A pedagógusi számadatok tükrében és az iskolai eredmények alapján kijelenthető, hogy a 

tantestület összetétele stabil. A pedagógusok jelentős része több éve van a tanári pályán. 

 

 

Jellemző vonások  

- Stabilitás, teljesség 

- Magas színvonalú nevelő-oktató munka 

- Tanulói képességek fejlesztési iránti elkötelezettség 

- Szülői ház megnyerése 

- Egymás iránti tolerancia, figyelem 

- Folyamatos önértékelés, minősítési rendszeren belüli előrelépés 

- Tapasztalt tantestület, folyamatos megújulással  

 

 

Munkaközösségek  

MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE 

Alsó tagozat 

Napközi 

Társadalomtudományi  

Természettudományi  

Mérés-értékelés 

Művészeti  

 

Tanulói és alkalmazotti közösségek3 

Intézményi szervezetek 

Tanulói közösségek 

Az intézményben 8 évfolyamon 15 osztály 299 tanulója kezdi meg tanulmányait a 

2019/2020. tanévben. 

Két első osztályt indítunk összesen 37 fővel, emellett 7 napközis csoport működik.   

 

Alkalmazotti közösségek 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti 

közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását a megbízott intézményvezető végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása 

- a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása. 

                                                 
3 KIR statisztika a01t01 táblázat (2019. október 1.) 
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A nevelőtestület a 2019. augusztus 30-án módosított, véleményezett és elfogadott Szervezeti 

és Működési Szabályzat szerint működik. 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével 

- tájékoztatási feladatok ellátása 

- beszámolás 

- joggyakorlás 

- döntések továbbítása. 

 

Szakmai közösségek 

A szakmai közösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: 

- a közösségek működésének szakmai támogatása  

- a közösség joggyakorlásának biztosítása. 

 

Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket 

jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. 

A diákönkormányzat jelenleg 299 fővel működik. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

- a tagok megválasztásában való közreműködés  

- a működés támogatása 

- a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. 

 

Szülői szervezet 

Az intézményünkben tevékenykedik szülői szervezet. 

A szülői szervezet önállóan működik. 

 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

- tájékoztatási és koordinációs feladatok 

- segítségnyújtás a joggyakorlásban. 

 

Tárgyi feltételek 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúdorog 

város4 alapfokú oktatási intézménye, melynek fő tevékenysége az iskoláskorúak alapfokú 

oktatása 1-8. osztályig, valamint napközi otthonos ellátása.  

   Az iskola kettő épülettel, 24 tanteremmel, számítástechnikai, kémiai és technikai 

szaktanteremmel, felzárkóztató teremmel, tornateremmel és tornaszobával, a hozzá tartozó 

öltözőkkel és zuhanyozóval, könyvtárral, ebédlővel, konyhával és egyéb kiszolgáló 

helyiségekkel, irodákkal (igazgatói, igazgatóhelyettesi és adminisztratív irodák), tanári 

szobával, a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségű mellékhelyiséggel rendelkezik. Az 

épülethez játszóudvar, aszfaltos pálya és egy díszudvar is tartozik.  

                                                 
4  Hajdúdorog, Hajdú-Bihar megye 8. legnagyobb, 8.992 fős állandó lakossal rendelkező városa, a megye észak-

keleti részén fekszik. Hajdúdorog gazdag múltú, nemes hagyományokkal rendelkezik, az egész magyar 

nyelvterületen, a Kárpát-medencében, de különösen a hajdúvárosok sorában a görögkatolikus vallásával tűnik ki, 

és ezáltal sajátos kultúrtörténeti emlékeket mondhat magáénak.  
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   Az oktatás két épületben zajlik. A régi Líceum épületében egy elsős és két másodikos 

osztály tanterme található, az új épület földszinti tantermeiben az 2-4. évfolyam foglal helyet. 

Az épület felsőbb szintjein 5-8. évfolyam termei helyezkednek el. 

   Az intézmény tárgyi feltételei megfelelnek a tantervi követelményeknek5. 

 

Az intézmény tevékenységi köre 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szilárd alapokat 

nyújtó, középiskolai továbbtanulásra eredményesen felkészítő, hagyományait ápoló, innovatív 

általános iskola6. A helyi tantárgyi tantervek a személyiség sokoldalú kibontakoztatása 

érdekében fontosnak tartják az anyanyelvi, az idegen nyelvi, az informatikai, a zenei, a 

társadalom- és természettudományos műveltség, a környezet- és a testkultúra fejlesztését.  

   Az iskolában folyó nevelő-oktató munka az alapkészségek kialakítása mellett nagy 

hangsúlyt fektet az önálló életvitel készségeinek megalapozására. Kiemelt szerepet kap az 

erkölcsi, az esztétikai és az egészséges életmódra nevelés. Az emberi kapcsolatokban a 

legfontosabbnak egymás tiszteletét, megbecsülését, szeretetét, az emberi méltóság érvényre 

jutását tartja.  

   A zeneoktatás délutáni órák keretében zajlik 2+10 évfolyamos rendszerben (2 év előképző, 

6 év alapfokú, 4 év továbbképző). Az intézmény rendszerének helyi sajátossága, hogy a 

zeneművészeti képzésre jelentkező első osztályos tanulók először előképző szolfézs főtárgyra 

járnak, majd ezután, előképző második évfolyamán kezdhetik meg hangszeres 

tanulmányaikat. Iskolánk diákjai és tanárai állandó résztvevői Hajdúdorog és a régió 

kulturális életének. 2010-ben alapfokú tánc- és képzőművészeti képzéssel bővítettük a 

kínálatot, ahol társastánc és grafika tanszakon, 2016-tól pedig néptánc tanszakon is 

tanulhatnak az érdeklődő tanulók. 

 

Az iskola alapvető céljai, öndefiníciója, a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei 

   Az iskola célja a kompetencia alapú oktatás elvének érvényre juttatása, ennek érdekében 

végzett tanulói tevékenységek tudatos szervezése, tanulói készségek kialakítása. 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 

programját az értékközvetítés és képességfejlesztés, a személyiségközpontúság, az önálló 

tevékenységre épülő ismeretszerzés, a gondolkodási képesség, a kreativitás erősítése, a 

tanulási technikák gyakoroltatása jellemzi. Az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével az intézmény kiemelten kezeli a gyermeki személyiség 

kibontakozását; a tanulók nyugodt, élményszerű, sokoldalú, harmonikus fejlődésének 

elősegítését, a hátrányok kiegyenlítését. Az iskola elsődleges feladatai közé sorolja az 

                                                 
5 Munkaterv 2019-2020. tanév 12. oldal 
6 Legfőbb intézményi értékek: Az intézményben folyó magas fokú szakmai munka, melynek elemei: 

személyiség-és közösségfejlesztés, differenciálás, az integráció és az élményszerű tanulás. Az iskola 

értékközvetítő szerepe, esélyteremtés biztosítása (tanulót övező egyéni figyelem, törődés). A diák - pedagógus - 

szülő közötti pozitív erős, érzelmi kötődés. A művészeti képzés sokszínűsége. Az innováció (jó gyakorlatok 

alkalmazása, újszerű tanulásszervezési eljárások használata, pályázati lehetőségek). 
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általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás biztosítását, valamint a 

művészi kifejezőkészség megalapozását7. 

   Az iskolában jól működő alapfokú művészetoktatás folyik. Az alapfokú zeneművészeti 

oktatás mellett grafikai képzés és néptáncoktatás folyik.  

   Minél több élményszerzési és egyéni tapasztaláson alapuló felfedezés biztosítása a diákok 

számára, annak érdekében, hogy sokoldalú képességfejlesztéssel a személység fejlesztésüket, 

valamint a tanulási készségeket elősegítsük. Alapja a kéttanítós modell alkalmazása, 

tehetséggondozás-felzárkóztatás, képesség szerinti csoportbontás (matematika, magyar és 

idegen nyelvből). A komplexitás elvének érvényesítésével a művészetek és a tevékenységek 

összekapcsolódása, egymásba fonódása. Projekt módszer alkalmazása egészséges életmódra 

nevelés kapcsán, valamint a környezet megszerettetése. Érzelmi nevelésünk alapja a 

személyes odafigyelés, közösségformálás. Integráló nevelés, a másság elfogadása, a szociális 

hátrányok enyhítése. Hagyományaink őrzése, megerősítése múzeumpedagógiai foglalkozások 

által. 

   Pedagógiai tevékenységünk célja az, hogy tanulóinkban váljon meggyőződéssé a valódi 

emberi értékek választása, követése, és az azok érvényesüléséért való küzdelem. Érezzék, 

hogy ezek árán válhatnak művelt, szabad, gazdag személyiséggé, alkotásra és boldogságra 

képes emberré, nemzeti kulturális értékeink átörökítőivé. 

   Az alapfokú zeneművészeti nevelés célja az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

fejlesztése, a tehetségek felkutatása és a tehetséggondozás. Alapvető feladatunk továbbra is az 

amatőrképzés, az „A” tagozaton tanulók eljuttatása egy olyan szintre, amely az értékes zene 

szeretetére, megbecsülésére, és annak öntevékeny művelésére ösztönöz. Fő célunk, hogy 

növendékeinkkel megszerettessük a zenét, fejlesszük személyiségüket, a szépség iránti 

érzékenységüket úgy, hogy zenei élményeken keresztül szerezzenek nálunk zenei ismereteket 

és készségeket, általánosságban fogalmazva zenei tudást és műveltséget.   

   Az alapfokú képzőművészeti oktatás program keretében folyó vizuális nevelés célja a 

képzőművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek 

fejlesztése. 

   A néptánc oktatás célja a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 

hallásuk, tér- és formaérzékenységük fejlesztése, gazdagítása. 

   Intézményünk a nevelés-oktatás feladatán túl felvállalja a település kulturális értékeinek 

megőrzését, hagyományainak ápolását.  

   Az iskola kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, valamint feladatának tekinti a 

tanulásban lassabban haladók segítését, korrepetálását a fő tantárgyakból fejlesztőpedagógus, 

logopédus, pszichológus munkájával. Az iskolában működő alapítvány jelentős mértékben 

támogatja a tanulók versenyeztetését, jutalmazását, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

szabadidős programját. 

   1995-ben bevezették az iskolában a gyógytestnevelést.    

 

                                                 
7 Mindenki tehetséges valamiben! - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, legfőképp a roma tanulók 

érdeklődésének felkeltése azon területek iránt, melyben ők is tehetségesek. A marketing szükséges. 

Elengedhetetlen! - Iskolánk jó hírnevének folyamatos öregbítése. Biztonságos iskola megteremtése. - Az iskolai 

normakövetés további szilárdítása. Lemorzsolódás csökkentése - A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

létszámának csökkentése, a diákok folyamatos felzárkóztatása. Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése és 

fenntartása - A tanulók szókincsének bővítése, kommunikációs készségük fejlesztése. Hagyományőrzés 

(nemzeti és iskolai) - Helyi hagyományaink, szokásaink felelevenítése, ünnepeink megtartása.  
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Egyes tanulók képességeinek megismerése – képzési struktúra 
   Az intézményben folyó nevelési-tanítási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési-mérési rendszer működik.   

   Az átfogó, kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési-fejlesztési rendszer szolgálja 

a tanulók kritikus kognitív készségeinek és képességeinek fejlesztését. Ez hosszú távú 

hatásmechanizmusként (3-6 év) hozzájárul a tanulók gondolkodási képességeik magasabb 

szintű fejlődéséhez. Évfolyamonkénti mérési terv működik, amely által tanulási képességeket, 

műveleti sebességet, íráskészséget, olvasási készséget, szóismeretet, tanulási stílust, tanulási 

motivációt mérünk. Május hónapban pedig az 6. és 8. évfolyamon országos 

kompetenciamérés zajlik. Gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról is. A vizsgálatot 1–4. évfolyamon végezzük el.  

   Biztosítjuk a DIFER mérést, a logopédiai szűrővizsgálatot. A tanulók értékelése az 

intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési 

rendszer) alapján történik.  

   A mérések, értékelések, fejlesztések eredményeiről egyéni konzultáció keretében 

folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. A módszertani intézmény szakemberei által kiállított 

szakvélemény alapján, a fejlesztendő területekre kiemelten fókuszálunk, ha szükséges további 

vizsgálatokra küldjük a tanulókat.  

 

Egyes tanulók képességfejlesztésének formái  

   A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciájának fejlesztése áll. A 

pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére.  

A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulás-, és magatartási problémákkal küzdő 

tanulók képességfejlesztése a törvény által előírt formában szakember által biztosított. A 

tanórai munka differenciálásával lehetőséget kapnak a gyakori szóbeli szereplésre. A tanítási 

időn túl konzultáció, korrepetálás a tanulási nehézség megszüntetésére.  

   A kommunikációs készségek tanórai és tanórán kívüli fokozott fejlesztése. Az alapozó 

időszak elnyújtása. Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége 

szükségessé teszi – a szakértői vélemény alapján –, mentesítjük az értékelés és minősítés alól, 

vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyezünk. 

Előtérbe helyezzük a tanuló egyéni képességeihez, a tanuló egyéni haladási üteméhez igazodó 

tanórai fejlesztést. Biztosítjuk a tanuló egyéni foglalkoztatását, fejlesztését. Motiválást segítő 

differenciált tanulásszervezést, kooperatív technikákat alkalmazunk. Kötelezzük a tanulót 

felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson való részvételre. Az oktatás az 1-2. osztályokban 

kéttanítós, a 3-4. osztályokban tantárgycsoportos rendszerben folyik.  

   Akkreditált Kiváló Tehetségpontként iskolánk nagy hangsúlyt fektet tevékenysége során a 

tehetségek felkutatására, gondozására. 2017 novemberében egy tehetségtámogató programba 

– a Tutoráló programba – került be intézményünk több tanulója. Állandó résztvevői vagyunk 

az általános iskolai korosztály számára megrendezett versenyeknek.  

 

Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

   Az intézmény kapcsolatrendszere igen szerteágazó. A városban működő civil szervezetek és 

intézmények igen nagy hangsúlyt fektetnek tanulóink támogatására, kulturális programokba 

történő bevonására.  

   Gyermekeink rendszeresen részt vesznek rendhagyó irodalom órákon, író-olvasó találkozón, 

kézműves foglalkozásokon a Mészáros Károly Városi Könyvtárban. A könyvtár városi 

versenyein is eredményesen szerepelnek.  A Görög Demeter Művelődési Ház kiállításait is 

szívesen megtekintik. A napközis szabadidős foglalkozásokon havi rendszerességgel mozi 



 8 

látogatáson vesznek részt. A Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói ünnepekkel 

kapcsolatos foglalkozásokat rendeznek tanulóink számára8.  

   A városban működő civil szervezetek szívesen bekapcsolódnak az iskola programjaiba. 

Fellépésükkel színesítik rendezvényeinket: alapítványi és diákbál alkalmával, vásározó és más 

kulturális rendezvények alkalmával.  

   A művészeti oktatásban részt vevő tanulóink fellépéseikkel rendszeresen népszerűsítik 

intézményünket. Szívesen szerepelnek óvodai rendezvényeken, idősek köszöntésében. A 

Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival is szoros kapcsolatot ápol az 

iskola, hiszen tanulóink között egyre több a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű.    

   A partnerközpontú működést szolgáló minőségbiztosítási modell megvalósításában az 

alábbi intézményekkel működik együtt az iskola:  

 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  

 Hajdúdorog Város Önkormányzata 

 Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala  

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 

Intézet – Debrecen 

 Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium - Hajdúböszörmény 

 Az iskolát támogató Korszerű Oktatásért Alapítvány kuratóriuma 

 Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság 

 Hajdúdorog Rendőrőrs 

 Kölcsey Ferenc Gimnázium Hajdúdorogi Tagintézménye 

 A helyi oktatási és nevelési intézmények vezetői és tantestületei 

 Tehetséggondozó szervezetek 

 Közgyűjteményi és közművelődési intézmények 

 Civil szervezetek, társadalmi önszerveződő, alkotó közösségek 

 Az egyházak helyi gyülekezetei 

 Az egészségügy szervezetei. 

   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola korrekt 

együttműködéssel, szabályszerűen működő, fejlődő intézmény.  

 

Intézményi kapcsolatrendszer további erősítése 

 2019 augusztusától működik a Szülők Akadémiája. 

 2019 novemberben rendkívüli szülői értekezletet tartottunk, ahol meghívott előadók 

(hajdúdorogi rendőrőrsparancsnok; család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője; 

szociálpedagógus; fejlesztő pedagógus) beszéltek az iskolai szabályokról, a megfelelő 

életkörülmények létrehozásáról, a korai iskolaelhagyás megakadályozásáról, a jó 

tanulmányi eredmények eléréséről, a tehetségek kibontakoztatásáról.   

 2019 novemberétől létrehoztuk a Beszélgető Kört, amely az iskolai szociális segítő 

szakember és a fejlesztő pedagógus együttműködésével valósul meg.  

 

Közösségépítő programok, tevékenységek az iskolában 
   Az iskolában megszervezett ünnepeink, programjaink nagyfokú közösségépítő erővel 

bírnak. Az alábbi programokat évek óta hagyományosan megrendezzük: 

                                                 
8 Múzeumpedagógiai foglalkozások témái: Én városom Hajdúdorog; Zsebünkben a város – helytörténeti 

vetélkedő; pászkasütés; farsangolás; XX. század történelmi rejtelmei… 
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Dalol a Móra – közös éneklés a zene világnapja alkalmából; Tojástörő; Pályaorientációs 

nap; Móra-bál; mikulásvárás – mikulásnapi buli; karácsonyi ünnepkör jelentősége – 

mézeskalács készítése, iskolai karácsonyi hangverseny, gyermekek megajándékozása, 

pedagógus közös estebéd. Farsangi mulatság, március 15-ei megemlékezés, Diákbál; tavaszi 

vásározó sportállomásokkal; hajdúdorogi húsvét, anyák napi köszöntések, nőnapi és 

pedagógusnapi köszöntések; Rekord a Mórában – zenés közösségi aktivitás családi nappal 

egybefűzve; tanévzáró hangverseny és képzőművészeti kiállítás; ballagás; koncertek; 

beiskolázási programok; táborok.  

   A hagyományápoló, fejlesztő munkában nagy figyelmet fordít az iskola a tanulás és 

tehetséggondozás szélesebb értelmezésére, hatékonyabb és vonzóbb formáira. Tanulói részére 

komplex tanulmányi versenyt, szavaló-, mesemondó-, sport, levelezéses feladatmegoldó 

versenyt, egészségügyi vetélkedőt, helytörténeti ismereteken alapuló megmérettetést és 

illemtan versenyeket szervez.  

   Az intézmény média hagyományai: a tanulók szerkesztésében kéthavi rendszerességgel 

megjelenő iskolaújság, a Szófacsaró, amely nemcsak a tanulók kedves olvasmánya, de az 

iskolaújságok közötti országos verseny előkelő díjazottja is. Az iskolarádió az aktualitásoknak 

megfelelően tájékoztatja a pedagógusokat és az ifjúságot. Az iskolai hirdetőtáblákon az iskola 

életéről, tanulóiról, elért sikerekről, eredményekről, programokról informálódhatnak az 

érdeklődők.  

   Az iskola hagyományához kapcsolódik a csereüdültetés Lubartów-ban és közös tantestületi 

kirándulás.  

   Megtörtént a közösségi tér egyik elemének kialakítása az intézmény 2. emeletén. A 

programokat az intézmény, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat szervezi. 

    

Tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenység, amelyen tanulóink részt vesznek 
   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 

rendszeres résztvevői, közreműködői a városban megrendezett kulturális-szórakoztató 

rendezvényeknek. Havonta több városi, megyei és országos versenyen mutatják meg 

tudásukat.  

Egy célért dolgozunk! – közös munkavégzés (paprikaszedés); papírgyűjtés; „Olvassunk és 

értelmezzünk együtt!” a Mészáros Károly Városi Könyvtárban; XIII. HAJDÚDOROGI 

KULTURÁLIS NAPOK - XIII. Hajdúdorogi Mesefesztivál (kiállítás megnyitója és 

eredményhirdetés) a Görög Demeter Művelődési Ház szervezésében; színházlátogatások 

Nyíregyházán; kézműves foglalkozások a városi könyvtárban; „Éljünk egészségesen!” 

Egészségnevelési vetélkedő; helytörténeti vetélkedő; Mikulás-napi hangszer bemutató az 

óvodákban; TÜCSÖKTANYA kreatív, kézműves foglalkozás – karácsonyvárás a Görög 

Demeter Művelődési Házban; Adventi gyertyagyújtás. Kazinczy-verseny; Magyar kultúra 

napi ünnepség - városi ünnepségsorozat; XX. Doni Hősök Emléktúra – Emlékezés a II. 

világháborús emlékkőnél; „Hit, szeretet, szabadság” Jaczkovics Mihály szavalóverseny; Így 

élt a szabadságharc költője… Vetélkedő a 7. osztályos tanulók részére a művelődési ház 

szervezésében. 30 éve újra város Hajdúdorog – helytörténeti vetélkedő; Fellépés a Bocskai 

Néptáncegyüttes nagyműsorán XXV. Sárrétmenti Néptáncfesztivál; XII. Cigányfesztivál. 

Húsvéti mese délelőtt általános iskola első osztályosai részére a múzeumi egységben; Városi 

jelmezes népmesemondó verseny 1-4. évfolyam; Majális – főzés a Városi Strandfürdőn; 

Hősök napja – vetélkedő 7-8. osztályos tanulók részére a Hajdúdorogi Helytörténeti 

Gyűjteményben – művelődési ház szervezése; Városi gyermeknap; XXV. Városnap; részvétel 

a XIII. Honismereti táborban, Kisfizikus – kismatekos táborban, Lubartów-i lengyel táborban. 
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A szociális hátrányok jelenléte 

   Iskolánkban sok a szegény és roma családból származó tanuló. Sajnos látjuk, hogy honnan 

és milyen körülmények közül jönnek el minden nap az iskolába. Ennek okán nem meglepő a 

deviáns magatartás, a fel-fel bukkanó igazolatlan hiányzás, az agresszió. A szocializációs 

hátteret a nevelőtestület teszi lehetővé számukra. A szakkörök, sportkörök a változatos 

programok jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő módon töltsék el szabadidejüket. 

Társadalmi integrációjuk érdekében mindent megteszünk. 

   Az elszegényedés, a kiszámíthatatlanság jellemzi ezeket a családokat, ahol nem érték a szép 

beszéd, a kedvesség, a tolerancia és a tanulás. Ezeket a pozitív emberi tulajdonságokat kell 

nekünk, pedagógusoknak pótolni. 

   A roma lányok halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthetők a társadalom perifériáján élő 

emberek csoportjában. Főleg a korai terhesség veszélye miatt. Igyekeznünk kell a 

családalapítási és gyermekvállalási életkorukat minél későbbre kitolni. Továbbtanulási 

szándékukat erősíteni. 

 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola minőségcélja, 

küldetése, jövőképe 

   Az intézmény a város nevelésügyének szolgálatában a következő együttműködési, stratégiai 

célt fogalmazta meg: a partnerek elégedettségének növelése, a szakmai tudás, a megújulási 

készség és a szolgáltatói attitűdök hitelessé tétele a mindennapi munka során.  

   Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a 

partnerközpontú működés mellett. 

   A nevelési-oktatási feladatokat színvonalasan végzi az intézmény. A tanulók megtanulnak 

tanulni, és azt, hogyan teljesítsenek képességeikhez mérten a legjobban. 

   Az intézmény pedagógiai tevékenységének meghatározó alapelve a gyermekközpontú 

nevelés. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémájában. 

   Az iskola folyamatosan részt kíván venni a lakóhelyük életében. 

   A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapvető értékként a tudást, 

az ismeretek folyamatos bővítését, az élethosszig tartó tanulást határozta meg jövőképként. 

Gondos tervezéssel, a lehetőség maximális kihasználásával igyekszik az intézmény 

megfelelni a szülői és fenntartói elvárásoknak, valamint a fogadó iskolák által támasztott 

igényeknek.  

   A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minőségi munkavégzéssel, a 

kínálatának újragondolásával kívánja megőrizni a városban és környezetében elért tekintélyét, 

kivívott pozícióját. 

 

AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPEM, 

CÉLMEGHATÁROZÁSOM  
   Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a 

partnerközpontú működés során. Közel két és fél éve, mint intézményvezető-helyettes, és 

mint történelem-néprajz szakos tanár törekszem erre, és erősítem a társadalomtudományi 

munkaközösség munkáját. Megítélésem szerint jó munkakapcsolatot építettem ki a 

kollégákkal.   

   Szakmai kérdésekben egyeztetve - hatékony tanulási-tanítási módszerek alkalmazásával - 

tudatosan törekszem a képességfejlesztésre, differenciált munkára a tanítási órákon, az egyéni 

képességek kibontakoztatására, a tanulási nehézséggel küszködők kiszűrésére, 

felzárkóztatásuk megszervezésére.  

   Gondoskodom - a történelem szakos kolléganővel együttműködve - a tehetséges tanulók 

neveztetéséről országos, városi versenyekre. Minden nevezést követően segítséget nyújtok a 
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felkészítésben, az esetlegesen felmerő kérdések megoldásában. A tanulók elnevezése alapján: 

„Országgyűléseket” hívunk össze – a felkészítő, értelmező munka érdekében.     

   Mindennapjaink élettere és cselekedetei, még ha nem is vesszük észre a múlt emlékeire 

épül. Megítélésem szerint a népi kultúra embert éltető és nemesítő elemeit át kell adnunk 

gyermekeinknek. Szilárdan be kell építenünk a mindennapi kultúrába. Így nem lehet akadálya 

annak, hogy nemesedjen a lélek, és a gyermekek szépen élni tudó felnőtté váljanak. A 

gyermek életrevaló lesz, s fogékony a jövő évezred kívánta hatványozott tudásmennyiség 

befogadására. A 2018/2019. tanév óta lehetőségem van hon- és népismereti óra tartására is, 

ahol az elméleti alapokon túl gyakorlati feladatok megoldásával ismerkedünk meg hazánk, 

városunk értékeivel, hagyományaival, ünnepköreivel. 

   Főszervező voltam a Pályaorientációs nap megszervezésében, amely segítséget nyújthat az 

iskola tanulóinak a pályaorientálódásban.  

   Hatékonyan alkalmazom az IKT eszközöket, a tanulók motivációjának felkeltése és 

megtartása, valamint a diákok kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztés érdekében. 

Elkészítettem a kerettantervhez igazodó tanmeneteket a minimum követelményekkel 

kiegészítve az osztályoknak megfelelően.  

   Hathatós szerepem van az intézményi marketing kapcsolatok megerősítésében. A verseny 

ma már hozzátartozik az általános iskolák mindennapjaihoz. Az oktatás minden területén 

jelen kell lennünk ahhoz, hogy versenyben maradjunk. E stratégia megújítása: Minden 

lehetséges fórumon be kell mutatnunk iskolánk előnyeit, és erősségeit. Aktív szerepet kell 

vállalnunk Hajdúdorog életében. Fontos, hogy az iskoláról pozitív képe legyen a helyi 

közösségnek. Ki kell vívnunk és folyamatosan fent kell tartanunk a város lakóinak 

megbecsülését és elismerését. Az oktatásban kialakult versenyhelyzet szükségessé teszi az 

iskolánk számára is az igények felmérését, ennek megfelelően a program elkészítését és 

népszerűsítését, az iskolai szolgáltatások igénybevevőinek állandó tájékoztatását. 

   Fontos szerepet játszik az iskola megítélésében az óvoda. A szülők és pedagógusok számára 

egyaránt fontos, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet problémamentes legyen. Ha az 

óvodák és az iskolák között napi kapcsolat van, akkor az információk is megbízhatók. 

   E stratégia erősítése: Iskolánk jó hírnevének öregbítése, megvalósított programjaink 

szélesebb körben való bemutatása nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon a jövőben.  

Valamennyi lehetséges csatornán törekednünk kell az erősségeink hangsúlyozására, 

népszerűségünk növelésére. Még szorosabbra kell fűznünk az óvodákkal való kapcsolatunkat, 

fokoznunk kell az óvodai életben való jelenlétünket. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvodával 

pedig újra kialakítani, majd erősíteni a kapcsolatot.  

   Az iskola szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. 

Célként fogalmaztam meg, hogy a jelenlegi ismertséget még szélesebb körű ismertség és 

elismertség váltsa fel, e nemes célnak mindenkor tartósan megfelelni. Feladataim között így 

kiemelten kezelem a média bevonását. Bár a Szófacsaró újság gazdag tartalommal bír, mégis 

a helyi folyóirat (Hajdúdorogi Újság), Internet, Mórás honlap folyamatos fejlesztésével 

tudjuk a nagy nyilvánosság előtt is bemutatottá tenni az intézményben folyó magas 

színvonalú oktatómunkát és annak eredményeit. 

   Egy iskola vezetése, irányítása megtisztelő feladat, de egyben kötelezettséget is ró ránk. 

Minden iskolavezető szeretné, ha a tanulók szellemi fejlődése, kiteljesedése megvalósulhatna 

az iskolában, és második otthonuknak éreznék az intézményt.  

   Köznevelési intézményvezető-helyettesként bár valóban sok feladatot kell megoldanom, a 

sikeres megvalósítás titka a belső erőből, a tenni akarásból, valamint a közösség tagjai iránt 

érzett felelősségvállalás érzetéből fakad. Meghatározó számomra, hogy a munkatársaim és a 

szülők részéről is tapasztalom ezt a hozzáállást, hiszen ők is a diákok, gyermekeik érdekeit 

tartják szem előtt.  
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   Érzem és látom a pedagógustársaim részéről megmutatkozó - a munka elvégzéséhez 

szükséges - folyamatos megújulást, amely biztosítja az intézményben az oktatás 

színvonalának folyamatos megerősítését. Másfelől persze szeretném, ha minél több 

közösségépítő rendezvény valósulhatna meg. Olyan „Mórás” életérzés, valamint kötelék 

kialakítását elérve ezáltal, amely akár egész életére elkísérhet egy-egy tanulót. 

   A programok megvalósulásához kapcsolódó személyes feladatok: előzetes egyeztetés a 

programok szervezőivel; feladatok összeírása, megbeszélése; résztvevők szervezése, segítők 

felkérése; felkészítő munkák elvégzése, továbbképzési terv, program elkészítése, a 

programlehetőségek ismertetése a pedagógusok részére, példamutatás, az élethosszig tartó 

tanulás támogatása. 
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FEJLESZTENDŐ  

TERÜLETEK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNYEK 

Romló szociális, családi háttér, szülői 

közömbösség. A család érdektelensége 

az iskolával, a tanulással szemben. Több 

szülő alkalmatlan és felkészületlen a 

gyermeknevelésre, negatív életmintát 

közvetít gyermeke számára.   

  

Szülő – iskola kapcsolatának 

fejlesztése  

„Szülők Akadémiája” 

megszervezése,  

a szülők jelenléte az iskolában. 

Nem tudjuk hatékonyan kezelni a 

magatartási problémát – Arizona szoba 

hiánya. 

Deviáns magatartású szülők, tanulók 

számának csökkentése. 

Szakemberhiány a probléma 

kezelésére.   

  

Egységes követelményrendszer 

betartása és betartatása, amely 

eredményezné a gyerekek neveltségi 

szintjének emelkedését is.  

  

Tárgyi eszközök, szemléltető- és 

sporteszközök fejlesztése.  

Alapozó mozgásterápia  

„Móra kuckó téged vár” fejlesztő szoba 

birtokbavétele 

A tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása, a hátrányok csökkentése. 

Tanulóbarát iskolai környezet, mint 

motiváció. 

 Tanítványaink projektmunkáiból 

kiállítás szervezése. 

Szélesebb körben megismerik 

diákjaink alkotásait. 

A tanulói motiváció fenntartása, 

erősítése. 

Eredményes munka, fejlődés. 

A tanulói lemorzsolódás csökkentése. 

A tanulók délutáni futkározásának és 

hangoskodásának megakadályozása 

 13.35-14.30 között a 2. emeleten.  

Zavartalan munka, csendes környezet. 

A szülőkkel való kapcsolat erősítése. Hatékony és sikeres együttműködés. 

Az ebédlői rend, a kulturált étkezés 

megteremtése 

Többen veszik igénybe a menzát, 

illetve a napközis foglalkozást. 
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FEJLESZTENDŐ  

TERÜLETEK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNYEK 

Tananyagnak a csoport adottságaihoz való 

igazítása még inkább 
Sikerélmény tanulónak, tanárnak 

Tanulók motiválása Céltudatosság 

Lemorzsolódás csökkentése, elkerülése 
Az oktatási rendszerben maradnak a 

tanulók, elvégzik a 8 általánost 

Okostelefon  

Használata – jelentősebb odafigyelés 

Házirend szabályozása megfelelő, 

folyamatos ellenőrzés 

 


