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Záró beszámoló  

 
A pályázat megvalósítását 2012. április 1-én kezdtük. Először legalizáltuk a projektmenedzsment 
munkáját. A projektvezetői feladatok ellátásával Tóthné Vers Évát bízta meg Fenyvessy Gábor 
igazgató. Feladatát közalkalmazotti jogviszony keretében keresett kiegészítéssel látja el. A gazdasági 
vezető feladatait Kalmárné Borsics Ildikó látta el megbízási szerződéssel, mivel ő a Petrik TISZK 
Gazdasági Szervezetének alkalmazottja. Mindkettőjük végzettsége a pályázati kiírásnak megfelelnek, 
munkájukról munkaidő nyilvántartást vezetnek. Áprilisban három árajánlatot kértünk a képzések és a 
szaktanácsadói feladatok ellátására. A Nógrád megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és 
Szakszolgálati Intézettől és a Mód-Szer-Tár Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.-tőlnem kaptunk 
ajánlatot, így a képzések és a szaktanácsadói szolgáltatással a TINTA Tanácsadó Kft.-vel kötöttünk 
szerződést. A képzések a következő időpontokban bonyolították le: 1. Részvétel továbbképzésen, 
amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, 15 
órás képzés 5 fő vett részt rajta. Június 4-5.2. Részvétel továbbképzésen, amely a referencia-
intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát mutatja be 30 
órás képzésen 11 fő vett részt rajta tantestületi képzés keretében Mórahalmon, augusztus 22-24. 3. 
Részvétel felkészítésen, amely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti, 15 órás 
képzésen 5 fő vett részt, augusztus 27-28. 4. Részvétel felkészítésen, amely a leendő referencia-
intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő, 15 órás képzésen 3 fő vett 
részt, június 11-12. 6.A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására, 8 órás felkészítésen 
4 fő vett részt, szeptember 17. 6.B Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése, 60 órás 
képzésen 4 fő vett részt, október 15-20. 7. Választható képzések, amelyek a referencia-intézmény 
pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg. A 
projektmódszerrel tantestületi, 30 órás képzés keretében 20 fő ismerkedett meg, augusztus 22-24-
én. Az indikátorokat a pályázatnak megfelelően teljesítettük: Referencia-intézményi működésre és 
szolgáltatásra felkészített vezetők száma: 2 fő, Menyhárt Erika és Molnár Ferenc igazgatóhelyettesek. 
Felkészített referencia intézményi mentor pedagógus:Drávucz Katalin, Kaufmann Péter, Ágoston 
Zsolt, Menyhárt Erika. Referencia-intézményi működésre és szolgáltatásra felkészített pedagógusok 
száma: 20 fő: Kaufmann Péter, Garcia Díazné Kiss Zsuzsa, Kajdiné Perlaki Krisztina, Tóthné Vers Éva, 
Molnár Ferenc, Heiser Zsuzsanna, Fülöpné Sipos Annamária, Gyulavári Judit, Pintér Zsuzsanna, 
Schmidt Vilmos, Kiss Csilla, Mező György, Kovácsné Murányi Katalin, Nagyné Endrényi Flóra, Orbán 
Sándor, Tóth Dóra, Menyhárt Erika, Gönczy-Szabó Gabriella, Drávucz Katalin, Gyuris Mariann. Ezzel 
párhuzamosan június 18-tól a szaktanácsadó segítette a felkészülésünket. Személyes és emailes 
kapcsolattartással a szakmai megvalósítók megalkották a referencia-intézményként való működés 
belső szabályozóit, a jó gyakorlat átvételének menetét, az iskolai portfóliót valamint további jó 
gyakorlatok feltérképezését műhelymunka keretében. Júniusban megrendeltük az OLIO Kft-től a ,,C" 
és ,,D" típusú táblákat. Az együttes megrendelés eredményeként kedvezményt kaptunk. Az itt 
fennmaradó pénzösszeget átcsoportosítottuk. Költségvetés módosítás és elfogadás mellett. A ,,D" 
típusú tábla június 26-án elkészült, melyet az iskola bejáratánál helyeztünk el. A ,,D" típusú tábla 
július 16-ra készült el, felhelyezése az aulában történt meg. Foto dokumentáció a térképben feltöltve. 
A pályázatban beszerzett eszközök ár változásait költségvetésit módosítással korrigáltuk, szintén 
elfogadásra került. Esélyegyenlőségi munkatárssal és esélyegyenlőségi tervvel rendelkezünk mi is és a 
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fenntartó is. Jelenleg egy fő fogyatékkal élő munkatársunk van (vak). Mivel inkluzív iskola vagyunk 
számunkra természetes fogyatékkal élők befogadása és a szegregáció mentes közlés. A környezeti 
fenntarthatóság érdekében újra hasznosított papírt használunk nyomtatásra, archiválásra. A 
képzések és beszerzések során is figyelembe vettük a környezeti fenntarthatóság szempontjait.  Az 
iskola honlapján a főmenüben a pályázati események, szakmai beszámolók megtalálhatóak.  A 
térképtér feltöltésre került. 
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