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Az Oktatási Hivatal a Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával célul tűzte ki 2016-ban,
hogy a Pedagógiai Oktatási Központok közreműködésével mielőbb kialakítja
bázisintézményei magyarországi hálózatát, amelyek képesek lesznek módszertani
központként, egyfajta tudásbázisként katalizátorai lenni a Magyarországon működő állami és
nem állami fenntartású köznevelési intézményekben folyó szakmai munkának.
Az Oktatási Hivatal 2017. januárban pályázatot hirdetett a Magyarországon működő
nemzetiségi nevelési-oktatási
intézmények
részére
az
„OKTATÁSI
HIVATAL
BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére. A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos
szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz
megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani,
szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai
szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú,
hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez
kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus
szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
A Wunderland Óvoda pályázatot nyújtott be a cím elnyerésére.
A pályázati eljárás során azok az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő
intézmények kerültek kiválasztásra:
 amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási,
szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz
illeszkedő szakmai innovációk;







amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó
gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények
körében;
amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet
és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek,
továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás
biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai
közélet fejlődését.
a kiválasztásra kerülő intézmények nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a
tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó
nevelő-oktató munka eredményességét.
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A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai lapján az Oktatási Hivatal a
Wunderland Óvodát érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím
viselésére. (Az értesítés az előterjesztés mellékletét képezi.)
A cím adományozására, valamint a három évre szóló együttműködési megállapodás átadására
ünnepélyes keretek között 2017. április második felében kerül sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2017. április 5.

Dr. Józan-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (IV.11.)
határozata
a Wunderland Óvoda által elnyert „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Wunderland Óvoda „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” sikereses pályázatáról és a cím
viseléséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: 2017. április 11.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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