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pályázaton, melynek forrását az Európai Szociális
Alap

és

Magyarország

költségvetése

társfinanszírozásban biztosítja.
A program keretében támogatni kívánt célcsoport a
nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.
A

pályázat

iránt

óriási

volt

az

érdeklődés

országszerte. Háromszor módosították a beadási határidőt. A konstrukcióban
többek között az alábbi feladatokra kellett kötelezettséget vállalni:
nevelési-oktatási tevékenység támogatása, egészségfejlesztő, szemléletformáló
iskolai

programok,

tanártovábbképzés

megvalósítása;

korszerű

oktatási

módszerek, jógyakorlatok, új tartalmak bevezetése; iskolai oktatást elősegítő
szemléltető

tan-

és

segédeszközök,

a

mindennapos

testnevelést

segítő

sporteszközök beszerzése.
Az önrész nélküli pályázatban csupa olyan program megvalósítását kellett
tervezni, vállalni, mely már egyébként

is évek

óta szerepel az

iskola

munkatervében. Ökoiskola lévén nálunk a környezettudatosság „természetesen”
része a mindennapjainknak: gyűjtjük az elhasznált elemeket, műanyag palackokat,
papírgyűjtést, szemétgyűjtést szervezünk, virágokat ültetünk, tevékenykedve
tartjuk számon a témához kapcsolódó zöld betűs ünnepeket, újrahasznosított
papírt használunk irodaszerként és a mosdókban is. Sok éve már felső
tagozatosaink egyhetes erdei iskolával kezdik a tanévet.
A mindennapos testnevelést sem a törvényi kötelezéssel, hanem már jóval
korábban bevezettük. Heti négy testnevelésóra van délelőttönként minden
osztályban. Az 1.-2. osztályban úszásoktatás folyik, heti egy alkalommal judo
foglalkozáson és néptáncoktatáson vesznek részt a gyerekek. Ezeken kívül még a
kézilabdát, a focit, a röplabdát is választhatják a mozgásigényüket kielégíteni
kívánó diákok.
A helytörténet ismerete és a nemzeti hagyományok ápolása kiemelt helyet
foglalnak el az iskola életében. Hagyományos programjaink közé tartozik a
Petőfi-hét,
kirándulások.
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játszóházakat,
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az
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Minden évben szervezünk egészségnapokat, amelyeken a meghívott szakemberek
segítségével mélyítjük a gyerekek ez irányú tudását. Az egészséges táplálkozás
fontossága miatt másfél éve közétkeztetési szolgáltatót váltottunk. Több éve
működik az almaprogram.
Ötödik éve siker koronázza az ECDL-vizsgákat. A digitális eszközök használata
mind a pedagógusok, mind a tanulók körében népszerűek és hatékonyak.
2005 óta nemzetiségi iskola vagyunk, melyhez versenyek, rendezvények,
programok

társulnak:

nyelvi

táborban

jártunk

Ausztriában,

nemzetiségi

kirándulásokat szerveztünk a megyében, szép sikereknek örülhettünk az
országos tanulmányi versenyeken. Második idegen nyelvként az angolt is
tanulhatják a diákok.
Olyan komplex nevelési-oktatási programot kellett vállalni, hogy végül csak kevés
iskolának adatott meg, hogy sikeres is legyen a pályázata. Mi abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy az előbb említett programok már évek óta részei a
Pedagógiai programunknak – a jelen pályázatnak pedig elvárásai voltak. Mindez az
intézményben folyó jó szakmai munkának, a fenntartó önkormányzatok anyagi
támogatásának

köszönhetően

tudott

az

évek

során

megvalósulni.

2013

szeptemberétől a rendezvények, programok költségeit, tanulóink részvételi díját
két évig biztosítja a pályázati forrás.
A projekt során megvalósítandó tartalom tehát adott volt, a pályázat ehhez
engedett eszközöket rendelni: 12,5 millió Ft értékben kerékpárokat, sátrakat,
tanulói laptopokat, fejlesztő- és logikai játékokat, oktatási és sporteszközöket
vásárolhatunk.
A három tanévet és két naptári évet átölelő projektet - mely 2015 áprilisában
fejeződik be -, menedzsment irányítja. A projektmenedzseri feladatokat Peidl
Éva tanárnő látja el, a szakmai tevékenység koordinálása az én feladatom. A
pénzügyi elszámolások és közbeszerzések lebonyolítására külső szakemberek
lesznek segítségünkre.
A 2013 januári fenntartóváltással iskolánk a veszprémi tankerülethez került. Az
itt dolgozó szakemberek is azon munkálkodnak, hogy ebből a pályázati
támogatásból a mi kis iskolánk minél nagyobb lehetőségeket tudjon a maga javára
fordítani. S e lehetőségek segítségével fejlődni és fejleszteni tudjon, s ezáltal
a jövőben is megőrizze versenyképességét.
Eddig is jó volt, a jövőben is jó lesz petőfis diáknak lenni.
Szokolainé Polyák Tünde
igazgató

