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I. Bevezető
Pedagógusként a gyermekek tudása, érdeklődése, szüleik problémái érdekeltek. Az
motivált, hogy a rám bízottak a tanulás által szellemben gyarapodjanak, boldoguljanak.
Alapvető – a gyermekeknek átadandó – értéknek tartottam a szorgalmat, az egymásra
figyelést, a széles látókört.
Érvényesek ezek erre az iskolára is, amelyben olyan munka folyik, mely egyetlen másik
iskolában sem Dél-Magyarországon: a gyermekek tiszta hangokat, érthető beszédet, az
anya nyelvét tanulják; és amely az elmúlt másfél évtizedben változások során jutott túl.
Beindult a korai fejlesztés, megkezdődött az integráció, autóba ültek az utazótanárok, a
szakképzés a tanulóknak adott új lehetőséget, a pályázatírás a pedagógusoknak adott
feladatot, működéséhez pedig még szabadalmi védettségű találmány is köthető. Az
intézmény alkalmazkodott a külső követelményekhez, úrrá lett a belső problémákon.
Ragaszkodott a lényegeshez és nyitott az újra. A hely saját fontos hagyománya az
innováció.
Az intézmény boldogulását az érdeklődővé formált gyermekek, az összetartó közösségek,
a nevelők szakmai gyarapodása jelentik. Elkötelezett dolgozói közösen alkotnak sikeres
programokat. A hétköznapi szorgalom segíti át a kudarcokon, az egymásra figyelés
teremti meg benne az emberséges légkört. Széles látóköre azt jelenti, hogy úgy fordul a
jövő felé, hogy közben nem fordít hátat a múltnak.
Időtálló értékek ezek.
Nem lehet évente újra fogalmazni.
2008. óta, öt éven át vezettem az intézményt. Az eredmények és az eredménytelenségek
vázlata a következő lapokon folytatódik. Az intézmény irányítása szempontjából ma a
legalapvetőbb, s talán legfontosabb vezetői attitűdnek tartom az elvszerű szakmai
munkára való koncentrálást, csökkentve a személyes sérelmek káros stratégiai döntések
meghozatalához vezető negatív hatását.
Ezen beadott vezetői pályázat (ambíció) személyes háttere: a tények, a helyzet, a
problémák érdekelnek. Kíváncsi vagyok az érvekre, az ellenérvekre, a véleményekre, a
kutatási tapasztalatokra, a személyes motívumokra. Keresem a megoldást, a kiutat és a
célt. Van saját véleményem, hajlandó vagyok dönteni, a felelősséget vállalom és nem
hárítom. Fontos a munka, a tanulók eredményessége, kollégáim sikere.
Elkötelezettségemet kevesen vonhatják kétségbe. Megnyugtat a kiszámíthatóság, a
szabályszerűség, a jogszerűség, a kötelességtudat.
A sikerkritérium szerintem összetett. Tényezői az iskolában a szerethető diákok, a
megbecsült nevelők közössége, az aktív szülők. Nélkülözhetetlen feltétele: ennek a kis
iskolának céljait végre elismerő, pedagógiai értékteremtő munkáját kiegyensúlyozottan
támogató és a méltó működési feltételek megteremtésében testet öltő Klebelsberg-i
gondolat.
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II. Helyzetfelmérés
II. 1. Történeti áttekintés
Intézetünk 1901. szept. 1-én 13 növendékkel kezdte meg működését a mai Oskola
utcában. Alapító igazgatója Klúg Péter, a Siketnémák Budapesti Állami Iskolájának
tanára. 1903-ban költözött be az iskola a Bécsi körúti intézetbe, mely mintegy 100-120
siketnéma és 60-80 vak oktatását tette lehetővé. A II. világháborúig folyamatos bővítések
történtek. A háború alatt az épületekben jelentős kár nem keletkezett, de a berendezés
nagy része eltűnt. Az 50-es években további építkezések és modernizálások történtek, a
80-as évekre alakult ki az udvar mai elrendezése.
Az 1904-ben lefektetett Szabályzat világosan jelölte meg az intézet célját:
„… Szeged szabad királyi város, illetőleg a Csongrád-, Csanád-, Torontál- és Bács-Bodrog
megyék, továbbá a Magyarország területén lakó magyarországi illetőségű mindkét
nembeli tanköteles korú a siketség folytán némának maradt, vagy némává lett
gyermekeket mesterségesen: a látás, tapintás és izomérzés segélyével beszélni
megtanítsa, őket vallásosan, erkölcsösen és hazafiasan nevelje s mindazon közhasznú
ismeretek birtokába juttassa, amelyek a gyakorlati életben leginkább szükségesek.”
Folyamatosan növekedett az osztályok száma, az első kilépő évfolyam tanulói az újonnan
létrehozott iparostanonc iskolában tanulhattak tovább. A háború után a megsiketült és
beszédhibássá lett katonákat díjtalanul tanították. 1952-ben – az országban
harmadikként – óvodai csoport is indult. A 90-es évek újításai közé tartozott a korai
gondozás felvállalása, valamint a tanulók integrációra felkészítése. Ezután jelentős
számítástechnikai fejlesztések történtek, majd az általános iskolai informatikai oktatás
megkezdését a szakképzés megindítása követte. 2001-ben, az intézmény alapításának
centenáriumán az intézmény történetét feldolgozó, jelenét szemléletesen bemutató s a
jövő terveit megfogalmazó évkönyv született. Az első EU-pályázat sikere lehetővé tette az
utazótanárok indulását. 2007-ben fenntartói döntés következtében tagintézményi
státuszba került. 2011-től a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Iskola
tagintézményeként működik tovább. 2012-től állami intézményként a Csongrád Megyei
Kormányhivatal irányítása által, a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működött a tagintézmény, majd 2013. áprilisától a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (202/2012. (VII. 27.) Korm. r.) Hódmezővásárhelyi
Tankerülete fenntartása és a székhelyintézmény irányítása alatt maradt.

II. 2. Tevékenységek
A gyógypedagógiai nevelési – oktatási intézmény Alapító Okiratában a fenntartó
rendelkezik a feladatellátásról. Az intézmény alapfeladatai folyamatosan bővültek:










Hallássérült gyermekek korai gondozása
Hallássérült gyermekek óvodai nevelése
Hallássérült gyermekek általános iskolai oktatása
A szakiskolai keretben az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás
Hallássérült és tanulásban akadályozott fiatalok szakképzése
Hallássérült gyermekek általános iskolai oktatása integrált formában
Alapfokú művészetoktatás az intézményben
Tanulók tanórán kívüli napközis foglalkoztatása
Kollégiumi ellátás
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 Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása
További tevékenységeink:
 Hallásgondozás
 Országos és megyei tanulmányi versenyeken való részvétel
 Szakmai tanulmányi versenyeken való részvétel
 Országos, megyei és városi sportversenyeken való részvétel
 Országos sportversenyek rendezése
 Felzárkóztatás, tehetséggondozás
 Gyógytestnevelés
 Egészségnevelési programok
 Jelnyelvi kommunikáció
 Szakmai vizsgák szervezése
 Idegennyelv oktatás az általános iskolában és a szakiskolában
 Pályaorientáció
 Szakmai gyakorlatok vezetése
 Tanulmányi kirándulások
 Iskolai kirándulások
 Táborozások
 Városi iskolákkal szervezett közös programok
 Szülőklub szervezése
 Játék- és eszközkölcsönzés
 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Hagyományaink:
 Siketek Világnapja
 Katalin-bál
 Karácsonyi ünnepség
 Farsang
 Szalagavató
 Klúg Péter Emléknap
 Szakmai konferencia
 Édesanyák köszöntése
 Óvodások búcsúztatása
 Teadélután
 Ballagás

II. 3. Tanulónépesség
Beiskolázási körzet
Az intézmény beiskolázási körzete 3 megyére terjed ki:
 Bács-Kiskun megye,
 Békés megye,
 Csongrád megye.
Tanulóinkat az Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján, valamint a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján fogadjuk.
Intézményünkben fogadjuk a határon túli, szerbiai magyar anyanyelvű oktatást igénylő
gyermekeket is a Határontúli Magyarok Hivatalának támogatásával.
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Évfolyamok száma:
száma:
 Óvoda
 Általános iskola: 1-8.
8. évfolyam (továbbá két előkészítő évfolyam)
 Szakiskola: 9-10.
10. és szakképzési évfolyamok
Tanulói létszám:
óvodások száma
Év
(fő)
2008.
3
2009.
6
2010.
4
2011.
7
2012.
8
2013.
13

iskolások száma
(fő)
52
44
47
44
44
36

szakiskolások száma
(fő)
36
41
38
26
25
27

60
2008.
50

2009.

40

2010.

30

2011.

20

2012.

10

2013.

0
óvodások száma

iskolások száma

szakiskolások száma

Az általános iskolai létszám hosszú éveken át viszonylagos állandóságot mutatott. Az
utóbbi évek csökkenésének elsődleges oka az
a integrált intézményi ellátás előtérbe
kerülése. A felkutatások eredményei, az utazótanári tapasztalatok azt mutatják, hogy
több intézmény úgy fogadott hallássérült gyermeket, hogy nem rendelkezik a megfelelő
ellátáshoz szükséges tudással, szakemberrel és a gyermek nem kapja meg a számára
szükséges fejlesztést.
Integráltan ellátottak
ellátottak
Az utazótanári hálózat beindítására szánt energia meghozta a gyümölcsét. Az ellátott
gyermekek száma fokozatosan növekedett, az ellátás egyre több településre terjed ki.
Utazótanári formában ellátott vagy korai gondozásban részesülő gyermekek számát
szám BácsKiskun, Békés és Csongrád megyében az alábbi diagram mutatja. Az ellátottak
létszámának csökkenését a betöltetlen álláshelyek és a gépjármű hiánya okozta.
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Szakiskola
A szakiskola 2002-től
től folytatta a szakképzést. Eddigi létszámadataiból trend nem
állapítható meg, az alábbi okok miatt:
 változott a képzési forma (1 éves, 2 éves képzések)
 változott a szakmák kínálata
 változott a tanulónépesség (hallássérültek, majd tanulásban akadályozottak)
 változott a képzéshez
épzéshez szükséges
szüksége előfeltétel (8. osztály után, 10. osztály után)
 változott az indítható csoportok száma.
A jelentkezések száma magas; a szülői és iskolai visszajelzések pozitívak,
pozitívak a
kiegyensúlyozottság megteremthető.
A szakiskolai képzés moduláris rendszerben,
rendszerben, adaptált szakmai program szerint folyik,
OKJ-s számítógépszerelő-karbantartó
karbantartó szakképesítést nyújt.
Diákotthon
Szegedt l nagyobb távolságra él, a mindennapos óvodába, iskolába
Tanulóink többsége Szegedtől
járás számukra megoldhatatlan, így a gyógypedagógiai intézeti
intézeti ellátás igénybevételére
kényszerülnek. A nagyobb távolságról érkezők
érkez k csak a hétvégéket és az iskolai szüneteket
tölthetik családi körben. Ebből
Ebb a helyzetből adódóan a diákotthon szerepvállalása nem
korlátozódhat csak az oktató, illetve a nevelőmunkára;; feladata sokrétű:
 Szülők, családi környezet pótlása
 Szocializáció és önismeret fejlesztés
 A közösség értékeinek elfogadtatása
 Képesség és készségfejlesztés
 Egészséges életmód kialakítása
 Felzárkóztatás, tehetséggondozás.
tehetséggondozás
Diákotthoni tanulók száma:: 52
5 fő,, ebből integráltan tanuló kollégisták száma: 12 fő.
fő
Diákotthonunk Szerbiából is fogad tanulókat.
Gyermekvédelem
Gyermekvédelmi munkánk elsődlegesen a nagyon szegény, alacsony jövedelmű szülők,
rendkívül rossz körülmények között élő gyermekeinek
gyermeke
támogatása. Különleges problémát
okoz a hallássérült szülők problémáinak kezelése. Adataink szerint az elmúlt években
évek
a
családok és a bennük nevelkedő gyermekek helyzete arányaiban romlott. Eszerint az
intézményre nagyobb feladat hárul a gyermekekről való gondoskodás
gondoskodás terén.
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 32 fő, halmozottan hátrányos
átrányos helyzetű tanulók
tan
száma: 21 fő,
Veszélyeztetett tanulók száma: 11 fő
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Gyermekvédelmi adatok 2013.

51%
hátrányos helyzetű gyermek
veszélyeztetett gyermek
nem igényel segítséget

13%
36%

II. 4. Szakmai háttér, emberi erőforrások
Intézményünkből a gyógypedagógiai feladatokat ellátó megbecsült gyógypedagógusok
közül az utóbbi években sokan vonultak nyugdíjba. Szaktudásukat, szakmaszeretetüket
ugyan örökölhetjük, de fáradságos munkájuk nehezen pótolható. Az
Az iskola hitvallásához
szorosan kapcsolódik a készségtárgyakat magas színvonalon tanítók szemlélete,
gyakorlata. Mint minden gyógypedagógiai intézményben, nálunk is gondot jelent a
szakember-utánpótlás biztosítása. A szakirányú végzettség feltétele a hatékony
munkának.
A délutáni munka is akkor
kkor igazán eredményes,
eredményes, ha minden tanulócsoport mellett állandó
á
nevelőtanár látja el a pedagógiai feladatokat, szervezi a gyermekek szabadidejét.
Számukra - fokozott anyagi segítségnyújtás mellett - a megfelelő
megfelel szakképesítés
megszerzéséig a munkaközösségek irányításával folyamatos óralátogatási, helyi
továbbképzési lehetőséget
séget biztosítunk.
A nevelőtestület tagjai szakmai tevékenységformái:
 Munkaközösségben való részvétel
 Konferenciaszervezés
 Továbbképzésen való részvétel
 Partneriskolai szakmai kapcsolattartás
 Pályázatokban való részvétel
 Szakmai szervezetekben való részvétel
 Gyakorlatvezetés
 Nyílt nap, előadás, szaktanácsadás
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Munkaközösségek:
Alsó tagozatos munkaközösség: alsó tagozatos és óvodai tanárok és nevelőtanárok,
nevelőtanárok
Felső tagozatos munkaközösség: felső tagozatos és szakiskolai tanárok
nevelőtanárok,
Diákotthoni munkaközösség: nevelőtanárok, gyermekfelügyelők.

és

A pedagógiai munkát segítő
segít munkatársaink közül a dajka a legkisebbek
egkisebbek gondozási
feladatait látja el. A gyermekek tisztálkodását, az éjszakai felügyeletet,
felügyeletet a tanulók
utaztatását a gyermekfelügyelők
gyermekfelügyel biztosítják.
Létszámadatok 2013
201313-ban:
Gyógypedagógus: 13 fő
Szaktanár: 8 fő
Nevelőtanár: 7 fő

Tanító:1 fő
Irodai dolgozó: 3 fő
Portás: 2 fő

Karbantartó: 1 fő
Karbantartó
Mosónő 2 fő
Mosónő:
Takarító 2 fő
Takarító:

Dolgozói összetétel 20132013-ban
Gyermekfelügyelő

2

1

Gyógypedagógus

10

8

2

Irodai dolgozó

7

13
4

1

3

Karbantartó
Konyhai dolgozók
Mosónő
Nevelőtanár

2

Portás
Szaktanár
Takarító
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II. 5. Pedagógiai eredmények
Értékek
Az oktatás-nevelés szempontjából irányadó értékeink:
 Hallás, beszéd és kommunikáció-fejlesztés
 Társadalmi beilleszkedés segítése
 Ismeretközvetítés, önálló ismeretszerzés
 Kreativitás fejlesztése
 Hagyományőrzés
Tanulmányi versenyek
Ezen értékek érvényesülését kiválóan szemléltetik az országos versenyeken elért
kiemelkedő helyezések:
Év
2008./
2009.

2009./
2010.

Verseny
Hanyvári Pál Kommunikációs
Emlékverseny
Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Verseny
Hanyvári Pál Kommunikációs
Emlékverseny
Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Verseny
Hanyvári Pál Kommunikációs
Emlékverseny

2010./
2011.

Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Verseny

Tanuló
szövegértés
szájrólolvasás
anyanyelv
anyanyelv
természetismeret
szájrólolvasás
szövegértés
matematika
anyanyelv
történelem
szövegértés
szájrólolvasás
szövegértés
komplex anyanyelv
komplex anyanyelv
komplex anyanyelv

Szabóky Adolf
Számítástechnikai Verseny

2011./
2012.

2012./
2013.

Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Verseny
Szabóky Adolf
Számítástechnikai Verseny
Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Verseny
Szabóky Adolf
Számítástechnikai Verseny

komplex anyanyelv
komplex anyanyelv
komplex anyanyelv
komplex anyanyelv

komplex anyanyelv

Helyezés
1.
2.
1. (2x)
2.
2.
1.
2.
1.
1., 2.
1., 3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. (2x)
2.
1.
2.
3.
3.
1.
4.
1.

Nem tekintjük sikernek az osztályok összevonását, melyre a korábbi években került sor.
Ez a pedagógus munkáját jelentősen nehezíti, a gyermek számára is nehézséget jelent, s
egyben kiváltja a szülők elégedetlenségét. A 2012/2013. tanévtől a 6. és a 7. osztály
önálló osztálykeretben tanulhatott tovább, a takarékossági szempontokat is figyelembe
véve egyes (készség)tárgyak oktatása továbbra is közösen történt.
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Országos versenyünk
versenyünk
Az Országos Asztalitenisz és Sakkversenyt hosszú évek óta intézményünk szervezi a
Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete támogatásával. Minden évben ősszel
Szegedre várjuk az összes magyarországi siketeket és nagyothallókat oktató intézmény
tanulóit a háromnapos versenyre. Részt vesz rajta a kolozsvári testvérintézményünk is. A
rendezvény a sporteredmények mellett egy nagy találkozást is biztosít a kollégák, a
gyermekek számára. Gördülékeny szervezése a vezetők és a kollégák kiváló munkájáról
tanúskodik.
Emlékérem
A Klúg Péter Emlékérem a legmagasabb rangú elismerés, melyet intézményünk adhat. Az
Emlékérem birtokosai mindannyian olyan alkotó tevékenységet folytattak a hallássérültek
érdekében, melyért tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.
Centenárium
A 2001-es Centenáriumi évtől kezdődően a Klúg Péter Emléknaphoz kapcsolódva
tavasszal szervezzük a Szakmai konferenciát. E rendezvény alkalmából Szegedre várjuk
az összes magyarországi siketeket és nagyothallókat oktató intézményből kollégáinkat, a
megyében működő partneriskolák tanárait, fenntartónk képviselőit, szakembereket,
szülőket. Meghívott előadóink a szurdopedagógia egyes kérdéseiről, aktuális kutatási
témáikról, az új eredményekről számolnak be, s lehetőség nyílik az intézmény
bemutatkozására is. A kötetlen beszélgetésekkel végződő nap záróakkordjaként
vendégül látjuk a meghívottakat.

II. 6. Társadalmi kapcsolatok
Szülők
Társadalmi környezetünk legközelebbi eleme a szülők csoportja. Elvárásaik és igényeik
megismerése, a nevelési feladatokba és iskolai programokba való bekapcsolásuk
erőforrássá válhat. Partnerségbe vonásuk előfeltétele, hogy megismerjék és pozitívan
értékeljék a gyermekük fejlődése érdekében tett erőfeszítéseinket. Jellemzően a szülők
egy kisebb csoportja passzív, nagyobb hányaduk időnként vállal feladatot, egy kisebb
csoport megbízhatóan és fáradságot nem kímélve végez önkéntes munkát. Magas
arányban vannak a tanulók szülei között a nehéz anyagi körülmények között élők, több
szülő helyzetét saját fogyatékossága nehezíti, több gyermek veszélyeztetett.
Fenntartó
Az intézményt fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elvárásai és döntései
közvetve jutnak el hozzánk. A fenntartó felé közvetített és eljuttatott kérések, indokok és
érvek teremtik meg a kiegyensúlyozott viszonyt.
Pedagógusok
Szakmai kapcsolataink működtetését hivatásunk igényes betöltése motiválja. A
tapasztalatcsere aktuális megoldást ad a problémákra, a hibás lépések elkerülésére
serkent, eredményeink bemutatására bíztat. Legegyszerűbb formája a személyes
beszélgetés, a legbonyolultabb pedig egy jól szervezett konferencia. A Klúg Péter
Emléknaphoz kapcsolódó Szakmai konferenciánkra gondos szervezéssel, a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesülete Hallásfogyatékosság-ügyi Szekciójának ülésére alaposan
átgondolt előadással, a Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete vagy a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet konferenciáira pedig nyitottsággal készülünk.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara
hallgatói számára hospitálási és összefüggő szakmai gyakorlati helyszínt biztosítunk.
Felnőttképzés keretében fogadunk gyógypedagógiai-asszisztens tanulókat is.
Orvosok
Tanulóink egészségügyi és szociális ellátását biztosító szakemberek: a fül-, orr-, gégész
szakorvos, a gyermekorvos, a védőnő, az audiológus. Az audiológiai és fülészeti ellátást a
audiológus szakasszisztens biztosítja.
Érdekvédelem
A hallássérültek érdekvédelmét a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Csongrád
megyei csoportja végzi. A kialakított kapcsolat jó, 2013-ban a SINOSZ országos titkári
találkozóján látogatást tett iskolánkban.
Iskolák
Önkéntes illetve szervezett formában az alábbi intézményekkel dolgozunk közösen:
Karolina Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Garam Utcai Óvoda
Újszegedi Óvoda
Dugonics András Piarista Gimnázium
Hansági Ferenc Szakközépiskola
Hammido Művészeti Iskola
Wesley János Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Bálint Márton Általános és Középiskola
Nemzetközi kapcsolataink
A szabadkai (Szerbia) Hallássérültek Nevelési és Oktatási Iskolaközpontjával évek óta jó
a kapcsolat, sok közös programot szerveztünk. Részt vettek többször a Klúg Péter
Emléknapon és a konferencián, eljöttek workshopra, beneveztek országos versenyünkre.
Karácsonykor ajándékcsomagot vittünk két alkalommal a gyermekek számára. Pályázati
támogatásból közös játszóházat, kirándulást szerveztünk és versenyre utaztunk.
A Hallássérültek II. sz. Tanintézetével Kolozsvár (Románia) való kapcsolat elmélyítését
megkezdtük. A kolozsvári, a szabadkai és a szegedi iskolák részvételével 2013-ban a
3iskola Találkozót hagyományteremtő céllal közösen szerveztük, ennek keretében
vezetői-pedagógusi látogatást tettünk Kolozsvárt. A kezdeményezést személyes
jelenlétével támogatta Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.
Támogatók
Támogatóként tisztelhetünk nagy cégeket, vállalkozókat, civil szervezeteket, egyházat és
nagylelkű magánszemélyeket:
 MOL Nyrt.
 Villeroy & Boch Kft.
 Fogyatékos Személyekért Közalapítvány
 Soroptimist Club
 Református Missziói Központ
 Magyar Református Szeretetszolgálat
 IT Systems Kft.
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II. 7. Infrastrukturális adottságok
Az intézmény épülete a Szeged belvárosának körvonalát jelentő nagykörút déli részén, a
Bécsi körúton található. Tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, közművesítettsége
hiánytalan. Főépületében működik az iskola, itt találhatók az egyéniző kabinetek, az
irodák, a számítógéptermek, a könyvtár, a betegszoba, a hallásvizsgáló, a korai gondozó
és a tornaterem. A kollégiumi épület földszintjén az óvoda, első és második emeletén a
leányok illetve a fiúk hálótermei találhatók. Ezen épületszárnyhoz csatlakozik az ebédlő, a
konyha és a mosókonyha együttese. Az udvari épületszárny két szintjén szakiskolai
tantermek, a technika műhely és a ritmusterem található. Az udvari sportpálya mellett
füves területen helyeztük el a közösségi előírásoknak megfelelő gyermekjátékokat. A
könnyűszerkezetes garázs egyállásos.
A főépület kivételével valamennyi épületrész rekonstrukcióra szorul. Ez a 2005-ben
készített statikai vizsgálaton alapuló tervek szerint 2 ütemben végezhető jelentős anyagi
ráfordítással.
Évek óta csak a legsürgősebb karbantartási munkák valósultak meg a főzőkonyhában, a
mosókonyhában, az ebédlőben. A mosdók, WC-K állapota kritikus pontot ért el.
A könyvtárban ideiglenesen elhelyezett géppark nehezíti a könyvtár funkcionális
igénybevételét.
A szakképzés fejlesztésével párhuzamosan számítástechnikai ellátottságunk
folyamatosan emelkedett. 4 tanteremben és a könyvtárban 60 internet-hozzáféréssel
rendelkező korszerű számítógépes tanulói munkaállomás üzemel. Az iskolai intranethez
csatlakoznak 4 iroda, a tanári szoba, az utazótanári szoba és a betegszoba gépei. Az
óvodában multimédiás gépet használunk a kiejtéstanításra. Az oktatástechnika csúcsát
jelentő interaktív táblát 3 teremben használjuk. Hordozható projektorok, laptopok
használhatók más tantermi munka során.
Új bútorok egyes tantermekben, a kollégiumi hálótermekben, számítógéptermekben, a
rajzteremben, az igazgató-helyettesi irodában valamint a betegszobában vannak. A többi
területen folytatni kell cseréjüket.
2008-ban jelentős fenntartói támogatásból az iskolaépület külső fizikai
akadálymentesítése, a földszinti mosdó-wc fizikai akadálymentesítése elkezdődött. A
fenntartó további támogatást adott a közművezetékek és a balesetveszélyes térburkolat
cseréjére.
Elkészült az iskolaépület és a kollégium épületének teljes engedélyes és kiviteli terve
fenntartói forrásból.
Fenntartói támogatásból a tornaterem padlójának teljes cseréje történt meg, megtörtént
a tantermek parkettázatának javítása és csiszolása is.
Fenntartói pályázati támogatással az iskolaépületen halaszthatatlan bádogozási
munkálatokat végeztünk. Új hófogók, ereszcsatornák és ablakpárkányok készültek.
Teljes cserével javítottuk az elektromos hálózat alábbi elemeit: vágási szekrény,
tűzvédelmi főelosztó, földelő csatlakozók, szinti elosztó szekrények életvédelmi kapcsoló
beépítésével, kollégiumi biztosítéktáblák.
2009-ben KEOP pályázati forrásból az Európai Unió szabványainak megfelelő, 24
kerékpár befogadására alkalmas kerékpártárolót készítettünk, valamint ehhez
kapcsolódóan felújítottuk az egyik öltözőt és egy tusolót.
Civil szervezettől átvett támogatásként energiatakarékos világítótestekkel újult meg a
sportpálya világítása.
A szakiskolások számára a Szakmai és Vizsgakövetelmények által előírt Hardvertechnikai
mérőszobát alakítottunk ki.

13

2010-ben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kapott
fenntartói döntéssel helyet a nappali épület földszintjén 180 m2-en. Az iskolai
vendégszobát az Általános Művelődési Központ irodai feladataira foglalta le a megyei
önkormányzat.
2011-ben fenntartói KEOP pályázat keretében a két főépület teljes energetikai rendszere
korszerűsítésre került. Az összes külső nyílászárót hőszigetelő, faszerkezetű ablakokra és
ajtókra cserélték. Minden tanteremben, a folyosókon és az ebédlőben energiatakarékos
világítótesteket szereltek fel. Az elavult és helyenként működésképtelen gázkonvektorok
helyett két kondenzációs gázkazán biztosítja a fűtést radiátoros rendszeren keresztül. A
kollégiumi és konyhai melegvíz-ellátást 26 m2 felületű napkollektor segíti.
A nappali épület, az ebédlő, a főzőkonyha és a mosókonyha hőszigetelő műanyagszerkezetű, acélerősítésű nyílászárókat kapott. A projekt sajtórendezvényit iskolánk
szervezte, melyen vendégül láthattuk a Csongrád Megyei Önkormányzat elnökét és a
Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét, a kormánymegbízottat.
2013-ban az iskolában tükörrel felszerelt Ritmus termet rendeztünk be a Soroptimist
Club támogatásával.
2013-ban önkéntes szülői és tanulói munkával, pedagógusok és pedagógiai munkát
segítők bevonásával a Ritmusterem, a Korai gondozó, 2 tanterem, a betegszoba, egy
kollégiumi tusoló, közlekedő és szociális helységek festését végeztük el.

II. 8. Pénzügyi, gazdálkodási feltételek
Az intézmény fenntartása a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központtól átkerült a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (Hódmezővásárhelyi Járási Tankerület), mely
az alapvető működéshez szükséges anyagi feltételeket biztosítja. A 2012/2013-tanévben
gyakorivá vált a késedelmes számlafizetés, sor került egyes szolgáltatások felmondására
is. Ez a helyzet rendkívül megnehezítette a nyugodt munkavégzést. A szolgáltatókkal való
érdemi feladatok elvégzésére a tagintézmény nem jogosult.
A 2012. december 7-én kihirdetett 2012. évi CXCII. törvény 71. §-a módosította a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
gyermekétkeztetésre vonatkozó szakaszát. A Gyvt. változásával szükséges volt az
étkeztetés rendszerének átalakítása. A feladatellátás szervezését a jogszabály a helyi
önkormányzathoz helyezte. A vállalkozási szerződés alapján a Nevelési-Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
által fenntartott önállón működő és gazdálkodó szervezete mint kontakt szervezet vesz
részt az étkeztetés biztosításában. A létrejött megállapodás a Nevelési -Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálatával megteremtette az étkeztetés megfelelő kereteit,
emellett – dolgozók átvételével- elbocsátást sem kellett végrehajtani.
A feladatok ellátásához rendelkezésre bocsátott fenntartói támogatás kiegészítését
szolgálják a pályázati források, a gazdálkodó szervezetektől a szakképzési-hozzájárulás
terhére együttműködési megállapodás keretében átvett támogatások, a befogadó
intézményektől szakszolgálati tevékenységért kapott bevételek. A pályázatok benyújtása
fenntartói és székhelyintézményi jóváhagyással és az általa biztosított önrész
felhasználásával történik.
Szakképzési hozzájárulás
A szakképzés eszközeit a jogszabály szerint hozzájárulásra kötelezett cégek által nyújtott
forrásokból fejlesztettük. A támogatási szerződések megkötésén túl törekedtünk
tevékenységünk megismertetésére, elfogadtatására.
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Támogatás éve: 2008.
Támogató:
Le Cheque Dejeuner Kft.
MOL Nyrt.
Beszerzett eszközök:
Interaktív tábla
Gyakorlóhelyi tantermi bútorzat

Támogatás összege:
60 000 Ft
1 000 000 Ft

Támogatás éve: 2009.
Támogató:
Támogatás összege:
MOL Nyrt.
1 000 000 Ft
Villeroy & Boch Kft.
1 000 000 Ft
Erste Bank Hungary Nyrt.
300 000 Ft
Beszerzett eszközök:
Hardvertechnikai mérőműszerek, eszközök, számítógépek, scannerek
Támogatás éve: 2010.
Támogató:
MOL Nyrt.
Villeroy & Boch Kft.
Erste Bank Hungary Nyrt.

Támogatás összege:
1 000 000 Ft
500 000 Ft
300 000 Ft

A SZAHO rendszere ezt követően megszűnt.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán személyautó vásárlására nyílt lehetőség
4 millió Ft értékben. A támogatásból a székhelyintézmény és intézményünk egy-egy új
személygépkocsit szerzett be szakszolgálati feladatok ellátására. A Fogyatékos
Gyermekekért Országos Közalapítvány pályázati támogatásából az eszközkölcsönző
játékait, fejlesztő eszközeit szereztük be.
2011-től a gazdaság irányítása egységesen történt a székhelyintézményben. A
tagintézményben folytatott gazdasági feladatok: munkaügyi feladatok, pénztár, eszközök
nyilvántartása. 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1/2013. (I.17.)
szabályzata szerint történik a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és
ellenjegyzés.

II. 9. A tanulók hétköznapjai, programok és rendezvények
A tanév 182 tanítási napját többségében a tanítási napok jelentik. A tanulás és a pihenés
mellett változatos szabadidős programokra van lehetőség.
A gyermekek napirendje:
7.45 – 13.05 tanítás
10.20 – 10.35 tízórai szünet
13.05 - 15.00 ebéd, szabadidő, tanulmányi séták,
15.00 - 16.00 tanulószobai foglalkozás első szakasza
16.00 - 16.15 uzsonnaszünet
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16.15 - 17.30 tanulószobai foglalkozás második szakasza
17.30 - 18.00 vacsora
18.00 - 19.00 szabadidő, programok, sportfoglalkozások.
19.00 - 21.00 higiéniai feladatok, felkészülés a takarodóra
21.00 - 06.00 alvás
06.00 - 07.30 ébresztő, higiéniai feladatok, reggeli
07.30 – 7.45 felvonulás az osztálytermekbe
Rendszeres programok
Ebéd után minden csoport a nevelőtanárával tölti a szabadidőt. Ekkor kerül sor a délelőtt
kitűzött célzott tanulmányi sétákra, könyvtárlátogatásra, korcsolyázásra és a
bevásárlások elintézésére. Meglátogatják a városi múzeumokat, időszakos kiállításokat,
sport rendezvényeket, pályaválasztási programokat. Többen a szakkörökre igyekeznek, a
művészeti csoportokban tevékenykednek. Az ünnepek tájékán lehetőség nyílik a
karácsonyi vásárokon az ajándékok beszerzésére. A nagyobbak önállóan is kimehetnek a
városba. Nem maradhat el a tanulmányi kirándulás sem. A szülők kérésére folyamatos
hitoktatást szervezünk.
Rendezvények
A Siketek Világnapján kollégáink játékos és sportvetélkedőket rendeznek, de e mellett
van táncbemutató, capoeira, bábszínház, jön a tűzzsonglőr, a bűvész, a motorosok,
bemutatót tartanak a BMX-esek, a tűzoltók, a kommandósok és a karatésok. A Katalinbálra, a Farsangra a csoportok változatos produkciókkal, szépségversennyel készülnek,
kellékeket készítenek, tanulják a szerepeket és próbálnak. Elmaradhatatlan a diszkó, a
zsákbamacska és a tombolasorsolás. Karácsonykor meghitt hangulatú verseket, a
királyok és a pásztorok szerepét tanulják. Az esti vacsorára a szülők, nagyszülők,
testvérek is szívesen eljönnek, a gyerekek várják az ajándékokat. Hagyományt
teremtettünk a Szalagavató megünneplésével.
A Föld napján a természet kap figyelmet: a vadállatok, a növények, az ember környezete.
Az év végén a gyermekek számára a Református Siketmisszió segítőivel gyermeknapot
tartunk.
Végzős nyolcadikosaink, szakiskolásaink, ballagásakor, a ballagást megelőző
teadélutánon, a tanévzárón szívesen látott vendégek egykori kollégáink, öregdiákjaink.
Hazautazás
Kollégista tanulóink különösen várják a pénteki hazautazás elérkezését. Sok szülő
elkíséri a gyermekét, mások önállóan utazhatnak, de rájuk sem árt odafigyelni. A szülők
többsége az OEP által támogatott utazást igénybe veszi. Néhány tanulónk nagy távolságot
utazik hazáig, sok idejét tölti buszon és vonaton, míg otthonáig eljut. A nagy távolság
miatt a távolról érkezőket már vasárnap délután fogadják a gyermekfelügyelők a
kollégiumban.
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II. 10.

Célmeghatározás

Intézmény
alapvető
célja:
a
hallási
és/vagy
társuló
fogyatékosságuk,
beszédfogyatékosságuk, illetve értelmi fogyatékosságuk ellenére neveltjeink a siker
esélyével induljanak életpályájukra.
Vezetői célom a gyermekek magas színvonalú beszédfejlesztésének, kommunikációs
fejlesztésének biztosítása, az egyéni adottságok alapján a lehetséges legmagasabb
tanulmányi kimeneti szint, a nevelők szakmai tudásának korszerűsítése, a szülők
szempontjából komplex ellátási tevékenység-struktúra kialakítása, otthonos környezet és
barátságos munkahely teremtése.

II. 11.

Hallássérültek oktatása

Az intézmény alapfeladatának magas szintű ellátása elsődleges. Az oktatás
színvonalának emelése összetett feladat. Beletartozik a pedagógusok szakmai
felkészítésével a tartalmas – a gyermekek számára sikerélményt nyújtó - osztálytermi
munka, a tanulói közösségek jó légköre, a megfelelő eszközök és felszerelések
biztosítása, a munkaközösségek támogató munkája, a feladatok jó elosztása a tanári
karon belül, a szülők igényeinek megismerése és mind teljesebb bevonása az iskola
életébe. A szülők aktív közreműködése újabb erőforrást jelent, nemcsak a feladatokból
részesülnek, hanem megosztjuk velük a tanulmányi sikereket is.

II. 12.

Hallásgondozás

A szurdopedagógusi munkának fontos hátteret biztosít a gyermekek hallásállapotának
nyomon követése, hallásjavító készülékkel való ellátása. A rendszeres vizsgálat
végezhető az óvodásoknál és iskolásoknál, továbbá – speciális vizsgálóeszközök
beszerzésével – teljes körűvé tehető minden életkorban.

II. 13.

A hallássérült gyermekek regionális ellátása

Módszertani központként való működés beindítása megteremtette a szervezeti
feltételeket ahhoz, hogy régiónkban a hallássérültek ellátásában az intézmény szerepét
erősíthessük. Körzetünkben rendszeres felkutatást kell végeznünk, a szülőket széles
körben tájékoztatni kell, mind teljesebb információval kell rendelkeznünk, működő
partnerkapcsolatokat kell kiépítenünk, hogy az ellátást biztosíthassuk valamennyi életkori
szakaszban.

II. 14.
Cochleáris implantátummal élő gyermekek
fejlesztése
Az implantációs műtéti technika, eszközeinek fejlődése egyre jobb lehetőségeket jelent
az életminőség javításához. A gyógypedagógus szakértelme – kiegészülve az
implantációhoz kapcsolódó ismeretekkel - azonban nem mellőzhető a szülők
tájékoztatása, a műtétre való kiválasztás során, és természetesen nélkülözhetetlen a
pedagógiai rehabilitáció folyamán. A jelenlegi finanszírozási környezet lehetővé teszi a
második implantátum alkalmazását is.
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II. 15.

Utazótanári hálózat fejlesztése

Az integráltan tanuló hallássérültek oktatásának eredményessége hatékony utazótanári
tevékenység által biztosítható. Szakmailag megfelelően felkészült, a problémás
helyzeteket higgadtan és körültekintően kezelő munkacsoport felállásának szükséges. Az
EGYMI-k újjászervezett keretei között ennek eszközellátottságát, hatékony irányítását az
elkövetkező években meg kell oldani.

II. 16.

Korai fejlesztés és gondozás, óvodai ellátás

A problémával küzdő gyermekek és szüleik számára fontos segítséget nyújthatunk a
gyermek 3 éves kora előtti időszakban. Ebben az időszakban sokat jelent számukra a
pontos információ, a szakszerű diagnózis, a továbblépés lehetőségeinek bemutatása, a
gyermek fejlesztésének sikerei. A gyermek körülményeit megismerve sikeres döntés
hozható ezután az óvodai elhelyezésről is. Azt tapasztaljuk, hogy a vonzó óvodai
környezet természetes módon befolyásolja a szülők döntését. 2013-tól a korai gondozás
szervezése a szakszolgálatok irányítása alá kerül. Fontos azonban leszögezni, hogy a
segítséget igénylő, sokszor önmagát tehetetlennek érző szülők számára a tapasztalatok
szerint rendkívül sokat jelent az első hónapoktól az óvodába, iskolába kerülésig
támogatást nyújtó személyes kapcsolat általi komplex ellátás.

II. 17.

Kollégiumi ellátás

Mindazon gyermekeknek, akik saját lakóhelyükön nem kapnak megfelelő ellátást,
kollégiumunk biztosít családias, meleg környezetet. A folyamatos felújítások során
létrejövő modern infrastruktúra az alapfeltételnek tekinthető. Az osztályfokokhoz igazodó
tanulócsoportokban folytatható eredményes tanulás. A kis létszámú csoportok
alkalmasak a lemaradások pótlására, a tehetségek felismerésére, a tananyaghoz
illeszkedő tanulmányi séták szervezésére. A Nkt. szerinti új óraszámok alkalmas keretet
adnak a minőségi munkavégzéshez. Kontroll alatt kell tartani a tanulók közösségi
oldalakon kifejtett tevékenységét.

II. 18.

A beszédfogyatékos gyermekek ellátása

Az Alapító Okiratban megjelenő feladat ellátása a Pedagógiai Programban kidolgozottak
alapján történhet. A beszédfogyatékos tanulók legkésőbb a 4. évfolyam után a többségi
iskolában folytatják tanulmányaikat. A logopédiai csoportok beindítása régóta tervezett
feladat. Ennek beindításához szükséges a fenntartó támogatása, valamint egy
elkötelezett és áldozatkész logopédus-team létrejötte.

II. 19.

A szakképzés

Rövidtávú cél a moduláris szakképzésre való áttérés. Minthogy képzésünkre eddig is
jelentős volt az igény, fontos a megfelelő képzési kínálat kialakítása, esetleges bővítése.
Bár tanulóink számára az épekéhez hasonló széles életpálya-kínálatot nyújtani nem
tudunk, mégis törekednünk kell a szakoktatás során a gyakorlatban jól hasznosítható
szakmai ismeretek átadására, jó életvezetési stratégiák megtanítására, céltudatos és
kiegyensúlyozott fiatalság nevelésére.
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A szakképzés tárgyi feltételeit további sikeres pályázati munkával, valamint a jogszabály
biztosította lehetőségeket a kiterjesztett partnerkapcsolatok igénybevételével lehetséges
megoldani.
A fejlesztési irányok között korábban nagy hangsúlyt kapott a kézi munkákra való
felkészítés. Elkészítettem egy olyan tervezetet, melyben három további szakma
bevezetésének lehetőségét, feltételeit elemeztem. A fenntartói döntés után a
szakmakínálat bővítése forráshiány miatt nem valósult meg.
A szakiskolai indulólétszámok növelése az intézmény elemi érdeke. Mindazon fiatalok
fogadását, akik képesek az oktatott szakmák megszerzésére lehetővé kellene tenni.
A Ráhangolás program FSZK pályázati keretében megkezdtük a fiatalok munkaerőpiaci
kompetenciáinak fejlesztését.

II. 20.

Környezettudatos nevelés

A XXI. század kulcskérdése az élhető emberi környezet megóvása. Pedagógiai
programunkban részletesen kidolgoztuk ennek elméleti alapjait, megvalósításának
formáit (Környezeti Nevelési Program). A cél felhívni a figyelmet ennek fontosságára, az
intézmény üzemeltetésével példát kell mutatnunk a gyermekek számára, s belső értékké
kell formálnunk tevékeny részvételükkel. A folyamatos (gyűjtő) tevékenységek mellett
egyre több, az újrahasznosítást segítő akcióban való részvétel segíti a
környezettudatosságot, a jövőnkért való felelősségérzet kialakulását.

II. 21.

Egészségvédelmi nevelés

Az egészségvédelmi nevelés célja, hogy az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az
iskola mindennapjaiba. A nevelés során növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk,
mások és környezetük iránt. Cél, hogy megtanítsuk diákjainkat az életvitel alternatíváira,
az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szűrővizsgálatokon
való rendszeres és önkéntes részvételre. A fiatalokra leselkedő új veszélyforrások
megismerése fontos. A személyes odafigyelés a fertőzés-mentesség fenntartásának
elsődleges eszköze.

II. 22.

Infrastruktúra-fejlesztés

Az intézményi infrastruktúra működtetéséhez a költségvetésben a közművek folyamatos
üzembiztonságához keretet szükséges biztosítani, a gazdasági helyzet függvényében a
folyamatosan jelentkező hátralékokat le kell dolgozni. A szolgáltatói bizalom az időben
való teljesítéssel, a felszólítások elkerülésével szerezhető vissza.
Az évek óta hiányzó homlokzati felújítási lépésekre az anyagi források függvényében
kerülhet sor. A munkálatok anyagi erőforrásai egyrészt a Regionális Operatív Programok
keretére beadott sikeres pályázatokból és fenntartói előirányzatból teremthetők elő.
Másodsorban az éves folyamatos karbantartási feladatokat közvetlen fenntartói
jóváhagyással vagy saját bevétel, civil támogatás helyben történő felhasználásával
ütemezetten kell megvalósítani.
Elkezdődött az önkéntességi alapon történő feladatvégzés.
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III. Feladatok (szakmai és vezetői program)
Ezen munkában bemutatott szakmai és vezetői program a tagintézményre vonatkozik, az
intézmény egészének irányítása szempontjából az igazgató elfogadott szakmai és vezetői
programja a jogkörökből adódóan elsődleges. A tagintézmény speciális feladataiból
adódó szakmai önállóság arányos megteremtése vezetői kooperáción alapul.

III. 1. Oktatási-nevelési feladatok
III. 1. a.

Hallássérült gyermekek oktatása - nevelése

Alapfeladatunk ellátása prioritást élvez. Ennek érdekében színvonalas pedagógusi
munkát kell folytatni. A beszédfejlesztő, oktató tevékenységet önmagunkkal szemben
támasztott szakmai elvárásoknak és a szülők elvárásainak feleltetjük meg. Az intézmény
Pedagógiai Programjának átdolgozása a 2012/2013. tanévben megtörtént.A
munkaközösség értekezletek tartalmi hangsúlya a beszédfejlesztés, az anyanyelv
elsajátítása. Eltérő módszerekkel ugyan, de az óvodai csoportban, az iskolai
osztályokban, az cochleáris implantált tanulók csoportjában, a szakiskolában, a
korrepetálásokon és a versenyek előtti felkészüléseken és az integráltan tanulók
esetében is a hallás- és beszédfejlesztés, anyanyelvi és szaktárgyi oktatás, az ember- és
értékközpontú nevelés jelenti pedagógiai munkánk gerincét.

III. 1. b.

A jelnyelv alkalmazása

Magyarország a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt 2007. július 20án ratifikálta. Az Egyezmény rögzíti a fogyatékos személyek jogait, köztük a siketekre és
nagyothallókra vonatkozóan, a jelnyelv szabad használatának jogát, a jelnyelvi
oktatáshoz való jogot, a siket kultúra fenntartásához való jogot.
Az Országgyűlés 2009. évi CXXV. törvénye a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról elismeri, hogy a hallássérült, valamint a siketvak emberek a társadalom
egyenrangú és egyenjogú tagjai, a jelnyelv kulturális, közösségformáló erejét, a
hallássérült és siketvak személyek nyelvi jogait rögzíti közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférésük biztosítása érdekében a Fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló egyezmény rendelkezéseivel összhangban.
Szurdopedagógiai tapasztalataink szerint a siket gyermekeknél a legátfogóbb megoldást
a kommunikációs problémákra a hangzó nyelvi-jelnyelvi kétnyelvű oktatás biztosítja. Ezért
a jogszabályi kereteknek megfelelően, a gyermek egyéni adottságai alapján, a szülők
elvárásai, az identitás tudat alapján egyedi mérlegelés kell meghatározza az alkalmazott
módszerek arányát. A bilinguális oktatás alkalmazása már középtávú célú,
kezdeményezések történtek a tanárok számára szervezett jelnyelvi tanfolyam, a jelnyelvi
szakkör és fakultáció indítása, a jelnyelvi csoport megalakítása formájában. Biztosítjuk a
rendezvényeinken a jeltolmácsolást, együttműködve a Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal.

III. 1. c.

Szülői kapcsolatok erősítése

Családias hangulatú rendezvényeink vonzóak a szülők, nagyszülők számára. A
feladatokba bevonásuk a pedagógusok kezdeményezőkészségén is múlik.
Pénzeszközeink gyarapításával, támogatók invitálásával, kedvezményes lehetőségek
igénybevételével, önkéntes tevékenységükkel szívesen nyújtanak segítséget néhányan. A
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Szülőklub rendszeres működése lehetőséget biztosít a vélemények, elképzelések,
problémák megismerése, a közös problémák együttes megoldására. Tájékoztatásuk
rendszerességét hagyományos eszközökkel, az aktualitások közlését elektronikus
levelezőrendszerrel oldhatjuk meg.

III. 1. d.

Audiológiai,
Audiológiai, fülészeti ellátás

Az elmúlt időszakban kialakított audiológiai vizsgáló a gyermekek rendszeres, helyben
végzett audiológiai ellátását hivatott szolgálni. A vizsgáló eszközök további ráfordítást
igénylő fejlesztésével, - felhasználva a testvériskolák működtetésben szerzett
tapasztalatait - megkezdhető a vizsgálat. Szakképzett audiológus alkalmazása mellett a
pedagógusok audiológiai képzését is biztosítani szükséges. A tanulók fülészeti ellátását,
audiológiai mérését egész évben folyamatosan, lehetőleg heti rendszerességgel
szükséges biztosítani.

III. 1. e.

Felkutató, tájékoztató munka

Az utazótanárok célszerű munkaszervezéssel, összehangoltan tudják az információs
anyagainkat célbajuttatni, a tájékoztató előadásokat előkészíteni és megtartani.
Rugalmasságot igényel konzultációs lehetőségek biztosítása, az új kapcsolatok kiépítése
és megtartása.
Akkor tekinthetjük eredményesnek a felkutató munkát:
ha nem marad gyermek ellátás nélkül,
ha minden szülő a gyermek számára megfelelő ellátást választhatja,
ha az integráltan tanulók ellátásában növekszik utazótanáraink szerepe,
ha a szegregált oktatást igénylő gyermekek szülei intézetünket választják.
Gyógypedagógiai módszertani szakmai tevékenységünket az erőforrások fokozatos
fejlesztésével párhuzamosan növeljük.

III. 1. f.

Beszédfogyatékos csoportok

Az adminisztratív feltételek biztosítása és a szakmai program kidolgozása a korábbiakban
megtörtént. Rövid határidőn belül – az igények pontos felmérését követően –
megindítható a beszédfogyatékos csoport.

III. 1. g.

Szakképzési program

Elkészült az új OKJ-szerinti számítógép-szerelő, karbantartó - moduláris rendszerű
szakmai program. Ez a programmódosulás érintette a Pedagógiai Programot is.
A szakképzés eszközfejlesztéséhez a kapcsolódó pályázatok kereteit és a gazdálkodó
szervezetek által nyújtott forrásokat használjuk. A SZHJ forrásaira 2012-tól
jogszabályváltozás következtében nem számíthatunk.
A Köznevelési (2011. évi CXC.) törvény hatályba lépésével a másodszakmára való képzés
lehetősége megszűnik. Fiataljaink további szakmaszerzését a térségünkben lévő
szakképző intézményekbe irányítással tudjuk támogatni.
Figyelemmel kell követni a térségben az átalakuló szakképzési struktúrát. A sajátos
nevelési igényű tanulók képzésében, módszertani fejlesztésekben szerep vállalható.
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III. 1. h.

Környezettudatos nevelés

Számos területen konkrét lépéseket tettünk. Diákönkormányzatunk papírhulladékgyűjtő
akciója hagyománnyá vált. A Föld napján rendezett programok fokozott figyelmet
fordítanak problémákra és a megoldás lehetőségekre. Hosszú évek óta gondot fordítunk
a hallókészülékek lejárt akkumulátorainak, elhasználódott elemeinek veszélyes
hulladékként történő begyűjtésére, ártalmatlanítására. Új elemként tervezem az
intézményen belüli szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtését és a
környezetvédelemhez kapcsolódó pályázati programokba való bekapcsolódást.

III. 1. i.

Egészségnevelési feladatok

Az egészségmegőrzés érdekében minden tanuló számára biztosítani kell a napi egy óra
testmozgást a tanítási órákon, az iskolai sportkör foglalkozásokon, gyógytestnevelési
foglalkozásokon. Gyógytestnevelési foglalkozásokon való részvétel az iskolaorvos
javaslata alapján biztosított.
Szabadidős sportolási lehetőségeket napi rendszerességgel tartjuk változatos formákban
időjárástól és évszaktól függően többféle sportágban: labdarúgás, röplabda, kosárlabda,
asztalitenisz, atlétika, úszás, korcsolyázás, görkorcsolyázás, kerékpározás.
A városi sportrendezvényeken támogatjuk a részvételt.
Az iskolai drogmegelőzést program szerint végezzük.

III. 2. Az alkalmazotti közösség szervezésére vonatkozó
feladatok
III. 2. a.

Továbbképzés

A pedagógusok szakmai képzése a normatív forrásokból továbbra is átgondolt tervezés
szerint szükséges. Belső szervezési módszerekkel ezek hatékony kihasználása növelhető,
valamint az egyéni speciális továbbtanulási elképzelések közvetetten támogathatók.
A 2012. tavaszán indított TÁMOP pályázatok lehetőséget nyújthatnak a továbbképzések
folytatására.

III. 2. b.

Munkaközösségek

A működő alsó- és felső tagozatos munkaközösségek színvonalas munkája jelentős
átszervezést nem igényel. A tanárok és a nevelőtanárok egymásra utalt tevékenysége
nem szétválasztható.
Nevelőtanáraink szakmai ismereteiket a délelőtt tanító
gyógypedagógusok által gyarapítják.
A diákotthoni munkaközösség munkájának szakmai megújítása azonban a tanulók
nevelési és oktatási kérdéseiben indokolt.
A Módszertani Központi tevékenységet végző utazópedagógusok munkája gondos
szervezést, koordinációt igényel. A szervezési feladatokra átalakítás alatt vannak.
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III. 3. Vezetői feladatok
III. 3. a.

Infrastruktú
Infrastruktúrara- fejlesztés

A infrastruktúra-fejlesztési pályázatok nyomon követése, a fenntartói pályázat
kidolgozásában való aktív részvétel előrevetíti az eredményességet. A rekonstrukciós
munkálatokra vonatkozó cselekvési tervet kedvező döntés esetén dolgozhatjuk ki.
A biztosított kerettől függően éves ütemezés szerint szükséges:
Mosdók, WC-K tisztasági festése
További tantermek tisztasági festése
Hálótermek, óvoda tisztasági festése
Közlekedők, irodák, egyéb tisztasági festése
Burkolatok javítása
Iskolaépület elektromos szerelvényeinek cseréje
Kollégiumi épület elektromos szerelvényeinek cseréje
Gázkazánok ellenőrzése, karbantartása
Napkollektorok ellenőrzése, karbantartása
Víz- és szennyvízhálózati karbantartások, szerelvénycserék
Kollégiumi csapadékvíz rendszer cseréje
Belső nyílászárók zárszerkezeteinek karbantartása
Gépjárművek karbantartása
Korszerűsítési, felújítási tervek több éves területenkénti ütemezés alapján:
Tanszerek, sportszerek, könyvállomány cseréje, bővítése
Belső nyílászárók mázolása
Mosdók, WC-K felújítása
Kollégiumi fürdőszobák felújítása
Burkolatcserék
Mosókonyhai gépek cseréje
Akadálymentesítés (fizikai és kommunikációs)
Játszótéri eszközök cseréje
Tornaterem világítás felújítás
Kisbútorok, felszerelések, lakástextíliák cseréje
Betegszobai berendezés, vizsgálóeszközök cseréje
Szellőzőrendszer kialakítása
Iskolatörténeti múzeum fejlesztése

III. 3. b.

Vezetési folyamat

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása országosan egységes, elvárt célja a
kiegyensúlyozottság megteremtése. A vezetési funkciók egymásra épülése és
permanenciája biztosítja az alapvető üzemeltetési folyamatokat és szolgál a fejlesztés
motorjául.
Tervezés
A Pedagógiai Program és a SZMSZ alapján készül az éves munkaterv, a beiskolázási terv.
Nagyfokú áttekintést igényel a tantárgyfelosztás és az órarend tervezése. Elkészülnek a
munkaközösségi, gyermekvédelmi, minőségirányítási, diákönkormányzati munkatervek, a
Közalkalmazotti Tanács munkaterve, melyek időbeli ütemezést, határidőket és
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felelősöket rögzítenek. Minden tervezet összeállítása a csoport vagy szervezeti egység
saját hatáskörében történik.
Szervezés
Munkaköri beosztástól függően, állandóan vagy egyedileg megbízottak gondoskodnak a
feladatelosztás egyensúlyáról, a megfelelő ütemezésről, a módszerekről, eszközök,
helyszínek biztosításáról, megfelelő tájékoztatásról.
Ellenőrzés
A feladatvégzés eredményességéről, a programok megvalósulásáról az SZMSZ a
pedagógiai ellenőrzési eljárások alkalmazásával rendszeresen történik.
Elemzés, értékelés
Az eredményesség meghatározása, az elvégzett munka minősítése a feladattól függő
formákban tárgyszerű és konstruktív hangvételű elemzés. Tartalmazza az okok,
tendenciák felderítését, nyílt feltáró jellegű, korrekt indoklás zárja.
Döntés
A döntések meghozatala a célok szem előtt tartásával, a hatásköröknek megfelelően
történik. A döntések előkészítéséért különleges felelősség terheli a vezetőt. Ellentétes
érdekek szembekerülése esetén a pontos tájékozottság és a kompromisszumkeresés
hozzájárul a helyes döntés meghozatalához.
Végrehajtás
A képességeknek megfelelő arányos feladatelosztás későbbi konfliktusokat előz meg. Az
összehangolt csoportmunka és az önkéntes vállalás külső eszközökkel és személyes
példaadással ösztönözhető. A végrehajtás során szerzett tapasztalataink beépülnek az új
célokba, módosítják a következő terveket.

III. 3. c.

Adminisztratív munka

A pedagógusok munkája az utóbbi években jelentős adminisztrációs feladatokkal bővült.
A hatékonyság érdekében szintén szükséges a segítség. Egyes területeken
formanyomtatványok, űrlapok, mintaanyagok, protokoll leírások alkalmazásával javul az
átláthatóság és a megbízhatóság. A tanügyigazgatásban, statisztikai adatszolgáltatásban
már bevezetett integrált rendszerek rendkívül növelik a hatékonyságot. A hozzáférés
szabályozásban szükséges az intézményt érintő közvetlen jogosultság biztosítása.

III. 3. d.

Vezetői felkészültség

Az intézmény irányításának formális feltétele a jogszabályok szerinti vezetői
szakképesítés megszerzése, informális feltétele az alkalmazói jogi és gazdasági
ismeretek megszerzése, továbbá az irányítás technikáinak elsajátítása.
A közvetlen fenntartói irányítás az átszervezés idején alapos munkát követel, ugyanakkor
a vezetési folyamatok hibátlan elvégzését segíti.

III. 3. e.

Szakmai kapcsolatok

Az intézmény meglévő szakmai kapcsolatai a hallássérülteket oktató intézményekkel
barátságos személyes ismeretséggé alakultak. Különösen fontosnak tartom ezek közül a
testvériskolákban dolgozó kollégákkal való kapcsolatépítést az intézmény hosszú távú
stratégiai lépéseinek meghatározásához. Fontos továbbá a főiskola oktatóival kialakított
jó viszony, egyrészt, mert eddig is támogatták szakmai tudásukkal intézményünket,
másrészt, mert a szakmai gyakorlat biztosítása a szakmai elmélyülés mellett a
gyakornokok érdeklődését is felkelti intézményünk iránt. Lehetőség szerint folytatható
meglévő külföldi szakmai kapcsolataink ápolása.
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III. 3. f.

Kapcsolattartás a fenntartóval

A fenntartó által elvárt jogszerűségi és munkaszervezési követelmények, operatív
feladatok közvetlen érkeztetésétől pontosabb és hatékonyabb munka várható.

III. 3. g.

Alkotó légkör

A pedagógus hétköznapi munkáját vezetői oldalról reális elvárások megfogalmazása,
korrekt értékelése, a feltételek biztosítása segíti a minőség fejlesztésében. A
pedagógusok belső motívumai, a külső elismerések, az inspiráló személyes példa, az
egyéni ötletek szabadsága és a kooperatív megoldások alkotó tanítási-munkahelyi
környezetet teremtenek.

Szeged, 2013. július 30.

Horváth Norbert
pályázó
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IV. Mellékletek
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IV. 1. melléklet Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:
Név: Horváth Norbert
Születési hely: Zalaegerszeg
Születési idő: 1970. október 26.
Lakcím: 6725 Szeged Szántó u. 3.
E-mail: norbih@t-online.hu
Telefon: 20/542-3161
Munkahely:
1994. augusztus 1Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye Szeged Bécsi krt. 38.
Tanulmányok, továbbképzések:
Qualitas Az infokommunikációs technológiák alkalmazása 2012.
Kodolányi János Főiskola Orosháza 2011.
NSZFI Moduláris képzési programok bevezetése 2011.
Qualitas Vezetés-módszertani ismeretek 2010.
Civitas Pályázati projektciklus menedzsment 2009.
Qualitas Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése 2009.
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szeged 2007.
Microsoft Tanártovábbképzések 2003-2006.
Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest 2003-2005.
National Technical Institute for the Deaf Rochester N.Y. 2000.
Szofi Magyar-Amerikai Informatikai Oktató- és Konzultációs Központ Szeged 2000.
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Budapest 1994.
Képesítések, végzettségek:
2011. pedagógus szakvizsga
2007. számítástechnika szakos tanár
2003. szakmai vizsgaelnök
2000. számítógép-hálózati rendszergazda
2000. számítástechnikai szoftverüzemeltető
1994. oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Szakmai tapasztalat:
2007-től szaktanár
2004-2006. MPA-OKÉV pályázatok bonyolítása, informatikai fejlesztések,
2003-tól szakmai vizsga szervezése hallássérült tanulóknak
2002. szakiskola beindítása, szaktanár
2000-től számítógép-hálózat üzemeltetése rendszergazdaként
1999. informatika helyi tanterv kidolgozása az általános iskola számára, az első
számítástechnikai szaktanterem tervezése, kialakítása
1998-tól gyógypedagógus-tanár, nyári táborozások szervezése
1994. gyógypedagógus-nevelőtanár
Szeged, 2013. július 30.
Horváth Norbert
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IV. 2. melléklet Bizonyítványmásolatok
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
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Szofi Magyar-Amerikai Informatikai Oktató- és Konzultációs Központ
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Szofi Magyar-Amerikai Informatikai Oktató- és Konzultációs Központ

30

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
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Kodolányi János Főiskola
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IV. 3. melléklet Erkölcsi bizonyítvány

Szeged, 2013. augusztus 5.
Horváth Norbert
pályázó
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IV. 4. melléklet Adatkezelési nyilatkozat
Alulírott Horváth Norbert (született: Zalaegerszeg, 1970. 10. 26.; anyja neve: Gáspár
Magdolna; lakhely: Szeged Szántó u. 3.) hozzájárulok, hogy jelen pályázati eljárásban az
elbírálók személyes adataimat kezelhessék.

Szeged, 2013. július 30.

Horváth Norbert
pályázó
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IV. 5. melléklet Nyilatkozat hozzájárulásról
Alulírott Horváth Norbert (született: Zalaegerszeg, 1970. 10. 26.; anyja neve: Gáspár
Magdolna; lakhely: Szeged Szántó u. 3.) hozzájárulok a teljes pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
Szeged, 2013. július 30.

Horváth Norbert
pályázó
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IV. 6. melléklet Munkáltatói igazolás

Szeged, 2013. július 30.
Horváth Norbert
pályázó
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