Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Beszámoló a 2019/2020. nevelési évre

OM: 203072
Kecskemét, 2020. június 26.

TARTALOM
A tanév rendje ......................................................................................................................................... 3
Kiemelkedő események a tanév során ................................................................................................ 3
Létszám-adatok ....................................................................................................................................... 4
Tanulói létszámadatok ........................................................................................................................ 4
Tanulói létszámadatok elemzése ........................................................................................................ 4
Az induló 1. évfolyam (2019/20 tanév) ............................................................................................... 4
A 2020/21-es nevelési év első osztályáról és szervezéséről: .............................................................. 5
Érkező gyermekek, családok ............................................................................................................... 6
Pedagógus és a pedagógiai munkát segítők létszámadatai ................................................................ 6
Feladatok, munkaidő ............................................................................................................................... 7
A munkatervben megfogalmazott kiemelt feladatok teljesülése ....................................................... 7
A tantárgyfelosztás által meghatározott feladatok mennyisége és fajtái ........................................... 8
Az intézményvezetés feladatainak megosztása a TK-n belül .............................................................. 9
Konferenciamunka .................................................................................................................................. 9
Intézményműködtetési Konferencia ................................................................................................. 10
Pedagógiai munka ................................................................................................................................. 10
Általánosságban ................................................................................................................................ 10
Osztálytanítók munkája .................................................................................................................... 11
Osztálytanító váltás a 2-3. évfolyamon ......................................................................................... 11
A pedagógiai munka ellenőrzése ................................................................................................... 11
Ballagó osztály, továbbtanulás ...................................................................................................... 12
Szülőkkel való kapcsolat ................................................................................................................ 12
Ünnepek ........................................................................................................................................ 12
Adminisztráció ............................................................................................................................... 13
Szaktanárok pedagógiai munkája ...................................................................................................... 13
Napközi .............................................................................................................................................. 13
Szakkörök........................................................................................................................................... 14
Eredmények és nehézségek a pedagógiai feladatellátásban ............................................................ 14
Pandémia, digitális távoktatási munkarend ...................................................................................... 15
Az óvódai konferenciával való együttműködés ..................................................................................... 15
Gyermekvédelem .................................................................................................................................. 16
Marketing .............................................................................................................................................. 16
Infrastruktúra, eszköz-ellátottság ......................................................................................................... 16
Ellenőrzések az iskolában ...................................................................................................................... 16
Fenntartói ellenőrzés ........................................................................................................................ 16
Tanfelügyeleti ellenőrzés................................................................................................................... 17
Magyar Államkincstári ellenőrzés ..................................................................................................... 17
Állami számvevőszék ellenőrzés........................................................................................................ 17
Waldorf névhasználati ellenőrzés ..................................................................................................... 17
Intézményi önértékelés ..................................................................................................................... 17
Az intézményi önértékelési terv szerinti szempontok (önértékelési kézikönyv 4.3.3.1 fejezet) ...... 18
Köszönetnyilvánítás ............................................................................................................................... 20

2

A TANÉV RENDJE
A tanév 2019. szeptember 2-ától 2020. június 15-éig tartott. Tanítási napok száma: 180.
A tanévvel kapcsolatos feladatok valójában sosem szünetelnek, csak a tanítási napok. A szünet
időszakában tanévzárás, adminisztratív feladatok, tankönyvrendelés, eszközrendelés, időszakos
ellenőrzések és az augusztus végi tanévindító konferencia követik egymást.
Ezekkel párhuzamosan pedagógiai vonalon nyári képzések, epocharend készítés, konzultációk
tanulás és anyaggyűjtés váltják egymást a júliusban-augusztusban. Ezek közé ékelődik egy kis pihenő
időszak, igazi nyaralás

Kiemelkedő események a tanév során
Nyugodt, kiegyensúlyozott tanévnek néztünk elébe, hiszen lezártuk az előző évet, és minden
munkatárs megvolt a következőre. A túlterheltség csökkeni látszott, mindenkinek megvolt a maga
feladata.
A tanév kezdete előtt 15 nappal felmondott Balláné Barnai Anita 2-3. osztályos osztálytanító.
2020. március 16-án Magyarországon 2,5 hónapra a covid-19 járvány miatt bezárták az iskolákat,
óvodákat, és a normál életet távoktatási munkarend váltotta fel.
Ezzel párhuzamosan ki kellett dolgozni a kerettantervet, ugyanis megszűnt a Waldorf
Kerettanterv, és az iskolák a megyei szintű kormányhivatli ügyintézéstől átkerültek közvetlenül az
EMMI-hez. Egyszerre kellett bonyolítani az „egyedi engedélyezési” eljárást, ami tulajdonképpeni
fennmaradási engedély, és ezzel párhuzamosan a növekvő intézmény évről-évre változó működésének
engedélyeztetését.

Színes világunk tenyerén felemelkedik a lélek,
megmutatja arcát a lehetőség,
mely csillagként vezet minket.
2020. 02. 05.
Dudvai Márta vezetésével és Lipóczki Szilvia ihletettségével az óvoda és iskola pedagógusainak és
munkatársainak részvételével egy 2 órás közös munkálkodás során idén februárban megszületetett az
intézményünk küldetésmondata!
Egy gyönyörű 2 órás esemény keretében elbúcsúzott az iskolától az első végzős nyolcadikos
osztály.
Mindezekről részletesebben alább.
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LÉTSZÁM-ADATOK
Tanulói létszámadatok
A tanulói létszámadatokat a 2018/19-es nevelési évtől 4 időpillanatban mérjük és rögzítjük. (Az év
közben érkező és távozó tanulók számától függően lehetnek közben eltérések.)

Pető Melinda

Összevont
osztályok
Összevont
osztályok
Összevont
osztályok

Induló első osztály
beiratkozott létszám

2020.06.15.

2020.02.01

Évfolyam

2019.10.01.

Tanító

2019.09.01.

A nevelési év kezdésekor: szeptember 01-jén, KIR szerinti normatíva lejelentéskor: október 01jén, félévkor február 01-jén és a nevelési év zárásakor: június 15-én.
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Borbás Dóra

1.

évfolyam

14

15

14

13

Csizmadi Csilla

2.

évfolyam

12

11

10

10

Csizmadi Csilla

3.

évfolyam

5

6

6

6

Lipóczki Szilvia

4.

évfolyam

12

12

11

11

Lipóczki Szilvia

5.

évfolyam

4

4

4

5

Besze Márk

6.

évfolyam

8

8

8

8

Besze Márk

7.

évfolyam

5

5

5

6

Pető Melinda

8.

évfolyam

17

17

17

17

77

78

76

76

Összes létszám

Tanulói létszámadatok elemzése
A nevelési évet 77 fős létszámmal nyitottuk, és 76 gyermek kapott évvégi bizonyítványt. A
szeptemberi nyitólétszám néhány család év végi távozásával és a pandémiának is betudható a vártnál
alacsonyabb első osztályos létszámnak köszönhetően csökkenni látszik. Az új első osztály azért sem
növeli az összlétszámot, mivel idén elballagott az első nyolcadik osztályunk nagy létszámmal, 17
gyermekkel. A nyár folyamán a már most is érezhető jelentkezéseknek köszönhetően várhatóan nem
csökken a tavalyi évhez képesti tanulói szám, és a következő évtől az új önálló osztályok indulásával
egyértelműen növekedni fog.

Az induló 1. évfolyam (2019/20 tanév)
Az iskola és a Waldorf pedagógia jövője és céljai szempontjából mindig hangsúlyos kérdés, hogy
hogyan sikerül elindulnia az új első osztálynak. Ebben a teljes Tanári Konferenciának a szerepe és
munkája is tükröződik.
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A 2019/20-as nevelési év az első, hogy önállóan, összevontság nélkül jött létre az első osztály, ami
a terveink szerint a jövőben is így lesz. Köszönet illeti nagyrészt ezért az óvodát, amelynek óvónői
kollégiuma nagyszerű munkát végez évek óta.
14 gyermekkel indult az év. Egy család visszalépett vidéki költözés miatt. Év közben nagy volt a
jövés-menés az osztályban. 3 jelentkező család elutasításra került. Ennek okai az iskolánk által fel nem
vállalható SNI státusz, és szociális problémák voltak. 1 kislány érkezett, de közben 3 gyermek távozott
év közben. A távozások okai között vidéki elköltözés és szociális beilleszkedési probléma volt. Ez
utóbbiak közül az egyik igen megviselte mind az osztályt, mind a tanítót, és természetesen a család is
sok küzdelmet ért meg. Folyamatos visszajelzések és egyeztetések után végül nem sikerült közös
álláspontot, kivezető utat találni. Ezek a folyamatok mindig nagyon nehezek. Az osztály végül 13 fővel
zárta az évet. Az év közbeni maximális létszám 15 fő volt.
Érdekességképpen az adatok azt mutatják, ha minden jelentkezőt fel tudunk venni, és senki nem
távozik 19 fős első osztály lenne.

Az első osztály tanítójáról:
Borbás Dóra a Konferencia felkérésére vállalta el az első osztály tanítói feladatát. Dóra
gyógypedagógusként fejlesztői feladatokat látott el korábban, ahol megismerte az iskolát, és
céljainkat. Végig részt vett a felvételi folyamatban, a gyerekek és családok tudták kihez érkeznek majd
szeptemberben. Dóra precíz és kedves személyiségével vezette a nagy ovisokat az iskola világába.
Egész évben folyamatos mentori segítséget nyújtott számára Lipóczki Szilvia és Pető Melinda.
Új kihívás volt számára a nyüzsgő gyereksereg, hiszen korábban elsősorban 1/1-es vagy
kiscsoportos fejlesztői feladatokat végzett. Sok erőfeszítést kívánt tőle a nyári felkészülés és az év
közbeni folyamatos tanulás, amit megtetézett a sok jelentkező és a többször nehézséggel távozó
családok, gyerekek.
A nem várt karanténhelyzet után az utolsó 2 tanítási hetet az osztályával töltötte, ami által egy
összerendezett osztállyal tudta átugrani az évzáró ünnepségen a szimbólikus első-másodikos küszöböt.
Nemcsak a gyerekek, hanem ő is nagy tűzkeresztségen ment keresztül. Egy mély tanulási folyamat
szemtanúi voltunk ismét az iskolában.
A vizsgaeredmény szöveges értékelése: kiválóan megfelelt. 

A 2020/21-es nevelési év első osztályáról és szervezéséről:
Az első osztály szervezése az óvodával karöltve a tanév 1. hónapjában elkezdődik. A tanév rendje
tartalmazza, és az éves munkarendben a Konferencia megtervezi az iskolanyitogató időpontjait, a
felvételi folyamat lépéseit, időpontjait. Ebben a tanévben ennek megtervezője és lebonyolítója Pető
Melinda volt, aki pontos ütemterv alapján a karanténhelyzet beköszönte előtt, időben végigvitte a
folyamatot, és 13 gyermek iratkozott be. A külföldről hazaköltöző érdeklődő családokkal időlegesen
megszakadt a felvételi folyamat, amit a nyáron igyekszik újra elindítani.
A felvételiző és elballagó osztályának „menedzselése” mellett nagy feladat volt mindezt végig
vinni. Köszönet érte.
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Érkező gyermekek, családok
A tanév elején is még zavart jelentett a bedőlt Szarkási Iskolából átjelentkező családok fogadása.
Minden esetben ragaszkodik a tanári kar a próbahéthez, a gyermek megtapasztalásához, a család
megismeréséhez. Ez tanév elején, - a nyárból nehezen „visszaérkező” gyerekek esetén, - nagy feladat.
A családok érthető módon itt szeretnének kezdeni, de gyakorlatilag jogviszonyuk még nincs, - nem
lehet a próbahét alatt, - a másik iskolából pedig már teljes egészében szeretnének megválni. Ez
értelemszerűen feszültséget okoz a gyermekben, családban, iskolánkban egyaránt.

Tanév közben sem csökkent az iskolánk iránti érdeklődés. Egyelőre még mindig sok problémával
küzdő gyermek szülei keresnek meg Bennünket, akik közül nem tudtunk mindenkit fogadni. Például a
gyermek nem volt iskolaérett, vagy súlyos magatartási, tanulási zavarral küzdött gyermekük. A
meglévő osztály szociális egyensúlyát nem veszélyeztetve hozott mindig döntést az adott osztály
tanítója.

Pedagógus és a pedagógiai munkát segítők létszámadatai
Főállású pedagógusok

Munkakör

Munkaidő

Borbás Dóra

1.osztály osztálytanító és
könyvtáros

heti 40 órás

Csizmadi Csilla

2-3. oszt. osztály tanító és
német tanár

heti 40 órás

Lipóczki Szilvia

4-5. oszt. osztálytanító

heti 40 órás

Besze Márk

6-7. oszt. osztálytanító

heti 40 órás

Pető Melinda

8. oszt. osztálytanító

heti 40 órás

Dudvai Márta

napközis nevelő és jelmez- és
viselettáros

heti 40 órás

Tarjányi Tamás

testnevelő tanár és napközis

heti 40 órás

Harczi Sándor

Bothmer-gimnasztika tanár és
intézményegység vezető

heti 40 órás

Munkakör

Munkaidő

Részmunkaidős pedagógusok
Tóth Erika

euritmia tanár

heti 16 órában

Bedekovics Kristina

német nyelvtanár

heti 12 órában

Óraadók

Munkakör

Roszikné Laczi Ildikó

zenetanár

Telekesné Pető Szilvia

alsós angol tanár

Farkas Melinda

felsős angol tanár

Munkaidő
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Acsai Rita

kézműves tanár

Horváth Gyula

fafaragás

Máténé Orlov Edina

kézimunka tanár

Hájas Réka

Rajz és festés tanár

Somogyi Károly

euritmia zongorakíséret

A pedagógiai munkát segítő
munkatársak

Munkakör

Munkaidő

Varga Roland

gazdasági vezető

heti 2,5 órában

Kökény Ildikó

intézménytitkár

heti 20 órában

Tóth János

informatikus

heti 20 órában

Roland és Ildikó ugyanennyi időben az óvodában is dolgozik.

FELADATOK, MUNKAIDŐ
Elmondható, hogy feladatokban nincs hiány. A Waldorf önigazgatói sajátossága a legtöbb
munkatársra heti minimum 4 óra plusz feladatot ró. Ehhez jön még ennek adminisztrációja
(jegyzőkönyvek átnézése). Azt tapasztaljuk, hogy a megnövekedett gyermek és munkatárs létszámmal
egyenes arányban nő a feladatok száma, vagy az arra fordítandó idő. Az erre szánt idő általában a
pedagógiai felkészülés és magánélet rovására megy. Azonban ebben a tanévben ez nem jelentkezett
extrém terhelés, kiégés formájában. 3 kollega is volt hosszabb ideig (2 hetet meghaladóan, saját, vagy
gyermeke jogán) táppénzen, de a helyettesítésük megoldott volt. Az euritmiát másik mozgásórával, a
felsős angolt azonban nem mindig sikerült helyettesíteni.

A munkatervben megfogalmazott kiemelt feladatok teljesülése
Elmondható, hogy a kiemelt feladatainkat megfogalmazva minden területen történt előrelépés:


Új munkatársak szakmai mentorálása, támogatása:
Megvalósult, egész évben maximális szakmai támogatást kaptak az új munkatársak,
osztálytanítók. Valamint velük és tőlük rengeteg új impulzus került be az iskola életébe.



A Waldorf-pedagógia szellemi alapjainak tanulmányozása
Minden évben újra és újra nekifogunk és egy kicsit haladunk előre ebben a témában. A
rendszeres stúdium lenne képes ezt jól megvalósítani. Ez nem egy lezárható folyamat, hanem
egy tanulási út.



a tanulói, pedagógusi és intézményi értékelési rendszer továbbfejlesztése
Az idei évben a pedagógus önértékelésben sikerült előrelépni, 2 pedagógus vitte végig a
folyamatot (Harczi Sándor és Dudvai Márta). A továbbiakat a járvány akasztotta meg. A
rendszerszintű megvalósítása ennek is előttünk van még.
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minőséggondozási rendszer és folyamat kialakítása
Előrelépés a következő tanévben lesz, amikor is külső szakértő segíti majd a munkát.



szaktanárok fokozott bevonása az iskola életébe
A bevonásuk önmaguk által, saját érdeklődésük által valósult meg. A következő tanévtől pedig
a lentebb kifejtett eszközökkel vonjuk be őket (kötelező hospitálás, szülői esteken való
megjelenés).

A tantárgyfelosztás által meghatározott feladatok mennyisége és fajtái
A tantárgyfelosztásban a heti 40 órányi munkaidő összetevői:
o

tanórák (kötelező óraszám 26 óra, ténylegesen tanítónként változó, átlagosan 20 óra)
(a kezdő osztálytanítók ezen felüli óraszámkedvezményben részesültek, amit mentorálásra és
felkészülésre fordítottak.)

o
o
o

igazgatási feladatok (4 óra)
felkészülési idő (10 óra)
egyéb (tanítónként változó, átlagosan kb. 10 óra)

A tanórák tartásán kívül a felül a következők a feladataink:




















konferenciamunka,
szülői estek,
ünnepek és az ünnepek előkészítése,
helyettesítések,
értékelés (epochánként folyamatosan, félévenként írásbeli szöveges bizonyítvány, szülői
beszélgetések, bizonyítványversek keresése, írása), felső tagozatban a megnövekedett számú
írásbeli számonkérés javítása, adminisztrálása, feljegyzések készítése a gyerekekről év közben
folyamatosan,
beiskolázási rendezvények (iskolaelőkészítők, tájékoztató estek, nyílt hétvége)
beiskolázással kapcsolatos teendők (iskolaérettségi vizsgálat és annak adminisztrálása, szülői
beszélgetések, anamnézisek feldolgozása),
érdeklődőkkel való kommunikáció (rendelkezésre állás az érdeklődők látogatásakor,
beszélgetés),
képzések,
tömeges jelentkezések lebonyolítása,
felkészülés (napi felkészülés, táblarajz készítése, módszertani munka, szervezési feladatok,
önképzés),
adminisztráció,
tanügyi dokumentumok készítése,
a szülőkkel való kapcsolattartás,
iskolamarketing (facebook és honlap frissítése),
munkatársak keresése és bevezetése az iskolai munkába,
külső hospitálások,
belső hospitálások.
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Az intézményvezetés feladatainak megosztása a TK-n belül
Az iskola önigazgató módon történő vezetése folyamatos tanulást és bevonódást igényel. Ez nem
egy modell, ezt értve lehet csak jól végezni. Tanulás és útkeresés jellemzi mindezt.
Először is ki kell emelni Kökény Ildikó intézményititkár segítségét a tanév során. Ildikó egyben
szülőként is nagyon jól átlátja az intézményi életet, és bármilyen ügyben segítőkészen és határozott
kézzel vezeti az adminisztratív feladatokat, segíti a Tanári munkát. Köszönet neki.
Az iskola ebben a tanévben Waldorf iskolák kerettanterve által meghatározott módon törekszik
megvalósítani a pedagógiai munka vezetését, és a feladatok eszerint vannak felosztva.
A feladatok elsősorban a főállású munkatársak között van felosztva. Ígéretes, hogy olyan
elkötelezett óraadókat sikerült bevonni a pedagógiai munkába, akik jól érzik magukat a gyerekek és
köztünk. Üdvözlik ezt a légkört, és a TK munkájában is igyekeznek részt venni. Ennek két akadálya van.
Az egyik, hogy ezt nem mindig tudják az idejükből kigazdálkodni, másrészt az igazgatási folyamatok
konferenciáról-konferenciára húzódnak át, és ezeket szellősen lekövetni lehetetlen.
A jövő évre bevonásukra újabb eszközöket gondoltunk ki (főtanrendi óralátogatások, hospitálása,
ezen belül akár ped asszisztensi feladatokkal; szülői esteken való féléves megjelenés, hogy a szülők
ismerjék őket, és jobban képet kapjanak a nyelvi, mozgásos és művészeti órákról). Ennek egyik első
kísérlete a 2-3. osztályban igen jól sikerült, ahol együtt játszottunk egy „Bothmer órán” egy szülői est
első fél órájában.
Év közben megszületett a küldetésmondatunk. Ez igen nagy eredmény. Az azonban, hogy ezt nem
hoztuk nyilvánosságra, és a szervezeti képünkkel nem tudtunk ebben a tanévben foglalkozni, mutatja,
hogy mennyire nagy kihívás ez, s mennyire alvóak vagyunk ebben.
Az idei év konferenciavezetője Harczi Sándor. Lipóczki Szilvia jegyzőkönyvvezető.
A jegyzőkönyvek ott az ülésen születnek meg, elektronikus rögzítéssel, és még általában aznap
felkerül a jegyzőkönyv a Tanári Műhely facebook csoportba. Így azok a tanárok is értesülhetnek minden
döntésről, történésről, akik nem tudtak jelen lenni.
Pető Melinda pedagógiai tudásával, tapasztalataival továbbra is segíti mindenki pedagógiai
munkáját és a vezetői munkát is segíti tapasztalataival.
Dudvai Márta, Tarjányi Tamás a napközit működteti, és szükség szerint helyettesít.
Harczi Sándor a szakórái mellett a tanügyigazgatási, külső kommunikációs és munkaügyi
feladatokat végzi, és minden osztályfokon vagy általános tanítási feladatban helyettesít szükség
szerint.
Nagy köszönet az osztálytanítóknak, hogy a tanév zárásakor együttesen közös felelősséggel
vetették bel magukat a tanügyi feladatokba (bizonyítványok írás, törzslapok rendezése, naplók zárása).
Minden területen érzékeljük az előrelépést, de a mindössze 4. éves iskola még a kezdő tanulási
fázisában van továbbra is.

KONFERENCIAMUNKA
o
o
o
o

Stúdiummunka,
Gyermekmegfigyelés,
Művészeti munka,
Szervezési feladatok.
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Az idei évnek is megoldatlan problémája volt, hogy a Tanári Műhelyek időpontja kora délután, így
több főállású munkatárs sem tud ezeken részt venni, mert órájuk, vagy feladatuk van.
Helyettesítésükkel igyekeztünk bevonni őket, de az meg a helyettesítő kiesésével jár. Így a
konferenciák legnagyobb részén nem vett részt Tajányi Tamás, Dudvai Márta napközis és Tóth Erika
euritmia tanár. Jelenlétük, meglátásaik, megoldáskeresésükkel szegényebb volt ez az év.
A másik igen nagy nehézség, hogy a heti 4 óra nem elegendő mindenre. Ennek leginkább a fent
felsorolt első és második pont vallja kárát. A stúdiummunka 2 alkalom után elakad, a
gyermekmegfigyelés bár tanítási munkánk szerves része, és nap mint nap gyakoroljuk, de a Rudolf
Steiner által leírt megfigyelési folyamat ezt nagymértékben kiélesítené. A művészeti munka pedig
előkészíti az egymásra hangolódást, eggyé válást, de az előttünk tornyosuló, sokszor közel 10 napirend,
vagy probléma megoldására szolgáló 2 óra kisöpri ezeket, és „nekiugrunk” a megoldáskeresésnek.
A Tanári Műhely az üléseiről elektronikus jegyzőkönyvet készít.

Intézményműködtetési Konferencia
Még egy „kiskonferencia” működik az intézményben az Intézményműködtetési konzultáció. Ez
egy egyeztető fórum az óvodavezető, az iskolavezető, a gazdasági vezető és a titkár között.
Ezek szükség szerint kedden kora délután vannak, kb. 1 óra időtartományban.
Az IMK-ról kézzel írott feljegyzés készül.
Az idei tanévben alig volt ilyen egyeztető ülés, kevés volt az adminisztratív teendő, probléma,
egyeztetni való. Azonban a hiánya is érezhető, mivel telefonon, személytelenül kellett gyors
megoldásokat keresni, ha volt egymáshoz kérdésünk, vagy egyeztetnivaló.

PEDAGÓGIAI MUNKA
Általánosságban
Az idei tanévben a pandémia beállásáig nyugodt munka folyt.
A pedagógiai munka fókuszában, - a differenciált tanítás mellett, - a felzárkóztatás és a szociális
viszonyok egyensúlya áll. A szokásrend minden osztályban kialakításra került, és tapasztalataink szerint
ez a napról-napra visszatérő állandó ritmus az, ami egyensúlyban tartja a gyermekeket és adja a
különleges élményt a hozzánk látogató érdeklődők számára.
Két kiemelt terület van ezen kívül a pedagógiai munkában:
-

-

Az egyik, az oktatás területe. Valljuk, hogy a tudás érték, és mi „tanulós Waldorf” vagyunk. Ezt
a címkét kívülről akasztotta ránk valaki, amit mi büszkén vállalunk. Ez egy egyfajta
megkülönböztetés a városban működő másik két, év végével már csak másik egy Waldorf
iskolától.
A másik a nevelés, a szociális élet területe. Mindent megteszünk a gyermekek közti békés
viszonyokért, valljuk, hogy nálunk nincs „kezeletlen” erőszak. Vagyis a felmerült problémákat
azonnal elővesszük és mindkét fél okulására kezeljük.

Az áthelyezett munkanapok ésszerűtlenségét a tavalyi év tapasztalatai alapján az idei évben
sikerült kiküszöbölni, és egy jó tanév rendjét összeállítani.
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Az egyik vesztes ebben az óvodával és fenntartóval lévő közös konferenciák voltak. Ennek a
szerepét a következő évben át kell beszélni és tisztázni.
Idén teljes szaktárgyi lefedettséget tudtunk produkálni a W-kerettanterv által megkívánt
követelményeknek megfelelve. A túl magas óraszámot úgy kezeltük, hogy egyes művészeti tárgyakat
szakkörbe szerveztünk. Érdekes tapasztalat volt ezzel kapcsolatban, hogy ezek az elsősorban
felsősökenk szánt foglalkozások sok alsóst is vonzottak. Nagyon nagy szüksége van egyes gyerekeknek
a művészeti és akarati erőket megmozgató tevékenységekre.
A napi ritmus változtatása meghozta gyümölcsét. Azonban a közétkeztetésben és a saját
ellátásban étkező gyerekeknek dupla napközis igénye van. Ezt tetézi még, hogy nem is egyszerre érnek
véget az óráik az egyes évfolyamoknak, így ebben az időszakban nagy a jövés-menés.

Osztálytanítók munkája
Az év egyik kimondott tapasztalata, hogy mennyire szükséges a főtárgyakra, azon belül is az
alapkészségeket tanító tárgyakra való fókuszálás. Ezt nem csak az évek óta tanító, hanem az új
osztálytanítók is kijelentették. A főoktatás több részre tagolódik, és a felső évfolyamokon már
csökkenteni kell a ritmikus részre szánt időt. Az érettebb intellektusú felsősök már képesek hosszabb
és elmélyült tanulásra.
Az alapkészségek begyakorlása megkerülhetetlen alsóban, amire az iskolában kevés az idő, jövőre
pedig a NAT el is vesz gyakorló órákat. Ezeket igyekszünk majd pótolni, de a szülők otthoni munkájára
is szükség van ehhez. Segíteni kell az alsósokat ebben minden eszközzel.

Osztálytanító váltás a 2-3. évfolyamon

Egy iskola kisközösségének (osztályának) életében a legmegrendítőbb változás az osztálytanító
csere. Iskolánkat ebben a tekintetben is az istenek a tenyerükön hordozzák. Fentebb már esett szó az
első évfolyamról és tanítójáról. Most a 2-3. osztályos tanító munkája következik.
Balláné Barnai Anita váratlan távozását egy huszárvágással sikerült orvosolni, megérkezett közénk
Csilla. Pár napon belül döntött, és vállalta az „elárvult” osztály felkarolását. Nagy fába vágta a fejszélyét,
s mi nagyon féltettük. De egy olyan erős egyéniség érkezett, akit nem lehet sem megállítani, sem
felülmúlni a maga nemében. Hatalmas lendület, minden iránti érdeklődés, és vidám, de határozott
fellépés. Mind a gyerekek, mind a szülők hamar megszerették, elfogadták, s kiváló vezetője lett
osztályának. Remek pedagógiai érzékkel, határozottsággal és kifogyhatatlan lendülettel egybe
kovácsolta osztályát és anyatigrisként küzd értük. Köszönjük.

A pedagógiai munka ellenőrzése

A belső pedagógiai a munka ellenőrzésére ha nem is rendszer szinten, de részben megvalósult. A
kollegák jól beleláttak egymás munkájába, hiszen a két „kistanító” mentorálása egész évben
folyamatos volt.
A belső ellenőrzés megvalósítása mindig helyettesítéssel jár, ami megakasztja a saját tanítási
folyamatát.
A legkevesebb figyelem idén a 6-7 osztály munkájára jutott.
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Ballagó osztály, továbbtanulás

Nehéz megfelelően hangsúlyozni, hogy iskolánk életében mekkora esemény is volt az idei első
végzősök ballagása, sikeres továbbtanulása.
Az alapító tanár és alapítói kör gyermekei nagyrészt az idei tanévben végeztek. Ezzel valami véget
ért, és valami új is kezdődik majd az intézmény életében. A családiasságot felváltja majd egy
szervezettebb működési forma, ami a gyermekek létszámának növekedéséből is következik.
17 gyermek ballagott el, egy különleges osztály. Ezen osztály mentén szerveződött annak idején
egy új minőségű Waldorf osztály, s ez mentén hasadt meg a régi iskola. Kalandos utat jártak be.
Megerősítették a kapcsolatot a Kiskunfélegyházi iskolával, s hetedikes korukban nagyrészt újra
összetalálkozva, egymás továbbtanulási sikereinek örülve könnyes szemmel és egyben vidámsággal, és
reméljük bőségesen „feltarisznyázva” ballagtak el.
Kijelölték az utat az utánuk jövőknek, s 8 középiskolába viszik magukkal a megszerzett énerejüket.

Szülőkkel való kapcsolat

A szülőkkel való kapcsolattartás intézményünk fontos pedagógiai folyamat, hiszen így valósul meg
az az együttműködés, ami a pedagógiánk egyik alapja. Ez a feladat is sok időt vesz igénybe.
Ha jelzést kapunk vagy problémát látunk a legrövidebb időn belül igyekszünk összeülni az
érintettekkel, s megoldást keresni.
Nagy szükség lenne a szülőkben tapasztalható képességek bevonása az iskola életébe.
Gyerekcipőben járunk ez ügyben. Kevés az információáramlás, és kevés a tudás az iskolánk
küldetéséről a világban. A második félévben azonban az óvodai szülői körben ismét megjelent a szülői
mag csírája, amit a jövő félévben igyekszünk majd ápolgatni felnevelni, közösen.
Úgy gondoljuk hogy mind az óvodába, mind az iskolában remek pedagógiai munka folyik, jó ide
járni, jó idetartozni.
Aki jár nálunk, általában élményekkel feltöltődve távozik és viszi jó hírünket. Azt szeretnénk elérni,
hogy mind a belső szülői kör, mind a városban ennek jobban híre menjen, s minél többeket szeretnénk
elvezetni az iskola „küszöbéig”. Úgy gondoljuk, onnan már nyert ügyünk van.
A másik szülői terület, ahol kapcsolódni tudnának, s ezáltal sokkal inkább a maguknak érezni az
intézményt a szülők, az az infrastrukturális feladatok. Az iskolának nincs gondnoka. Év elején és év
végén sok rendezni, pakolni való van, év közben pedig kisebb faladatok, amikhez szakembert keresni
felesleges. Az ebben való részvétel, s közben az emberi beszélgetések, egymás megtapasztalása
közelebb hoznák egymáshoz a tanárokat, szülőket. Ilyen feladatokba bekapcsolódva egymást segítő
közösséggé válhatnának.

Ünnepek

Elmondható, hogy mind az iskola szervezésében, mind az óvodával együtt szervezett ünnepeink
jól sikerültek, azt a megélést tudták adni a közösségnek, amiért többek között itt vagyunk.
Idén is nagy sikere volt a nagytemplomi adventi koncertnek.
Az ünnepek szervezése a munkatervben rögzítettek szerint zajlik, általában két pedagógus közös
szervezésében, a többiek bevonásával.
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Adminisztráció

Az adminisztrációs feladatok elvégzése folyamatos. Fentebb méltattam már Kökény Ildikó
munkáját, akinek segítő keze minden felmerülő feladatban segítőleg ott van. Köszönjük.
A tanügyi adminisztrációval év végén nagyrészt utolértük magunkat, de az eddigi ellenőrzések sem
találtak hibát abban. Sok vele a teendő, és mindenkinek a „nemszeretem” tartományában van.
Csak példaként említem, hogy a Lázár Ervin államilag támogatott színházlátogatási program
lebonyolításához a Kréta rendszert kellett részben megtanulni, és az 5 osztályfokon 3 Tankerületi
ügyintézővel kapcsolatot tartani. Egyszerűbb lett volna magunknak megszervezni.
Mindig jön újabb és újabb, még sosem látott megoldandó feladat ezen a területen is, de ebben jó
együttműködés van Cseketa Mariann intézményvezetővel, óvodavezetővel valamint a gazdasági
vezetővel, titkársággal. Az állami szervek felé adatszolgáltatás folyamatos, és elkészül határidőre.

Szaktanárok pedagógiai munkája
Máténé Orlov Edina a múlt év óta vonódik bele egyre jobban a pedagógiai feladatokba. Minden
évfolyamon jól érzi magát a kézimunka oktatásában, megtalálja a gyerekekkel a közös utat, és mindig
lehet rá számítani, legyen az helyettesítés, ünnepkör szervezés, díszítő munka, beszerzés.
A zenetanári feladatkört is sikerült idéntől megoldani. Roszikné Laczi Ildikó tanító és
zeneterapeuta személyében. Ildikó kedves személyisége is nagy öröm közöttünk.
Az euritmia kiemelkedő szerepet tölt be egy Waldorf Iskola életében. Nehéz „beletanulni”,
sokszor megszeretni is. Tóth Erika euritmia tanár az évekig tartó képzésen olyan ismertek birtokában
van, ami nagy hasznára válna a konferenciának. Sajnos abban az idősávban vannak az órái, hogy nem
tudott idén sem aktív tagja lenni a konferenciának. Év közben több hétig tartó betegség is hátráltatta
a feladatvégzését, táppénzen volt. Az év végi konferencián egyben zúdult ránk és rá minden vele
kapcsolatos év közbeni nehézség. Sikerült megbeszélni ezeket, és a jövő évben hospitálunk nála és
jobban segítjük munkáját.
Testnevelés terén az iskola alapítása óta eltelt időben a harmadik szaktanár dolgozik nálunk.
Tarjányi Tamás munkája elismerésre méltó, adminisztratív feladatait is maradéktalanul látja el. A
múltban tapasztalt testnevelésóra elmaradások megszűntek. Tamás azonnal teljes jogú tagja lett a
tanári közösségnek, és a gyerekek is nagyon szeretik. Remekül tart fegyelmet mind a kicsik, mind a
nagyok között.

Napközi
A napközi évről évre visszatérő kérdéseket vet fel. Nehéz megbecsülni a napi szinten változó
gyermeklétszám miatt a munkaerő szükségletét. Hol sok a gyermek, hol kevés. Az idei év is így telt.
Azonban így egy-egy napközis részt tudott venni a konferncián, vagy más feladatot látott el, pl
helyettesítés.
A napközi két külön teremben valósult meg. Az alsósoknak egészen mások az igényei (mese és
ritmus), míg a felsősöknek szükséges van az 1 órás tanulószobai időre a házi feladataiak elvégzéséhez).
Minden évben csiszolódik ez a terület.

13

Szakkörök
Lipóczki Mónika matematikai felvételi felkészítő foglalkozásokat tart szakkör jelleggel, ahova a
nyolcadik évfolyamból jártak a tanulók.
Ez mellett Somogyi Károlynak biztosítunk hangszert és termet az egyéni zongoraórákhoz.
A fafaragás és agyagozás (kézműves) órák is szakkör jelleggel váltják egymást 2 hetente.
A kézműves foglalkozásban Lőrincz Lucát Acsai Rita váltotta rögtön tanév elején.

Eredmények és nehézségek a pedagógiai feladatellátásban
-

-

-

A 2019/20-es tanévtől minden feladatkörre megtalálta az iskola a pedagógusait, nem volt
betöltetlen feladatkör.
A megnövekedett létszámmal a pedagógiai munka folytonossága biztosítva volt, minden
esetben volt munkaerő a képzés, betegség miatt távollevő kollegák helyettesítésére.
Az év alapvetően nyugodt légkörben folyt, a túlterhelt időszakok hossza, vagy amplitúdója
csökkent, a terhek megoszlottak.
Az előző évben bevezetett napirend jól működik, csak az ebédeltetési időszakban vannak
nehézségek. Az egyes osztályfokoknak különböző időben ér véget a napjuk, s azon belül is van
aki az étteremben, van, aki az iskolában étkezik. Ez napi szinten, az órarend függvényében
változik, s ilyenkor több tanárra van szükség.
Az idei évben 1 fő, Harczi Sándor vett részt képzésen (Waldorf vezetőképzés), de ez nem
okozott az órák ellátottságában fennakadást, mivel az órarend ennek megfelelően lett
kialakítva.
A munkatársak e mellett nyitottak a továbbképzésekre, hospitálásokra, kisebb nem
rendszerszerű ilyen irányú képzésen 4-5 fő vett részt év közben.

Nehézségek azonban ebben az évben is adódtak:
-

-

-

A tanév megkezdése előtt 2 héttel Balláné Barnai Anita családi okokra hivatkozva váratlanul
felmondott. A 2-3. osztály ott állt tanító nélkül. A helyzetet 1 héten belül sikerült „orvosolni”
Csizmadi Csilla személyében. Csilla hihetetlen energiákkal megáldott ember, aki belevetette
magát a munkába, kihívásba. Teljesen felkarolta az osztályt, és sem a gyerekekben, sem a
szülőkben nem keletkezett a váratlan váltás miatt törés. Az osztály fejlődik, érkeznek az
osztályba új gyerekek, és jó a hangulat. Ez elsősorban Csilla erőfeszítéseinek köszönhető.
A tanév elején a Mihály napi ünnepen néhány alsós gyermek felügyelet nélkül maradt, és
tűzveszélyes tevékenységbe fogott. Az ezt észlelő pedagógus a gyermek mellett, az oda érkező
szülőt is „leteremtette”, amiből értelemszerűen feszültség adódott. A konferencia a
közbelépést igen, a hangnemet nem helyeselte, és el tudta simítani a feszültséget, de ez időbe
tellett. Mind a szülő, mind a pedagógus kollega okult az esetből, és inkább pozitív tanulási
folyamat született mindebből.
Előző évi beszámolóból: „Az év során több szülői/gyermek/pedagógus konfliktus is felmerült,
kb. 6 alkalommal. Ezeket nagy bátorsággal igyekeztünk feltérni, feldolgozni, megoldást keresni.
A megoldásokra tett erőfeszítések ellenére egy részét nem sikerült feloldani, csak magasabb
szintű nyugvó állapotra kerültek. Van, ami nem került magasabb szintű nyugvópontra sem,
lásd Szabó Zsolt magatartását az utolsó hetekben. Itt nem sikerült megértetni a családdal, hogy
megengedhetetlen dolgot művelt az apa. Következmény nem lett, így nem tudni, mire
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számíthatunk az elkövetkezőkben, ha a család az eredetileg hangoztatott szándékával
ellentétben mégsem hagyja el az iskolát.”
- A család év végével elhagyta az iskolát, a Katedra Általános Iskolába távoztak. Vittek
magukkal az osztályból egy másik kislányt is.

Pandémia, digitális távoktatási munkarend
Koronavírus, Covid-19, járványveszély, #együttsikerülnifog#, arcmaszk, bevásárlási idősáv,
népbutítás, digitális táwoktatás, digitális átállás, korlátlan internet, #maradjatokotthon”.
Csak néhány címszó arról, amire senki nem számíthatott. 2020. március 13-án este 9.30-kor a
magyar kormányfő facebook oldalán bejelentette, hogy 2020. március 16-a hétfőtől a magyar alapfokú
oktatásnak át kell állnia digitális távoktatási munkarendre.
Ez a munkarend velünk maradt 2,5 hónapig és egy kicsit tovább.
2020. március 13-án rendkívüli ülést tartott az intézményi konferencia. Egy maratoni hosszúságú
ülés során határozatok sorát hoztuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan csökkentsük a fertőzésveszélyt
az intézményben. Még aznap este minden döntésünk érvényét vesztette a kormányfői bejelentés
következtében. Az iskolába hétfőtől nem jöhetett gyermek.
A tanárok a hétvégén és az azt követő 1. héten autodidakta módon átképezték magukat digitális
tanárrá. Keresték a legmegfelelőbb eszközöket ahhoz, hogy „elérjék” tanítványaikat, egyben tartsák
kis közösségeiket. Eközben minden osztályfokon a szülőkre óriási többletteher jutott. Egy alsós gyerek
szülői támogatás nélkül képtelen volt ebben a helyzetben tanulni. A felsősök pedig gyakran elvesztek
otthon a nyáriszünet érzésben, vagy a virtuális világban, amitől eddig jórészt tiltották őket.
A művészeti és mozgásos szaktanárok munkája ellehetetlenült. A pusztán kép és hang átvitelére
képes digitális technikából hiányzott az Antrpozófia által ismert további 10 érzék megléte. A sivár
virtuális térben elveszett sok minden. A találkozások, az érintés, a közös mozgás és játék élménye, az
anyagok (fa, kő, agyag) tapintása, az együttműködés, összedolgozás öröme.
A 2,5 hónap végére mindenki elérte határait, gyerekek, tanárok, és az otthon és esetleg még a
munkájukban is helytálló szülők.
Elvesztek osztálykirándulások, drámanap, elodázódott a Waldorf Olimpia. A második félév vége
elszállt, majdnem teljesen egészen értelmetlen volt.
Egyedül a ballagást és az évzáró ünnepi hangulatát sikerült megmentenünk, ami egy lezárást és
egyben kiindulási alapot teremthet majd a jövő tanévnek.
Reméljük, hogy soha nem kell megtapasztalnunk ezt a bunkerekben bújkáló, engedelmesen
rettegő időszakot, amikor a 1,5 méteres távolság az elvárt alap ember és ember között.

„Kiadsz egy feladatot, ami egyszerre túl sok, túl kevés, túl könnyű és túl nehéz, túl kreatív és túl
sablonos. És az élethosszig tanuló tanár most megtanulta, hogy ez minden egyes pillanatban így van
az iskolában is, csak ott jelen van az, amiért az egészet csináljuk: a figyelem és a személyiség.”
Idézet: Kökéndy Ákos Pesthidegkúti Waldorf tanártól

AZ ÓVÓDAI KONFERENCIÁVAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Ebben az évben lazább volt a kapcsolat az óvodával. A sok gyermek leterhelte őket is, de a
beiskolázásban példásan egymás mellett állt a két pedagógus csapat.
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Az óvónők információkkal segítik az iskolába készülő gyermekekről, családokról a tanítókat. Idén
Pető Melinda vállalta az iskolanyitogató délelőttös foglalkozások megtartását. Hozzá kapcsolódtak
mindig más és más pedagógusok.
Reméljük a jövő évben egyre több óvodás család választja az intézményben való iskolai élet
megkezdését gyermeke számára..
Cseketa Mariann intézményvezetőként továbbra is kitűnően fogja össze az egész intézmény közös
feladatait. Továbbra is erőn felül végzi az óvónői és vezetői munkáját.

GYERMEKVÉDELEM
Az idei évben gyerekvédelmi ügyünk nem volt.

MARKETING
A marketing munka továbbra is esetleges. Sokaknak szívügye, de nincs még egységes rendszere.
Sem személyhez, sem csoporthoz nem kötődik. A szülői körből formálódik egy feladatokat is felvállalni
akaró csoport, akik ezt is feladatuknak tekintenék, de a folyamat még nem érett be.
Legfontosabb marketing felület továbbra is a facebook, ahol mind az intézmény oldala, mind a
szülői és osztály oldalak igen aktívak.
Az iskola az utcáról még mindig nem látszik. Az ide találó családok sorra arról számolnak be, hogy
nem is tudtak rólunk, amíg nem kezdtek el tudatosan keresni.

INFRASTRUKTÚRA, ESZKÖZ-ELLÁTOTTSÁG
A KKK-tól bérelt épületrészt jól belaktuk. Szaktantermekre lenne még szükségünk, mert a
művészeti tárgyaknak nagy a hely és eszközigénye, és egymást zavarják. Ezek egyelőre
osztálytermekben valósulnak meg. 330 m2-en élünk (osztálytermek), ami a létszám növekedésével
egyre szűkösebbé válik. Nehézséget a gondnoki feladatok elvégzése okoz, valamint hogy nem
formálhatjuk igazán magunkra, nem tehetjük Waldorf otthonossá a helyiségeket.
Az alapvető pedagógiai eszköz (padok, tanszerek, sporteszközök…) ellátottság jó. Több eszköz
beszerzéséhez a jövőben tárolóhelyiség (szertárra, műhelyre) is szükség lesz.

ELLENŐRZÉSEK AZ ISKOLÁBAN
Fenntartói ellenőrzés
A fenntartóval szoros kapcsolatban áll az iskola. Ennek formái a havonta-kéthavonta megtartott
óvoda-iskola-fenntartó közös konferencia, valamint a heti rendszerességű intézmény működtetési
konferencia, aminek az intézményegységek mellett tagja a gazdasági vezető.
Eben az évben ezek nem minden esetben kerültek megrendezésre, egy részük idő hiányában, más
részről nem voltak sarkalatos megbeszélni való, döntést igénylő események év közben.
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A megtartott ülésekről minden esetben írásos feljegyzés készül.
Ezen túlmenően a fenntartó az intézmény működését vizsgáló átfogó ellenőrzést nem végzett.
Amikor hiányosságot tapasztal, vagy kérdés merül fel, azt gyorsan és közvetlen megbeszélés útján
igyekszünk rendezni.

Tanfelügyeleti ellenőrzés
A tanévben 2019 december hónapban vezetői tanfelügyelet zajlott az iskolában. A vizsgálat
hiányosságokat nem talált, a vezető az önfejlesztési tervét elkészítette, és azt az OH felületre
határidőre feltöltötte.

Magyar Államkincstári ellenőrzés
Az intézmény alapítása óta, 2015 évtől kezdődően, a Magyar Államkincstár minden évben
ellenőrizte az intézményt. Ebben a tanévben vizsgálat nem zajlott. Ez betudható a váratlan pandémiás
helyzetnek is.

Állami számvevőszék ellenőrzés
Az idei évben 2020-ban az ország több iskolájában kezdeményezett az Állami Számvevőszék
átfogó ellenőrzést. 2020. június végéig az adatbekérés 2. fázisán vagyunk túl. Az ellenőrzés céljáról
nincs információnk.

Waldorf névhasználati ellenőrzés
Az iskolában névhasználati ellenőrzés nem történt. A szegedi Waldorf Iskola mint támogató
iskolával 2 alkalommal „találkoztunk” kölcsönös hospitálás formájában.

Intézményi önértékelés
Az iskolában a 2019/20-as nevelési évben 2 pedagógusnál sikerült elvégezni az önértékelési
folyamatot. A többi önértékelési folyamat a pandémia miatt megszakadt. A jövő évben cél minden
munkatárs önértékelési folyamatának megvalósítása.
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Az intézményi önértékelési terv szerinti szempontok (önértékelési kézikönyv 4.3.3.1 fejezet)
Egy-egy mondatban válaszoljuk meg a lenti kérdéssort. Egyes részei bővebben kifejtve megtalálhatóak
a beszámolóban.
 Az éves munkaterv összhangban van-e a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek
terveivel?
- A munkaterv összhangban van a fenntartói célokkal és az iskola pedagógiai programjával.
- Az iskolában jelenleg egy munkaközösségként működik a Tanári Konferencia. A munkatársak
létszámának növekedésével a közeljövőben jelennek majd meg kisebb feladatokra
szerveződött közösségek, pl. idegennyelvi munkaközösség.
 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik-e a következő tanév tervezése.
- Igen. Az éves munkatervek és év végi beszámolók egymásra épülnek.
 A pedagógiai munka megfelel-e az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések
indokoltak.
- Minden évben vannak kiemelt és kisebb pedagógiai célok. Ezek teljesülésére év végén ránézünk
és értékeljük azokat.
 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak-e a tanulónak és
szüleinek/gondviselőjének.
- Igen. A szülők a havonta megtartott szülői esteken írásos és szóbeli visszajelzést kapnak
gyermekük év közben haladásáról. A félévi szöveges értékelés is ezt a célt szolgálja. Az év végi
szöveges bizonyítvány is elegendő információt nyújt a tanulóról.
 Évente megtörténik-e az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények
függvényében korrekciót végez-e szükség esetén.
- Az objektív mérési folyamatok még gyerekcipőben járnak, erre a következő évektől tudunk több
figyelmet fordítani.
 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik-e minden tanuló
szociális helyzetéről.
- igen. A szülőkkel való szoros kommunikációs kapcsolat intézményünk egyik jellemzője,
sajátossága.
 Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók
megkülönböztetett figyelmet kapnak-e.
- Igen. Az idei tanévtől intézményünk létja el az SNI-s tanulóit, így haladásukat is könnyebb
figyelni. Ugyanilyen figyelmet kapnak a BTMN-s státuszú tanulók is. A BTMN-s tanulók az
intézmény erőforrásainak terhére fejlesztést kapnak.
 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek-e a közösségfejlesztésben.
- A Szülők bevonása folyamatos az iskola életébe. Ez a Waldorf iskolák egyik sajátossága. A
jövőben iskolánknak és a szülői közösségnek van még ezzel feladata, mivel nincs kidolgozott
szabályrendszere.
 Nyilvántartják és elemzik-e az intézményi eredményeket:
• kompetenciamérések eredményei
- Nyilvántartjuk, de elég figyelem nincs rá.
• tanév végi eredmények – tantárgyra, két évre vonatkozóan
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A tanulók fejlődésének nyomonkövetése fiolyamtos. Ezt különösen elősegíti iskolánk
osztálytanítói modellje.
• versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
- A tanulóink nem vesznek részt tanulmányi versenyeken. Egyéni képességeik szerint
azonban részt vesznek versenyeken, amiket elismerünk és nyilvánosságra hozunk.
• továbbtanulási mutatók
- Idén ballagott az első nyolcadikos osztályunk. Ez alapján most kezdődik majd meg ezen
mutatók nyomonkövetése.
• érettségi vizsga eredmények
- Általános iskola vagyunk.
• egyéb vizsgaeredmények
- Nincsenek.
• elismerések
- Az egyéni kimagasló eredményeket mind a tanulói, minda pedagógusi közösség
elismeri.
• lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
- 2016 óta ilyen tanulónk nem volt.
• elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
- Évente egyszer, év végén mérjük a szülők elégedettségét.
• neveltségi mutatók
- Iskolánk szintén fontos területe a szociális nevelés kérdése. Mérés erre még nem
készült.
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják-e ki működési körüket, önálló munkaterv
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.
- A Tanári Konferencia kis létszámú és nincsenek benne önálló csoportok.
Az intézmény munkatársai számára biztosított-e a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
- Igen. nyitott adatbázisból dolgozik minden munkatárs.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja-e külső partereit (az információátadás
szóbeli, digitális vagy papíralapú).
- Elsősorban digitális tájékoztatást nyújtunk (honlap és facebook oldalak).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik-e.
- Ebben csak kis lépésben haladunk.
Az intézmény rendszeresen felméri-e a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi-e a hiányokat a fenntartó felé.
- A kapcsolat és a visszajelzések folyamatosak a fenntartóval. Év végén pedig írásban
tájékoztatjuk az igényekről.
Az intézmény rendszeresen felméri-e a szükségleteket, reális képpel rendelkezik-e a nevelőoktató munka humánerőforrás-szükségletéről.
- Igen. Az idei tanévre üres álláshelyünk nincs, minden pedagógiai feladat el van látva.
A humánerőforrás igénye igen nagy a sajátos pedagógiai programunknak, amit a
gyermeklétszám növelésével tudunk majd egyensúlyba hozni és tartani.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi-e a
fenntartó számára.
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- Igen, de ennek megoldása az intézmény feladata.
 A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik-e.
- Az idei tanévre sikeült ezt nagyrészt megvalósítani. A következő évek megoldandó
problémája a felgyülemlett adminisztratív feladatok ellátása iskolatitkári
feladatkörben önálló munkakörben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindenkinek a segítséget: az intézményvezetőét, az óvónőkét, a fenntartóét, a szülőkét
és a gyerekekét. Bízunk abban, hogy az iskola ebben az egészséges ütemben jó irányba fejlődik, és
közösen megtaláljuk minden felmerülő nehézségre a megoldást.

Kecskemét, 2020. 06. 30.

A tanári kollégium nevében:

Harczi Sándor
intézményegység vezető
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