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Alulírott, Molnár Péter pályázatot nyújtok be a kozigallas.gov.hu honlapon 2015.
február 27-én megjelent, a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezetői
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mindenben megegyeznek.
Pályázatomhoz mellékelem a következőket:






Szakmai önéletrajz
Helyzetértékelés
A szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, vezetői program
Végzettségeket igazoló oklevelek másolata
Erkölcsi bizonyítvány
 Munkáltatói igazolás

Pályázatomat elektronikus formában (pdf) is mellékelem.
Pákozd, 2015. március 30.
Tisztelettel:
Molnár Péter
(8095 Pákozd Rákóczi u. 39.)

2

Készítette: Molnár Péter

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT
Tartalomjegyzék

Pályázat ..................................................................................................................................... 1
Pályázati nyilatkozat ................................................................................................................ 2
Tartalomjegyzék ....................................................................................................................... 3
Szakmai önéletrajz ............................................................................................................ 5

I.
II.

Helyzetértékelés ............................................................................................................. 9

Az iskola jogi státusza ....................................................................................................................... 9
Az iskola épülete, tárgyi feltételei..................................................................................................... 9
Az iskola személyi feltételei............................................................................................................. 12
Pedagógusok................................................................................................................................................. 12
Iskolatitkár .................................................................................................................................................... 13
Rendszergazda .............................................................................................................................................. 14
Technikai dolgozók ...................................................................................................................................... 14

A tanulók összetétele, szociális, családi háttere ............................................................................ 14
Szakmai mutatók ............................................................................................................................. 16
Továbbtanulás .............................................................................................................................................. 16
Kompetenciamérés ....................................................................................................................................... 17
Versenyek ..................................................................................................................................................... 18

Pedagógiai folyamatok .................................................................................................................... 18
Egész napos iskola........................................................................................................................................ 18
Kompetenciafejlesztés .................................................................................................................................. 19
Kooperatív tanulás ........................................................................................................................................ 19
IKT eszközök használata .............................................................................................................................. 19
Felzárkóztatás, fejlesztés .............................................................................................................................. 19
Tehetséggondozás ........................................................................................................................................ 20
Délutáni foglalkozások ................................................................................................................................. 20
Kirándulások, erdei iskola, színházlátogatás, táborok .................................................................................. 20

Az iskola kapcsolatrendszere ......................................................................................................... 21
Kommunikáció................................................................................................................................. 21
Jelentősebb pályázatok ................................................................................................................... 22

III.

A szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, vezetői program ............ 23

Rövidtávú tervek ............................................................................................................................. 23
Kompetenciafejlesztés .................................................................................................................................. 23
Kooperatív tanulás ........................................................................................................................................ 24
Tehetséggondozás ........................................................................................................................................ 24
Délutáni foglalkozások ................................................................................................................................. 25

3

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

Készítette: Molnár Péter

Mentoráló program ....................................................................................................................................... 25
A tanulás tanítása, konfliktuskezelés ............................................................................................................ 26
Ellenőrzés, értékelés ..................................................................................................................................... 26

Középtávú tervek............................................................................................................................. 27
A tanulólétszám emelése .............................................................................................................................. 27
Tagozati osztályok, csoportok ...................................................................................................................... 27
Szakmai munkaközösségek .......................................................................................................................... 28
Ökoszemlélet ................................................................................................................................................ 28
Minőségbiztosítás ......................................................................................................................................... 29
Versenyek ..................................................................................................................................................... 29
Hatékony partneri hálózat működtetése ....................................................................................................... 30

Hosszú távú tervek .......................................................................................................................... 30
Korszerű, esztétikus iskolai környezet kialakítása ....................................................................................... 30
Pályázatok .................................................................................................................................................... 31
Emberi erőforrások ....................................................................................................................................... 31

IV.

Zárszó ........................................................................................................................... 32

V.

Mellékletek ................................................................................................................... 33
Diplomamásolatok........................................................................................................................................ 33
Erkölcsi bizonyítvány ................................................................................................................................... 36
Munkáltatói igazolás .................................................................................................................................... 37

4

Készítette: Molnár Péter

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT
I.

Szakmai önéletrajz
Személyi adatok
Név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:

Molnár Péter
1971.10.11.
Székesfehérvár
Gulyás Mária

Családi állapot:

házas, három gyermeket nevel

Lakcím:

8095 Pákozd Rákóczi utca 39.

Telefon:

06-22/458-207

Mobiltelefon:
E-mail cím:

06-70/945-1742
molnar.peterem@gmail.com

Szakmai tapasztalat
Pákozdi Nemeskócsag Általános
Iskola, Pákozd
2014-

megbízott igazgató
számítástechnika tanár

2009-2014.

Chernel István Általános Iskola és
Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Nemeskócsag Tagiskola, Pákozd
tagiskola igazgató
számítástechnika tanár
Nemeskócsag Általános Iskola,
Pákozd

2004-2009.

igazgatóhelyettes
számítástechnika tanár
Általános Iskola, Pákozd

1997-2004.

igazgatóhelyettes
osztálytanító

1995-1997.

Általános Iskola, Pákozd
osztálytanító
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Tanulmányok

BME Gazdasági- és
Társadalomtudományi Kar APPI
Műszaki Pedagógiai Tanszék
2007-2009.

Budapest
közoktatási vezető szakirányú és
pedagógus szakvizsga
Berzsenyi Dániel Főiskola

2003-2006.

Szombathely
számítástechnika szakos tanár tananyagfejlesztő
Eötvös József Tanítóképző Főiskola

1991-1994.

Baja
általános iskolai tanító – rajz
szakkollégium
Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola

1990-1991.

Székesfehérvár
34. Információ és számítástechnikai
technikus
Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola

1986-1990.

Székesfehérvár
érettségi

Tanfolyamok
„Távoktatási felkészítés a köznevelési intézményhálózat átalakításához kapcsolódó
változási folyamatok kezelésére” (Változásmenedzsment)
2014.

60 órás tanfolyam
Székesfehérvár
Oktatási Hivatal
Angol B2 - közép szint - nyelvtanfolyam, A2 szint A2.1 modul,
Angol B2 - közép szint - nyelvtanfolyam, A2 szint A2.2 modul

2013.

120 órás tanfolyam
Székesfehérvár
Alba-Pro Nyelvstúdió
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Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban
2011.

10 órás tanfolyam
Pákozd
ISZE
Projekt és változásmenedzsment alapismeretek

2010.

30 órás tanfolyam
Budapest
Önkonet
Mérés-értékelés alapismeretek

2010.

60 órás tanfolyam
Budapest
Önkonet
Projektpedagógia, epochális oktatás

2009.

30 órás tanfolyam
Budapest
Önkonet
ECDL Start

2004.

Székesfehérvár
Albasoft Training Oktatóközpont Kft.
Dyslexia-prevenció az oktatás különböző intézményeiben

2001.

50 órás tanfolyam
Budapest
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Viselkedészavarok, integrált nevelés

1999.

30 órás tanfolyam
Székesfehérvár
FmPSzI
Internet szolgáltatások adminisztrálása Windows NT környezetben

1999.

40 órás tanfolyam
Budapest
Jedlik Oktatási Stúdió Bt.
Szorobán

1999.

30 órás tanfolyam
Székesfehérvár
JOKOMA Oktatás, Szolgáltató Kft.

7

Készítette: Molnár Péter

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT
Kezdő vezetők tanfolyama
1999.

80 órás tanfolyam
Székesfehérvár
FmPSzI
Előadássorozat és tapasztalatcsere kezdő vezetőknek, helyetteseknek

1998.

35 órás tanfolyam
Székesfehérvár
FmPSzI

Személyes kompetenciák
Anyanyelv
Számítógépes ismeret
Vezetői engedély
Közéleti tevékenység
Érdeklődési kör

Magyar
A számítógép működésének, az operációs
rendszerek, az irodai szoftverek használatának teljes
körű ismerete.
B kategóriás jogosítvány
A Pákozd-Ért Alapítvány kuratóriumának tagja
vagyok.
Olvasás, zenehallgatás és aktív zenélés, festés,
színház- és múzeumlátogatás.
Pedagógus pályám kezdete óta abban az iskolában
tanítok, ahol általános iskolás voltam. 2009. óta az
iskola vezetője lehetek, ami nagy megtiszteltetés
számomra, és felelősségteljes feladat is egyben.
A településen élek kisgyermek korom óta, ismerem a
község minden lehetőségét, nehézségét, a családokat,
az embereket.
Munkám során a település szellemi, kulturális
fejlődése, az itt élő és felnövő gyermekek tanítása,
nevelése volt a legfőbb célom.

Kiegészítő információk

Vezetőként egy olyan tantestületet irányítok, mely
alapos, jól felkészült szakmai ismeretekkel
rendelkezik, mely kész a folyamatosan változó
kihívásoknak megfelelni.
Eddigi vezetői munkám során több pályázaton
vettünk részt sikeresen. Számos szervezeti és
intézményfejlesztési innovációt vittünk végbe.
Hiszem, hogy a sikeres és hatékony vezetői munka
nem egyszemélyes feladat, hanem a munkatársakkal
való közös gondolkodás, tervezés és megvalósítás,
melynek zárása a közös értékelés, elemzés.
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Helyzetértékelés
Az iskola jogi státusza
A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola Pákozd Nagyközség közigazgatási

területén helyezkedik el, a település egyetlen iskolája. A Nagyközség vezetői
kiemelten kezelik az iskola épületét, figyelemmel kísérik annak működését.
Az intézmény alapítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az alapítás éve
2014. Az iskola 2014 szeptembere óta önálló intézmény, ezt megelőzően a Chernel
István Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tagiskolája volt.
Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, szakmai
irányítója a KLIK Gárdonyi Tankerülete.
Az iskola alapfeladatai közé tartozik a nappali rendszerű általános iskolai
nevelés-oktatás. A 8 évfolyamos iskola alsó és felső tagozatot működtet, valamint
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) végzi. Az iskola az 1-5.
évfolyamokon iskolaotthonos rendszerben dolgozik, a felsőbb évfolyamokon
tanulószoba működik. Iskolánkban összesen 164 gyermek tanul.
Az intézmény maximálisan felvehető tanulóinak száma 220 fő.
Az iskola működtetője Pákozd Nagyközség Önkormányzata. Az intézményt és a
KLIK-et ingyenes használati jog illeti meg.

Az iskola épülete, tárgyi feltételei
Az iskola épülete 1980-ban került átadásra. Az akkor korszerű, kétszintes,
lapostetős épület mellett nagy udvar állt a gyermekek rendelkezésére, melynek
felszerelése nem volt. Néhány év múlva az épülethez oldalsó szárnyként egy
könnyített szerkezetű tornaterem épült. A 12 tantermes épület mellett egy másik
telephely is működött a községben, mely a régi iskola épülete volt. Itt az 1-2.
osztályosok tanultak, valamint a napközi működött.
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A folyamatosan növekvő gyermeklétszám és a régi épület egyre romló állaga
szükségessé tette, hogy az iskola bővüljön. Az iskola tetőt kapott, és a tetőtérben
további osztálytermek lettek kialakítva.
A megújult épületben kis létszámú osztályokban tanulhattak a gyermekek. Az
akkori fenntartó (a község önkormányzata) egyre nehezebb gazdasági helyzete
indokolttá tette a kis létszámú csoportok összevonását. A 14 osztályos iskola
fokozatosan 8 osztályúvá zsugorodott. Az épület termeinek kihasználtsága csökkent,
szükségessé vált a működés racionalizálása.
A község óvodájának állapota szintén rossz, a gyermeklétszám pedig nő, ezért a
község vezetői az óvoda csoportjainak részére csoportszobákat alakítottak ki az iskola
földszinti részén. Ezzel a döntéssel az épület kihasználtsága ismét megnőtt.
A 2009 szeptemberében az iskola akadálymentesítése megtörtént. Korszerű lift
működik az épületben, illetve mozgáskorlátozott mellékhelyiség áll rendelkezésre a
fogyatékkal élők számára. A folyosók a vakok és gyengén látók részére is jól
használhatók.
Az épület falazata, nyílászárói nem hőszigeteltek. Világítása és elektromos
rendszere csak részben lett korszerűsítve. Az fűtési rendszer szintén elavult. Ezek
felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott be, amit forrás hiányában nem
támogattak.
Az iskola bútorzatának nagy része régi, elhasználódott. A folyamatos
karbantartások sem teszik azt lehetővé, hogy a közel harminc éves tanulói székek és
asztalok használhatóak maradjanak. Az irodai bútorzat korszerű, új.
Az intézmény önálló könyvtárral rendelkezik, melynek állománya nagy,
felszereltsége jó. A könyvtár a tanulóknak napi szinten nyújt kölcsönzési lehetőséget,
valamint tanórák megtartására is szolgál a helyiség.
Iskolánknak négy szaktanterme van. Ezek felszereltsége gazdag, de nem
korszerű. Kiemelkedően jó állapotú az informatika terem, melynek számítógépeit a
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TIOP 1.1.1 pályázat útján szerezte be az iskola. A technika terem ugyan rendelkezik
egy új teakonyhával, de felszerelései, és szerszámai már régiek, hiányosak. A
természettudományi szaktanterem szinte csak a nevében az. Igaz, hogy a
szemléltetőeszközök itt vannak elhelyezve, az órák jelentős részét itt is tartják a
pedagógusok, de a kémiai és fizikai kísérletek elvégzéséhez szükséges asztalok,
vizesblokkok nincsenek meg. A magyar-történelem tanterem zsúfolt, kicsi.
Tornatermünk jól felszerelt. Egy osztály testnevelési óráinak megtartására
alkalmas. A mindennapos testnevelés bevezetése óta azonban gyakran szükséges több
osztály egy időpontban történő foglalkoztatására. A terem kihasználtsága nagy, mert
az óvodán kívül a sportegyesület is használja, valamint a működtető önkormányzat esti
sportolásra is bérbe adja a létesítményt. A meglévő szerek, eszközök állapota javításra
szorul. A néptánc órákat egy erre a célra kialakított üres teremben tartjuk.
Az iskola udvarán található műfüves pálya nagy lehetőség a szabadtéri
testnevelésórák, edzések megtartására. A pálya állapota azonban a karbantartás hiánya
miatt folyamatosan romlik. A működtető önkormányzat és sportegyesület ugyan
visszaforgat a bérleti díjakból, a pálya állapota azonban így is kívánni valót hagy maga
után.
A

nagy udvar

nagy mozgásteret

biztosít

a

gyerekeknek,

de

kevés

játéklehetőséget. A játszótér egyetlen szabványos játszótéri elemét a Pákozd
Iskolásaiért Alapítvány és az iskola Szülői Tanácsa készítette. A többi hinta, mászóka
nem szabványos, ezeket le kell cserélni korszerűre.
Az intézmény IKT eszközök tekintetében gazdag. Nyolc interaktív táblával
rendelkezünk.

Ezek

fele

az

alsó

tagozatos

osztályokban,

másik

fele

a

szaktantermekben található. A kollégák rendelkeznek intézményi tulajdonú laptoppal,
melyet munkájuk során használnak. Az eszközök használatának egyetlen problémája
csak a fenntarthatóság biztosítása. A projektorizzók cseréje, a számítógépek
hardvereszközeinek javítása sokba kerül. Örömünkre szolgál,hogy a fenntartók ezek
költségeit állják.
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Az iskola személyi feltételei
Pedagógusok
Az intézményben az intézményvezető munkáját egy igazgatóhelyettes segíti. Két
munkaközösség működik, az alsós és a felsős. A munkaközösségek az előző évek
hagyományai szerint jöttek létre. Munkájuk legtöbbször csak a saját tagozatukra és
nem az iskola egészére korlátozódik.
Az iskola 19 főállású pedagógussal dolgozik.
A pedagógusok közül 2 fő részmunkaidős, 1 fő helyettesítő álláson van tartósan
távol lévő pedagógus helyén. A pedagógusok életkoruk szerinti megoszlását a grafikon
mutatja. A tantestület átlagéletkora 45 év. A férfiak száma 3 fő.

A végzettségek szerinti megoszlást az alábbi grafikon mutatja. A tantestület
tagjai közül több tanító képezte át magát általános iskolai tanárrá, vagy végzett
egyetemi szintű képzésen.
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Gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti a tanulásban akadályozott
gyermekek fejlesztését. Jelenleg a szakos ellátottság terén a fizika tanítása nem
megoldott.
A pedagógusok a hétévenkénti kötelező továbbképzéseken a beiskolázási tervnek
megfelelően részt vesznek. A tanfolyamok igazodnak az iskola és a pedagógus
igényeihez. A tantestületben 3 pedagógus rendelkezik már szakvizsgával, 1 fő pedig
jelenleg folytatja ez irányú tanulmányait.
A pedagóguspályán eltöltött évek és az életkorból adódóan a tantestület
megalapozott szakmai felkészültséggel rendelkezik. A tantestület motiválható,
könnyen lelkesíthető. A pedagógusok egyenként tájékozott, egymást segítő, értékes
egyéniségek.
A pedagógusközösség az innovációs feladatokra képes. A pedagógusok a
különböző projektekben kreatívan vesznek részt, a feladatokat, részfeladatokat
pontosan elvégzik. Meggyőző stratégiával a kétkedő pedagógusok is bevonhatók a
közös munkába, ezek száma azonban a tantestület létszámához viszonyítva sem éri el a
10 %-ot, a munka hatékonyságát jellemzően nem befolyásolják.
Iskolatitkár
Az iskola munkáját 1 fő iskolatitkár segíti. Az adminisztrációs feladatokon túl az
iskolai étkezéshez kapcsolódó többletfeladatok is hozzá tartoznak.
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Rendszergazda
Az

IKT

eszközök

karbantartásáért,

a

rendezvények

hangosításáért

a

rendszergazda felel.
Technikai dolgozók
A technikai dolgozók a település önkormányzatának alkalmazottjai. 3 fő takarító
és 1 fő fűtő-karbantartó segíti a szakmai munka zavartalanságának biztosítását.
Munkájuk elengedhetetlen az iskola eredményes működéséhez. A feladataik pontos
elvégzése az iskolába lépő látogatók, szülők részére az első számú benyomás.
Munkájuk ellenőrzése ezért különös odafigyelést igényel. A munkáltatójuk változása
bizonytalanságot idézett bennük elő. Munkaeszközeik és a jó minőségű takarítófelszerelések biztosítása elengedhetetlen a munkavégzésükhöz.

A tanulók összetétele, szociális, családi háttere
Az iskola tanulói létszáma 164 fő. A 8 osztályban az alábbi megoszlásban
tanulnak a gyermekek.
Tanulói létszámok alakulása
évfolyamonként
20
15
fiú

10

lány

5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

A gyermekek közül 15 bejáró. Székesfehérvár, Agárd és Sukoró településekről
érkeznek a gyermekek.
Nyolc gyermek sajátos nevelési igényű, nekik a gyógypedagógus segíti a
felkészülésüket, a 15 beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő diákkal a
fejlesztőpedagógus foglalkozik.
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A hátrányos helyzetű gyermekek száma az iskola tanulóinak mintegy 22 %-a.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk nincs.
A tanulói létszámok az elmúlt években stagnáló képet mutatnak. A beiratkozott
1. osztályosok száma 22 fő fölötti, viszont a felső tagozatba lépő gyermekek esetében
van lemorzsolódás, melynek egyik oka a 8 osztályos gimnáziumban való

Év

Összes
létszám

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

továbbtanulás, vagy a másik általános iskolába átiratkozás.

2014.

167

28

21

22

21

22

20

17

16

2013.

165

24

23

22

19

21

15

22

19

2012.

172

24

21

18

22

16

25

19

27

2011.

174

22

17

23

18

26

19

27

22

2010.

174

18

23

17

25

19

27

23

22

2009.

185

23

18

24

23

27

26

20

24

A családok szociális helyzete meglehetősen változatos képet mutat. A községbe
az elmúlt években számos olyan család költözött, akiknek nem volt kötődése a
településhez. A szülők javarészt értelmiségiek, mérnökök, gazdasági szakemberek. Jó
anyagi, szellemi és erkölcsi értékekkel rendelkeznek. Az iskolával szemben támasztott
követelményeik magasak. Elvárják az alapos szakmai munkát, a minőségi nevelési és
oktatási folyamatok, programok biztosítását. Pozitív kritikai észrevételük segíti a
munkánkat. A településen már régóta élő családok nagy része szintén ilyen, a másik,
kisebb része azonban leszakadó. Ők mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek.
Mindezek mellett szegényes szellemi körülmények között, motiválatlanul élnek.
Ez a háttér kihat a gyermekek iskolai munkájára, teljesítményére motiváltságára
is.
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Szakmai mutatók
Az iskola szakmai tevékenységét tükrözik az alábbi mutatók.
Továbbtanulás
Az iskolák szakmai munkájának legfontosabb mutatója a tanulók középfokú
intézménybe lépésének minősége. Ezek alapján elmondható, hogy a hosszú évek
statisztikája alapján az összlétszámot tekintve növekszik a gimnáziumokban
továbbtanuló gyermekek aránya, míg a szakképző iskolákban tanulmányaikat folytató
diákok száma jelentősen visszaszorul.
Érdemes figyelnünk nemcsak a 8. osztályos továbbtanulásra, hanem a 4 és 6
évfolyamos gimnáziumokban továbbtanuló gyermekek számára is.
Az iskola továbbtanulási mutatóit a grafikonok ábrázolják szemléletesen.
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Kompetenciamérés
Fontos iskolai minőségi mutató az országos méréseken elért eredmény. Az iskola
sok erőfeszítést tesz azért, hogy ez a mutató javuljon, de nem kellően hatékonyan. A
pedagógiai munka ugyan a kompetenciák fejlesztésére irányul, azonban ez nem hatja
át a teljes pedagógiai folyamatot. Az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet
fogalmaztunk meg, melynek végrehajtása több éves munka lesz, de eredményeinek
meg kell látszódni.
A kompetenciamérések az egyszerű számadatoknál bonyolultabbak. Fontos a
családi háttér, a gyermekek motiváltsága, a hozzáadott pedagógiai érték. Az iskolának
ezen a területen fejlődni kell.
A táblázat az előző évi mérések átlageredményeit foglalja össze, viszonyítva
hozzá az országos mérési eredmény átlagát. A
eltérést, a

az országos átlagtól való negatív

az országos átlagtól való pozitív eltérést jelzi.
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A mérés éve
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Matematika
6. évfolyam
országos telephelyi

Szövegértés
8. évfolyam

eltérés

országos telephelyi

6. évfolyam
eltérés

országos telephelyi

8. évfolyam
eltérés

országos telephelyi eltérés

2010.

1498

1290

1622

1467

1483

1400

1583

1494

2011.

1486

1323

1601

1543

1465

1415

1577

1497

2012.

1489

1461

1612

1487

1472

1425

1567

1458

2013.

1489

1364

1620

1537

1497

1429

1555

1518

2014.

1491

1373

1617

1754

1481

1370

1557

1658

Versenyek
Az iskola tanulói számos járási, megyei és országos versenyen szerepelnek. A
versenyeken rendszerint díjazottak, elismertek is.
A megyei meseünnepen iskolánk csoportjai kiváló eredményeket értek el.
A legutóbbi hetekben az SNI-s diákjaink szépíró versenyén megyei 2. helyezést
értünk el. A megyei természettudományi versenyen a 4. osztályos tanulók 1.
helyezettek lettek. Szintén ebből az osztályból került ki győztesként a Kempelennapok matematika versenyén egy diákunk, megelőzve a tagozati iskolákban tanulókat.
Az iskola maga is szervez helyi versenyeket, ezekre más iskolákból is érkeznek
csapatok, egyéni versenyzők.

Pedagógiai folyamatok
Egész napos iskola
Az iskola több éves hagyománya az iskolaotthonos oktatás. 2008-ban az
osztályösszevonások miatt megszerveztük az iskolaotthonos oktatási formát. A kezdeti
lépések után a megszerzett tapasztalatok alapján a rendszert tökéletesítettük,
csiszoltuk. Ma már egy jól működő iskolai rendszerben dolgozunk az 1-5. évfolyamon.
Ez az innováció nemcsak a pedagógusok álláshelyeit mentette meg, hanem értékként
jelent meg a pedagógiai palettánkon. Ezt a tanulói jogviszonyt létesítő gyermekek
növekvő száma is bizonyítja.
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A munkaforma segíti a közösségi együttműködési szabályok kialakítását,
segítséget nyújt a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatásában, biztosítja
a szabadidő hasznos eltöltését.
Kompetenciafejlesztés
A pedagógiai munka során nagy hangsúlyt fektetünk a kompetencia alapú oktatás
megvalósítására.
Kooperatív tanulás
A korszerű tudás és műveltség elsajátítása érdekében a korszerű tanulástechnikai
eljárásokat is alkalmazza az iskola pedagógusközössége. A kooperatív tanulási
eljárások, a projektmódszer része a hatékony oktatási-nevelési folyamatnak.
IKT eszközök használata
Az infokommunikációs eszközök használata mára már a pedagógusok
mindennapi szakmai eszköztárának elemei lettek. A pedagógusok digitális
kompetenciájának fejlesztése elengedhetetlen.
Az iskolában 3. osztálytól tanítunk informatikát, melyen a digitális világban
segítünk eligazodni a gyermekeknek.
Felzárkóztatás, fejlesztés
A tanulásban akadályozott gyermekek felzárkóztatását a tanítókon és
szaktanárokon kívül a gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus az egyéni fejlesztési
tervek alapján végzik.
Iskolánkban különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált nevelése is folyik. Ők a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek (F80, F81, F83, F90).

19

Készítette: Molnár Péter

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

Iskolánk befogadó iskola. A pedagógusokra, a diákokra jellemző a magas fokú
tolerancia, empátia. A tanulásban akadályoztatott gyermekek magas létszáma azonban
akár olyan mértéket is képes ölteni, ahol a normál haladási ütemű gyermekeknek már
ez hátrányt okoz (például a jelenlegi 5. osztályban a 21 tanulóból 10 tanulásban
akadályoztatott). Melléjük szükséges a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus, de
szükséges lenne a pedagógiai asszisztens is.
Tehetséggondozás
Különös gondot fordítunk a különböző tanulói igényekhez és a tanulók eltérő
felkészültségéhez igazodó tananyagok és oktatási módszerek megválasztására, a
differenciálásra,

tehetséggondozásra,

amely

a

tanórák

differenciált

csoportfoglalkozásain, különböző szakkörök keretein belül valósul meg. A
tehetséggondozás érdekében hangsúlyt fektetünk a szabadidős tevékenységek nyújtotta
pedagógiai tevékenységekre, szakkörökre, tanfolyamokra, egyéb foglalkozásokra.
Délutáni foglalkozások
Tanulószobai csoportot a felső tagozaton működtetünk a szülői igények és a
törvényi lehetőségek alapján. Célja és feladatai a helyes és kulturált étkezési szokások
kialakítása, a tanulás támogatása, a társakkal való együttműködés, az önálló munkára
nevelés, a nyugodt tanulás és felkészülés biztosítása, a gyengébb tanulók
felzárkóztatásának segítése, illetve a játék, a szabadidő hasznos eltöltése.
Iskolánk 4.-es és felső tagozatos tanulói lehetnek az énekkar tagjai, akiket a
kórusvezető pedagógus választ ki. Az énekkar iskolai és alkalmanként községi
ünnepségeken, rendezvényeken szerepel.
Kirándulások, erdei iskola, színházlátogatás, táborok
A tanórán kívüli szervezett foglalkozások a személyiség- és közösség
fejlesztésének, a társas kapcsolatok alakításának színterei. A szabadidős foglalkozások
kapcsolódnak az iskola egész nevelési folyamatához, és fontos, hogy részt vegyenek
benne a szülők, a nevelők és a tanulók is.
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Az iskola nyaranként több évre visszanyúló tematikus táborokat szervez. A
táborok az iskola diákjainak háromnegyedét mozgatják meg. Az alsó tagozaton
kézműves tábort, a felső tagozaton túratábort, az iskola egészére vonatkoztatva
sporttábort szervezünk.

Az iskola kapcsolatrendszere
Az iskola működése nem lehet sikeres megfelelő partneri háló nélkül.
Az iskola jó partneri viszonyt ápol a nagyközség önkormányzatával. Ez nemcsak
az infrastrukturális állapot, az eszközpark karbantartása, szinten tartása miatt van így,
hanem a kulturális élet területén is számítunk egymásra.
A helyi civil szervezetek (Pákozd Iskolásaiért Alapítvány, Szülői Tanács,
Pákozd-Ért Alapítvány, Kulturális Egyesület, Katonai Emlékpark) segítik az iskola
programjainak megvalósulását. Képviselőik szakértelmükkel, szaktudásukkal járulnak
hozzá a pedagógiai folyamatok sikeréhez, illetve anyagi támogatásukkal biztosítják a
rendezvények megvalósulását. Iskolánkban a római katolikus és református egyházak
az elmúlt tanévtől nemcsak a fakultatív hitoktatás, hanem a hit- és erkölcstan oktatását
is végzik. Ez által hangsúlyosabbá vált a közösségformáló, a keresztény erkölcsi
normákat és értékrendet megerősítő nevelési feladat.
Az iskola, mint szervezet olyan kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, hogy az a
kölcsönös elfogadáson alapul, a partnerség jelen van az iskolai élet minden területén.
A Diákönkormányzat a diákok érdekérvényesítést, képviseletét biztosító
szervezet munkája az utóbbi 4 évben hangsúlyossá vált az iskolában, mely által sokkal
színesebbé vált a diákélet.

Kommunikáció
Az intézmény az elmúlt években jelentősen megújította kommunikációs
csatornáit.

21

Készítette: Molnár Péter

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

A külső kommunikációban jelentős szerepet betöltő honlap a szülők véleménye
szerint informatív, érdekes. Igyekszünk a tanulók körében is hasznossá tenni a felületet
az önálló tanulásukat segítő tananyagokkal.
A tanév eleje óta működik osztályszintű levelezési lista, ahol gyorsan,
naprakészen kapnak a szülők információt a gyermekeket érintő iskolai programokról.
Az iskola belső kommunikációjában újszerű a digitális kommunikáció. Az
adatbekérések, a kérdőívek a mindennapi munkának kísérői lettek.

Jelentősebb pályázatok
2009-2010-ben intézményünk részt vett a TÁMOP 3.1.4. pályázaton, melyen
14428289 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A pályázat a kompetencia
alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta.
Hozzájárult a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez, a tanulók
képességeinek

és

kulcskompetenciáinak

egyénre

szabott

fejlesztéséhez

és

megerősítéséhez
A 2010-2011-ben az iskola a TIOP 1.1.1 pályázat keretében 11879500 Ft
értékben nyert el 19 db számítógépet LCD monitorokkal, 8 db tantermi csomagot
(interaktív tábla + laptop + projektor), 1 db wifi csomagot, 1 db szavazó csomagot. A
pályázat keretében valósítottuk meg 15 fő pedagógus 10 órás interaktív tábla
használatára vonatkozó továbbképzését, 1 fő pedagógus IKT oktatásban történő
alkalmazására vonatkozó továbbképzését.
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III.

A szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, vezetői
program
Az iskola szellemiségének, arculatának erősítését, az eredményes pedagógiai

munka végzését, a színvonalas oktatást olyan feladatnak tekintem, mely napi szinten,
az

iskolai

működés

minden

területén

megvalósul.

A

megvalósulás

nem

részterületekből áll, hanem egységes, mindent átható folyamat. Az iskola működését
ez a folyamat határozza meg. Az intézmény tanulóinak, dolgozóinak munkáját,
tevékenységét az intézmény céljaival megegyező elkötelezettségnek kell áthatnia.
Az iskola pedagógiai folyamatai közül bizonyos területeket felül kell vizsgálni,
azok működését szükség esetén korrigálni, megerősíteni szükséges. Vezetőként új
elemek bevezetésére is törekszem.
Minden célom felett az szerepel, hogy az iskola tanulói, pedagógus és technikai
dolgozói szeressék az iskolát. Fontos, hogy ez az érzés ne elvárásként fogalmazódjék
meg, hanem a munka és a tanulás során átélt közös élmények hatására alakuljon ki
mindenkiben.

Rövidtávú tervek
Kompetenciafejlesztés
A pedagógus és tanulói kompetenciák fejlesztésének területén vannak
hiányosságok az iskolában. Ahhoz, hogy a kompetenciafejlesztésben sikeresek
legyünk, elsősorban az igényes pedagógiai kultúra színvonalát kell megemelni.
A tantestület minden tagjától elvárom, hogy munkája során a tanulók
személyiségét, műveltségét, készségeit és képességeit fejlessze, valamint a tanulói
csoportokat, közösségeket támogassa.
Tudatossá kell válnia a pedagógiai tervező munkának. Ez nemcsak a nevelési,
oktatási folyamatokra igaz, hanem az intézményi élet valamennyi területére, melyek a
pedagógiai folyamatok egyes részterületeiben – a tanulók kompetenciafejlesztésének
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tervezésében, a tanulási folyamatok szervezésében, az értékelés módszereinek
változatos használatában – valósulnak meg.
A siker záloga az elkötelezett szakmai fejlődésben, az önművelésben van,
melynek háttere a szakmai együttműködés, kommunikáció.
Az országos kompetenciamérés eredményességének javítására történtek már
lépések, melyek ugyan még kezdeti stádiumban vannak, de az elemző, feltáró munka
szükségszerű. Ennek megvalósítása vezetői munkám egyik fontos eleme.
Kooperatív tanulás
Az iskolában az újszerű pedagógiai módszerek bevezetése megtörtént. A
megszilárdítása, elmélyítése azonban még nem.
A pedagógiai igényességből és a meggyőződésből adódóan változó a kooperatív
tanulástechnikai eljárások alkalmazása a tanórákon. Elmondható, hogy az alsó
tagozatban hatékonyan használt munkaformák a felső tagozatban számukat tekintve
visszaesnek, esetenként meg is szűnnek. Ennek a folyamatnak kell megálljt
parancsolni.
A szakmai együttműködés elmélyítése, a pedagógusok szakmai megújító
képzésének támogatása kiemelt vezetői feladatom. A megvalósításhoz szükséges a
munkaközösségek megújítása, a belső konzultációk, óralátogatások megszervezése.
Tehetséggondozás
Az iskola pedagógiai programja szerint a tehetséggondozás a differenciált
feladatadással, és szakkörök keretei között valósul meg. A valódi tehetséggondozáshoz
ez azonban nem elég. A szakkörök száma sajnos az utóbbi években csökken. A
csoportbontások olyan területen valósulnak meg, melyeknek tanterem- és nem
pedagógiai igénye van.
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A tehetséggondozást ki kell hozni az osztálykeretek közül. Meg kell találnom a
tantestületben azokat az elhivatott pedagógusokat, akik a tehetséggondozást
szívügyüknek érzik, ezért a saját erőforrásaikból áldozni tudnak.
Mindez nem jelenti azt, hogy a tanórákon zajló tehetséggondozás megszűnik. A
tehetséggondozás célorientáltabb, szervezettebb kereteit kell kialakítani.
A tehetséggondozás kiemelt színtereinek kell lenni a jövőben a művészetek, a
logikus gondolkodás és az idegen nyelv.
Délutáni foglalkozások
Az egész napos iskolai rendszer délutáni foglalkozásainak valamint a szakkörök
indításának lehetőségeit is szükséges megújítani. A bevett gyakorlat szerint az
óraszámhiánnyal rendelkező pedagógus indított szakkört. Ez a minőségi pedagógiai
munkához azonban nem elég.
Az indított foglalkozásoknak a pedagógus kreativitásán, kezdeményezőkészségén
kell alapulnia. A foglalkozások tartalmi szabályozása az év eleji tervező munka része.
Csak az a szakkör tud felmutatni eredményeket, melyek kitűzött céllal, jól összeállított
tematikus tervvel rendelkezik. Működése ne létszámfüggő legyen, sokkal inkább a
lelkesedés és a kiváló szakmaiság hajtsa. A nem megfelelően működő szakkörök,
foglalkozások az iskola minőségi mutatóit rontják, működésük felesleges.
Mentoráló program
A jól működő fejlesztési munka és a tehetséggondozási program kialakítása
mellett hangsúlyt kell fektetni a magas számú bukás arányainak, valamint
lemorzsolódások számának csökkentésére.
Az alsó tagozatban jól működik az egyéni fejlesztés, a felső tagozatban azonban
ennek

megvalósulása

nem

megoldott.

Elsősorban

a

7-8.

osztályban

a

természettudományi tantárgyak megjelenésével a tanulók eredményei romlanak. A
gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus csak a tanulásban akadályozott gyerekekkel
foglalkozik, azonban a megerősítés több diáknak szükségszerű lenne.
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Az általam eltervezett mentoráló program nemcsak a tantárgyi tudást, hanem a
tanulók személyes kapcsolatát is erősíti. A program elindításakor tanulópárok
kialakítására van szükség. A tanulópárok egymás munkáját segítik, támogatják. A
folyamatot elsősorban a mentorpedagógus és a szaktanárok ellenőrzik. A tanulópárok
az ő irányításuk alatt végzik munkájukat. A mentorált tanulók tantárgyi
eredményeinek változását folyamatosan nyomon kell követni, ezt a szakmai
értekezleteken elemezni kell.
A tanulás tanítása, konfliktuskezelés
Az alsó és felső tagozat átmenetének nehézségeit enyhíti az 5. osztályban is
folytatott egész napos iskolai rendszer, azonban az önálló tanulás eredményességéhez
nem igazán járul hozzá. A gyermekek önállóságának kialakítása, az önálló, hatékony
tanulási módszerek megtanítása intézményi keretek között nem működik. A
gyerekeknek segítséget kell abban adni, hogy az alsó tagozatban megszerzett
motiváltságuk ne csökkenjen, a felbukkanó tanulási nehézségek kezelésére hatékony
stratégiával rendelkezzenek. Ehhez szükséges, hogy a tanulás tanítása program a 4-5.
osztályban intézményi keretek között megvalósuljon.
Fontos, hogy a tanulók kommunikációs stílusa változzon. Az egyre gyakrabban
felbukkanó verbális és fizikai agresszivitást csökkenteni kell, a családból, a
társadalomból, a kommunikációs csatornákból érkező negatív hatásokat ki kell szűrni
az iskolának. Ehhez szükséges lesz a pedagógusok, diákok és szülők, valamint külső
szakemberek

bevonásával

tréningeket

szervezni;

megtanulni,

megtanítani

a

résztvevőket az erőszakmentes kommunikációra, a különféle konfliktuskezelési
módszerekre.
Ellenőrzés, értékelés
Az iskolai eredmények hatékony rendszerezését, a pedagógus és a tanulói munka
fejlődésének nyomon követését az adminisztrálás alaposságával és elemző értékeléssel
tudjuk elérni.
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Középtávú tervek
A tanulólétszám emelése
A helyzetelemzésben látható, hogy a tanulólétszám az elmúlt években kismértékű
csökkenés mellett stagnált. Ezen változtatni szükséges.
A város csalogató hatását olyan oktatási, nevelési programokkal kell
kompenzálni, mely a községben élő, a helyi óvodába járó gyerekek bizonytalankodó
szüleit meggyőzi, esetlegesen más településekről biztosít gyermeket.
Az iskola értékeinek, eredményeinek menedzselése fontos vezetői feladatom
lesz. Az, hogy az iskola milyen eredményeket tud felmutatni, eddig rejtve maradt
mások előtt. A faliújság, az iskola honlapja csak azoknak az érdeklődőknek adott
tájékoztatást, akik maguk is ide járnak, vagy konkrétan a mi iskolánkra voltak
kíváncsiak.
Az iskola széleskörű megismertetése meghatározza a belépő gyermekek számát.
Ha ez a szám magas, és a pedagógiai munka folyamatosan eredményes lesz, az a
tanulólétszámot emeli.
Az iskola osztálytermeinek kapacitása vagy az évfolyamonkénti egy osztály
indítása nem befolyásolhatja ennek a célnak a megvalósulását.
Tagozati osztályok, csoportok
Az iskola normál tantervvel működik. Emelt óraszámban nem tanítunk
semmilyen tantárgyat. Ezen változtatni szeretnék a törvény adta lehetőségeken belül.
Szükséges az iskola pedagógusainak elkötelezettségére alapozva tagozati osztály
vagy osztályok indítását bevezetni. Az iskola pedagógiai irányvonalát, profilját,
minőségi mutatóit valamint a szakmai változásokra igényes kollégák elképzeléseit
figyelembe véve a 2015-2016-os tanévben el kell készíteni egy új, hosszú távon is
megvalósítható szakmai innovációt, mellyel iskolánk kitűnik a környék iskolái közül,
új színfoltként jelentkezik az iskolák palettáján.
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Ez a tanulószervezeti innováció a jelenlegi humánerőforrás figyelembevételével,
átcsoportosításával létrehozható lenne. A megvalósítása körültekintő szervezési
munkát, valamint az alapdokumentumok módosítását igényli.
Szakmai munkaközösségek
Az iskolában jelenleg két munkaközösség, az alsó és felső tagozatos működik.
Ezeknek a feladata elsősorban a tagozati programok szervezése, végrehajtása, de
tanulásszervezési, nevelési, oktatási feladatai is vannak. A műveltségi területek
eredményességéhez azonban szükségesnek érzem a munkaközösségek átalakítását.
A jelenlegi két munkaközösség megmaradna, feladatkörei egyértelműen
körvonalazódnának, a programok szervezésében, koordinálásában vennének részt,
valamint a nevelési problémákkal, feladatokkal foglalkoznának. A kompetenciák
tisztázása és a strukturáltsága várhatóan erősíteni fogja a szervezeti együttműködést.
Az oktatási feladatok támogatására humán és reál munkaközösségek kialakítására
van szükség, melynek tagjai nem tagozati, hanem iskolai szinten foglalkoznának a
szakmai területük ápolásával. Ennek a kialakítása szintén segíthetné a tagozatok
átjárhatóságának megkönnyítését, a pedagógusok jobban belelátnának egymás
módszertani

munkájába. A

belső szervezeti

innovációval eredményesebben,

hatékonyabban lehetne a tantárgyak, területek fejlesztési feladatait végrehajtani,
valamint jobban megvalósulna a tehetséggondozás és a felzárkóztatás koordinálása.
Ökoszemlélet
Az iskola pedagógiai programjában hangsúlyosan szerepel, hogy „tanulóink
szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk. A szemléletet
csak úgy lehet kialakítani, ha minden tantárgyban és iskolán kívüli programon arra
törekszünk, hogy ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként
lássák a természetet és benne az ember szerepét és helyét.”
A megvalósítás valóban komplex. Akcióprogramokkal, versenyekkel, a tanórák
anyagába

beépített

környezettudatos

ismeretekkel

alakítjuk

a

gyermekek
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környezettudatos világképét, megfűszerezve a pedagógusok személyes példaadásával.
Ezen a területen eddig is szép eredményeket értünk el.
Az iskola képes ökoiskolaként működni. Az ehhez szükséges erőforrásaink
rendelkezésre állnak. Az adottságainkat azonban rendszerbe kell foglalni, a hatékony
megvalósuláshoz megfelelő keretet kell neki biztosítani, az akcióprogramokat,
versenyeket, tantárgyi anyagokat folyamattá kell gyúrni, hogy az iskola elnyerhesse és
büszkén viselhesse az ökoiskola címet.
A település környezeti adottságai nem is kívánhatnák másként.
Minőségbiztosítás
A közoktatási rendszerben a minőségbiztosítás fogalma nem idegen. Olyannyira
nem, hogy kötelező elemként ez az intézmények működésének része volt.
Ki kell jelenteni, a mi iskolánkban a minőségbiztosítási rendszer csak névlegesen
működött. Célom, hogy ezt a rendszert újra működésbe hozzam. Az elmúlt hónapok
során elindult már ez az építkezési folyamat. Úgy gondolom, nem a régi
dokumentációt kell leporolni, hanem egy új, használható, a gyakorlati élethez igazodót
készíteni.
Az intézményi minőségirányítási program ma nem kötelező. Véleményem szerint
azonban az az iskola, amely ezt nem működteti, nem tudja a közoktatási feladatait
eredményesen, a partnerek és az intézmény belső igényeinek megfelelően működtetni.
Versenyek
A járási, megyei, levelezős versenyek sokasága jellemzi a közoktatást. A mi
iskolánkban a Madarak- és fák napja az a verseny, melyen a környező iskolák részt
vesznek. A másik, jó színvonalú, sikeres versenyünk az Európa-nap. Ezeket a
programokat szeretném a jövőben megtartani, megyei szintűre bővíteni.
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Hatékony partneri hálózat működtetése
Az iskola szerteágazó partneri hálózattal bír. Szükséges ezeknek a külső
erőforrásoknak a működését összehangolni.
Ennek megvalósítása nem nehéz feladat. Az iskolai munkaterv elkészítését a civil
szervezetek, a partnerintézmények bevonásával, a kívülről érkező igények, a
támogatások számbavételével kell elvégezni.
Fontos kiemelni a Diákönkormányzat munkáját. A diákvezetők munkája az
elmúlt években az iskola közösségi életét fellendítette. Sajnos a diákvezetőség
egymaga dolgozik az iskoláért, nem tudja hatékonyan bevonni a többi tanulót. Ennek a
szervezetnek a megerősítése, további feladatot ró az iskola vezetőségére, a
Diákönkormányzatot patronáló pedagógusra és az osztályfőnökökre.

Hosszú távú tervek
Korszerű, esztétikus iskolai környezet kialakítása
A hatékony pedagógiai munka, az eredményes nevelés és oktatás kudarcra van
ítélve abban az iskolában, ahol nincs megfelelő infrastrukturális háttér, nem igényes az
iskolai környezet, nem megfelelőek a szolgáltatások. A pedagógiai törekvés nem
elegendő a tanulólétszám növekedéséhez, a szülők és a pedagógusok elégedettségéhez.
Az intézményi környezet korszerű kialakítása, az esztétikus és tiszta megjelenés
ugyanolyan fontossággal bír.
Az épület felújítása szükségszerű. Az önkormányzattal történő megbeszéléseink
során tudom, hogy a település vezetősége erőfeszítéseket tesz azért, hogy az iskola
energetikai megújulása megtörténjen.
Az udvar, az épület bútorzata, eszközei szintén megújulásra várnak. Az ehhez
szükséges anyagi forrásokat az támogatóktól, pályázatokból be kell szerezni. Az
önkormányzat felelősségvállalása a szűkös költségvetés ellenére is támogatóbbnak kell
lenni.

30

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

Készítette: Molnár Péter

Az intézményi étkezés, mint külső szolgáltatás, folyamatos problémaként merül
fel az iskola működésében. Az ételek minőségéről az iskolavezetés folyamatosan
egyeztet a vállalkozóval. Azzal, hogy a gyerekek nem az iskola épületében, hanem
távol étkeznek, sok hasznos idő megy el, számos nevelési, pedagógiai feladatra
kevesebb idő jut. A gyermekétkeztetés minőségének javítása szintén az önkormányzat
támogatásával valósulhat meg.
Pályázatok
A szakmai, infrastrukturális elképzeléseket pályázatok írásával lehet támogatni.
Erre a jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnem és fektetni valamennyi
pedagógusnak.
Az iskola jelenleg is vár beadott pályázat elbírálására. Az elmúlt héten kaptuk
meg a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának
megvalósítására” című pályázat pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatót.
A TÁMOP 3.1.4.C jelű Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat szintén
elbírálásra vár.
A pályázatok fontos kritériuma a fenntarthatóság, mely szintén a vezetői munka
része.
Emberi erőforrások
A tantestületben nyugdíj előtt és nyugdíjazáshoz közel álló pedagógusok is
vannak. Jelen helyzetünkben fontos a humán erőforrás optimalizálása. A megüresedett
státuszokra olyan pedagógusokat kell felvenni, akiknek szakmai céljaik az iskola
céljaival azonosak, munkájukat lelkiismeretesen, a legnagyobb tudásukkal végzik. A
meglévő szakos ellátottság biztosítása továbbra is cél.
Fontos szerepet tulajdonítok annak is, hogy a pedagógus kötődjön a településhez.
Ehhez szükség lehet a településnek is segítséget nyújtani a letelepedésben.
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A pedagógiai munka elvégzésében hatalmas segítséget jelent a pedagógiai
asszisztensek foglalkoztatása. A tanulásban, a programok megvalósításában segítő
szakember alkalmazásához státuszra van szüksége az iskolának. A státuszra olyan
személyt szeretnék foglalkoztatni, aki szakmailag az iskola iránt elkötelezett.

IV.

Zárszó
Pályázatomat eddigi vezetői munkám folytatásaként készítettem. Az elmúlt hat

év során az iskola számos szervezeti és szakmai innováción ment keresztül. Ezt a
folyamatot szeretném folytatni, az új terveket megvalósítani.
Hiszem, hogy egy iskola jó vezetői személyiség, jó pedagógusok, lelkes diákok,
támogató szülők nélkül nem lesz jó intézmény. Fontosnak tartom a jó, ösztönző
munkahelyi légkör kialakítását. A személyes kompetenciáknak, az érdeklődési körnek
megfelelő feladatokkal hatékonnyá, ez által sikeressé lehet tenni az iskolát.
Igazgatóként kollégáim sikereiben, problémáiban, kudarcaiban osztoztam,
szükség esetén tanácsaimmal segítettem őket. Munkám során továbbra is igyekezni
fogok minden pedagógust elképzeléseiben, ötleteiben, törekvéseiben támogatni.
Az eredményes intézményi működéshez szükség van az odaadó szakmai
munkára. A jól elvégzett munka mindenkinek öröm. A szűkös anyagi források mellett,
ha másként nem is tudok, a pedagógusok munkájának erkölcsi, szakmabeli
elismeréséért mindent meg fogok tenni.
A jövőben olyan iskolának a működéséért szeretnék dolgozni, amelyben a
tanulók kellemes légkörben egyéni képességeiknek megfelelően tudnak fejlődni, ahol
a szülők azt érzik, hogy az itt dolgozó pedagógusok lelkiismeretes, hatékony
pedagógiai munkát végeznek, ahol a fenntartó mindent elkövet azért, hogy a külső
körülmények is lehetővé tegyék a kiváló szakmai munkát.
Következetes

vezetői

munkával,

támogató

szakmai

környezettel,

aktív

diáksággal, az iskolában bízó szülőkkel és a felelősségteljes fenntartóval úgy érzem, ez
a cél elérhető.
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Mellékletek
Diplomamásolatok
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Erkölcsi bizonyítvány
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Munkáltatói igazolás
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