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 „Indulj onnan, ahol vagy. 

 Használd azt, amid van.  

Tedd meg azt, amit képes vagy.” 

 (Arthur Ashe) 

6. Vezetői program  

Az elmúlt 5 év vezetői tapasztalatai alapján továbbra is azt vallom, hogy a hangsúlyt a 

folyamatosságra, az innovativitásra, a megőrzésre, a stabilitásra és a biztonságra kell 

helyezni. Továbbra is törekednünk kell a minőség megtartására, esetenként javítására, hiszen 

hosszú távon csak a minőség „adható” el. Ezért fontosnak tartom az iskoláról kialakított kép 

további javítását, a demokratikus vezetési stílust, a kollégákkal való partneri viszonyt. 

Terveim, céljaim az intézmény egészére vonatkoztatva állítottam össze. 

Áttekintve az előző intézményvezetői pályázatom céljait és a feladatokat, melyeket 

kitűztem, megállapíthatom, hogy nevelőtestületünk sikeres 5 évet tudhat maga mögött. Az 

alább felsorolt célokat sikerült megvalósítani, fenntartói, szülői és saját erőforrásokat igénybe 

véve. 

 a  szakmaiságon, humánumon, együttműködésen alapuló  jó munkahelyi légkör 

biztosítása  

 a pedagógus kompetenciájának fejlesztése 

 rendszergazda, iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens foglalkoztatása  

 az oktatási rendszer alakulása miatti változások eredményes bevezetése  

 viselkedési problémák javítása 

 az eddigi beiskolázási módszer folytatása, fejlesztése pl. „Minisuli” programok 

szervezése 

 a jogszabályok, a külső és belső dokumentumok szerinti működés 

 korszerű oktatási módszerek elsajátítása, alkalmazása 

 humán erőforrásokkal való gazdálkodás (motiválás, dicséret, elmarasztalás építő 

jelleggel) 

 „Akikre büszkék vagyunk” program elindítása 

 a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése  

 az SNI-s tanulók integrálásának eredményességének növelése 

 nemzetiségi versenyeken való versenyeztetés 



      
 

2 
 

 internet hozzáférés kiépítése, korszerűsítése 

 mosdók mellékhelyiségek részleges felújítása 

 bútorzat cseréje 

 a tanfelügyeleti eljárások előkészítése, lebonyolítása.  

 elektronikus napló bevezetése  

 a kompetencia mérés eredményeiben tapasztalható tendenciák átfogó elemzése.  

 pályakezdők segítése 

 honlap elkészítése  

Nem sikerült maradéktalanul megoldani az alábbiakat:  

 Pedagógusok feladatainak egyenletes, arányos felosztása.  

Oka: A betöltetlen állásokon lévő feladatokat kollégáim egy része túlórában végzi, ezért az ő 

terhelésük nagyobb az átlagosnál. 

 hiányszakos pedagógus alkalmazása  

Oka: egyértelműen a pedagógushiány. A községi iskolákba sokkal nehezebb szakos 

pedagógusokat találni. mint városban. Viszont részben megvalósult ez célkitűzés, hiszen 

2021. szeptemberétől 1 fő pedagógus elkezdte a biológia szakos tanári képzést, reményeink 

szerint megszerzett tudását nálunk fogja alkalmazni. 

 továbbképzések keretében új, modern tanulási formák elsajátítása 

Oka: a hasznos továbbképzések nagyon drágák 

 a tanulók tanulás iránti motivációjának hatékony növelése (ez a probléma 

osztályfüggő) 

Oka: a járványhelyzetben nem tarthattunk rendhagyó órákat, a különböző motiváló, tanulás 

módszertani előadások elmaradtak 

 parkosítás, fák, bokrok ültetése 

Oka: ez a terv csak részben valósult meg. Az Önkormányzat az iskola már meglévő 

területéhez vásárolt még egy területet, melynek kialakítása, parkosítása tervezés alatt áll. 

Ennek figyelembe vételével kívánjuk a mi ötleteinket megvalósítani.  

6.1. A szervezet fejlesztésére irányuló elképzelések 

Az intézmény dolgozóinak kapcsolatrendszerét a vertikális é a horizontális kommunikáció is 

jellemzi. Az értekezleteknek, az információs szolgáltatásoknak kialakult rendje van. A vezetői 

egyeztetések havi szintűek, a helyettesekkel napi szintű egyeztető megbeszéléseket tartunk. a 

helyes döntések előkészítése érdekében. 
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Az elvégzett munka, és az elkövetkező feladatok megbeszélése havonta, tantestületi 

munkaértekezleten történik. 

Az internet a mindennapok része, így egyre inkább előtérbe kerül az elektronikus 

kommunikáció, ugyanakkor a napi feladatoknál fontosnak tartom a személyes tájékoztatást is. 

A tanári szobában kitett hirdetmények és a rövid – óraközi szünetekben– megbeszélések 

segítik az információ áramlását. 

Az iskolavezetés mindig elérhető, a felmerülő kérdéseket rögtön meg lehet beszélni. A 

tanulók és a szülők számára a nevelőtestület tagjai és az iskola vezetése fogadóórákon illetve 

előre egyeztetett más időpontban áll rendelkezésre. 

Az információáramlás formáit és a kapcsolattartás rugalmasságát a jövőben is hasonlóan 

szeretném biztosítani. 

Vezetőként kiemelten fontosnak tartom a jó munkahelyi klíma megteremtését és megőrzését. 

Sokrétű feladataim kevéssé teszik lehetővé a szoros, mindennapi személyes kontaktust, de 

igyekszem ezt is megvalósítani. Nagyra értékelem a kollégák közötti nyitott kapcsolatokat 

mind szakmai, mind emberi vonatkozásban. Támogatom a belső tudásmegosztást, egymás 

óráinak látogatását (bár ez egyre nehezebb a magas óraszámok miatt) szakmai 

tapasztalatszerzés céljából. Hiszen együttműködő diákokat együttműködő pedagógusok 

tudnak nevelni. Eddigi közös munkánkra az együtt gondolkodás, a tenni akarás, az 

összefogás, a gyerekek iránti szeretet volt a jellemző. 

 

6.2.   A személyi feltételekkel kapcsolatos célkitűzések 

A jelenlegi tantestület összetétele sajnos nem 100%-os szakos ellátottságot jelent. Ennek a 

megoldása az egyik legfontosabb feladat. Óraadó kollégákkal kiegészülve szakmailag képzett, 

eredményes együttműködésre kész a testület. A jelenleg tartósan távollévő kollégák pótlása 

megoldott. Sajnos azonban a tantestületek átlagéletkora igen magas (~50 év), ami azt jelenti, 

hogy a következő 2-3 év során sok kolléga nyugdíjazására kerül sor. Már tapasztaltuk, hogy 

nem könnyű őket pótolni. Azaz elképzelésem miszerint a helyüket pályájuk elején álló 

kollégákkal töltsük fel, elég irreális elképzelés, hiszen nincs kellő számú pályakezdő.  

Kollégáim körében továbbra is szorgalmazni kívánom és minden támogatást valamint a 

rendelkezésre álló információt meg kívánok adni annak érdekében, hogy a Pedagógus I. 

fokozatból a törvény által előírt határidőig minősíthessék magukat a Pedagógus II. 

fokozatba. 



      
 

4 
 

Szükségesnek tartom a pedagógusok IKT eszközök használatát segítő, a digitális 

kompetenciára hangolt képzéseket. Ezt a megkezdett képzést külső és belső továbbképzések 

keretén belül szeretném folytatni. 

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Minősítésre jelentkezés Intézményvezetői ösztönzés 

 

Hiányszakos pedagógus alkalmazása 

 

Óraadók további foglalkoztatása.  

 

A hétévenkénti továbbképzések keretében új, 

modern tanulási formák, technikák, digitális 

kultúra növelése 

 

 

 

Továbbképzési kínálat, motiváció 

 

6.3.  Neveléssel-oktatással kapcsolatos fejlesztési célkitűzések 

Intézményünk és településeink jövője szempontjából továbbra is létkérdés a tanulólétszám 

megtartása, növelése. Ennek érdekében minőségi munkával, az intézmény jó hírnevének 

erősítésével kell a legnagyobb erőfeszítést tennünk.  

Kiemelt feladataink közé tartozik a diákok nevelése is, mely legalább akkora jelentőséggel 

bír, mint oktatásuk. Ez a tevékenység része a mindennapi munkánknak, megjelenik a 

tanórákon és azokon kívül. A viselkedési problémák kezelése, az agresszió jelenléte az 

iskolákban szinte már mindennapos probléma. Világszinten problémát jelent a viselkedési 

problémák kezelése, elsősorban az agresszió jelenléte az iskolákban, a tanulók közötti verbális 

és tettleges bántalmazás.  

A gyerekekben ma sokkal nagyobb a feszültség, a türelmetlenség, apróságokon képesek 

egymással összekapni. Ez ellen naponta küzdünk.  

Célom, az iskolapszichológussal összefogva egy olyan projekt kidolgozása, hogy a 

tanulókkal együtt egymást elfogadó, erőszakmentes iskolai légkört alakítsunk ki. Tervem az 

is, hogy létrehozzunk egy „Szeretet-díj” –at, melyet az a tanuló kapna meg a karácsonyi 

ünnepségen, a diákok és pedagógusok javaslata alapján, aki a legtöbb szeretetet, kedvességet 

és segítséget nyújtja társainak. 

Nagy felelősségünk van abban, hogy az internet világában való tájékozódást/eligazodást 

megtanítsuk tanulóinknak, és segítsük a helyes internethasználat elsajátítását.  
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Változatlanul fel kell hívni a gyerekek és a szülők figyelmét az internet veszélyeire, aminek 

nem csak az informatika órák adnak teret, hanem az iskolában ebből a célból szervezett 

programokkal, mert ez mindannyiunk közös feladata, felelőssége. 

Szerves része az intézménynek a diákönkormányzat, melynek nagyobb szerepet kívánok 

adni a közösségi élet szervezésében. 

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

A települések gyermekeinek további 

megnyerése, megtartása 

Az eddigi óvoda-iskola közti kapcsolatrendszer 

A nagycsoportosok látogatása 

„Minisuli” programok szervezése 

Viselkedési problémák javítása Pszichológus előadásai a pedagógusoknak, 

szülőknek 

„Szeretet-díj” létrehozása nevelőtestület, DÖK, Szülői Közösség 

Helyes internethasználat Előadások szervezése 

Gyerekprogramok önálló szervezése a 

tanulók saját ötletei alapján 

DÖK segítő tanár, nevelőtestület, vezetőség 

A nevelő-oktató munkánkban a tanulók motivációja létfontosságú, és bár a motiváció belső 

késztetés, a pedagógusok kiemelt szerepet játszanak a megfelelő támogatás biztosításában, 

illetve abban, hogy különféle eszközök és módszerek segítségével előmozdítsák és 

megerősítsék azt. A már előzőekben felsorolt programjainkon, tevékenységeinken túl szükség 

van a folyamatos újításra, megújulásra. Ezért szükségesnek tartom, hogy intézményünkben 

folyamatosan igény maradjon a módszertani megújulás; változatos módszereket 

alkalmazzunk a tanórákon, kiemelt figyelmet fordítva a tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulókra, ezért kiemelten támogatom a továbbképzéseken való részvételt. 

A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek tervezésénél nagy 

hangsúlyt kell továbbra is fektetni a tanulási és magatartási nehézségeket kezelő, valamint 

tanulmányi eredmény javítását célzó tevékenységekre.  

Fontosnak tartom, hogy egy iskolában legyen működő könyvtár ahol érdekes, olvasásra 

csábító programokkal felkelthető a gyerekek olvasás iránti érdeklődése. 

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Korszerű oktatási módszerek elsajátítása, 

alkalmazása 

Önképzések, külső,- és belső 

továbbképzések, egymás segítése 

A tanulók tanulás iránti motivációjának 

hatékony növelése 

Módszertani megújulás, hatékony 

tanulásszervezés, rendhagyó órák szervezése 
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CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Olvasási igény felkeltése Könyvtári foglalkozások tartása 

Tehetséges tanulók versenyre való 

felkészítése, a lemaradók eredményes 

felzárkóztatása 

A tanórán kívüli és szabadidős programok – 

a tanulók és a szülők igényeinek megfelelő - 

további széles választékának biztosítása 

Tanulóink eredményeinek növelése a 

kompetenciaméréseken 

Eredményes szakköri, felzárkóztató és fejlesztő 

foglalkozások, képességfejlesztő pedagógiai 

módszerek alkalmazása 

Korai iskolaelhagyás megelőzése A pedagógiai-szakmai szolgáltatások    

Továbbra is fontos a nemzetiségi nevelés-oktatás terén a szlovák illetve német nyelv és 

irodalom valamint a kultúra oktatása. Törekednünk kell a nyelv gyakorlati készségeinek 

kialakítására, szóbeli és írásbeli megértésére, illetve művelt köznyelvi szintű elsajátítására. 

Ebben az oktatási formában a fejlesztési feladatoknak az alapja az aktív nyelvhasználat, a 

szókincsfejlesztés valamint a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Testvériskolai kapcsolat kialakítása 

(szlovákiai, németországi iskolával) 

Együttműködés a helyi és országos 

nemzetiségi szervezetekkel 

A tehetséges tanulók alapfokú nyelvvizsgára 

való felkészítése 

A tanulók és szüleik meggyőzése a nyelvi és 

kulturális gazdagság előnyeiről 

6.4. A tárgyi feltételekkel és a környezetünkkel kapcsolatos célkitűzések 

Az intézmény bemutatása során már felvázoltam, hogy mely területeken lenne szükséges az 

iskolák fejlesztése, amelyek nagy része a fenntartó által valósulhat meg. A kisebb kiadásokat, 

beszerzéseket pályázatok írásával, támogatók megnyerésével szeretném továbbra is 

megvalósítani.  

A mindennapos testnevelés során 2 osztály egyidejűleg használja a tornacsarnokot. Szükség 

lenne térelválasztó függöny felszerelésére. A tanulók és pedagógusok igényeinek 

megfelelően szabadtéri foglalkozások megtartására is alkalmas szabadtéri bútorokat 

szeretnék elhelyezni az udvaron.  

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Módszertani segédeszközök, digitális 

tananyagok 

Pályázati lehetőségek 

Fenntartói támogatás 
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CÉLKITŰZÉS  ESZKÖZ  

Parkosítás, fák, bokrok ültetése  Önkormányzat, a Szülői Közösség, saját erő, 

illetve pályázati lehetőségek 

Iskolakert kialakítása Önkormányzat, a Szülői Közösség, saját erő, 

illetve pályázati lehetőségek 

Az elhasználódott sporteszközök pótlása Fenntartói támogatás, pályázati lehetőségek 

Az elöregedett bútorzat cseréje  

Fenntartói támogatás 

 

 

IKT eszközpark karbantartása, esetleges 

cseréje, bővítése 

Mosdók, mellékhelyiségek felújítása –a 

tagintézményekben 

Ütemezetten megvalósuló tisztasági festések 

Térelválasztó függöny tornacsarnokba Fenntartói támogatás, pályázati lehetőségek 

Szabadtéri bútorok Pályázati lehetőségek, Szülői Közösség, saját 

erő 

 

6.5 Az intézmény menedzselése 

Vezetői tapasztalataim alapján továbbra is állítom, hogy egy intézmény vezetőjének az egyik 

legfontosabb, állandó feladata az iskola menedzselése. Ennek elsődleges elemei a következők: 

 A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás 

 Fontosnak tartom, hogy az intézmény egységes arculattal rendelkezzen 

 Információk hozzáférési lehetőségeinek széleskörű biztosítása (honlap, Facebook 

oldal, programok helyi újságban való megjelentetése) 

 pályázati lehetőségek maximális kihasználása iskolai programok támogatására, a 

tárgyi feltételek javítására (Magyar Falu program, Határtalanul program, Erzsébet-

táborok) 

 Tavaszi Hérics Alapítvány további bevonása a nevelő-oktató munka támogatására 

(tanulmányi kirándulások támogatása, versenyek nevezési díja, programok 

támogatása, díjak) 

CÉLKITŰZÉS ESZKÖZ 

Egységes arculat kialakítása: saját logó, 

címer, jelvény és sulipóló 

 Önkormányzat, a Szülői Közösség, saját erő, 

illetve pályázati lehetőségek 

Az alapítvány részére nagyobb hírverés az 

adó 1 %-áért 

Honlap, Facebook oldal, E-Kréta felületek 
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7. Záró gondolatok 

Pályázatomban az intézmény jelenéből kiindulva, a jövőnket meghatározó tényezőkre 

igyekeztem rávilágítani. A realitás talaján maradva vázoltam fel a lehetőségeket. 

Olyan cél- és feladatrendszert állítottam össze, amely –a hagyományok megőrzése mellett- a 

fejlődés útján tartja az intézményt. A vezetői program során a megoldás irányait jelöltem ki, 

a részletek kidolgozása, a megvalósítás következik. Közösen kell terveket alkotni és 

megvalósítani, hiszen mindenki tehetsége, építő gondolata szükséges ahhoz, hogy 

eredményesek legyünk.  

A köznevelés egy folyamatosan megújuló és új kihívásokat magában hordozó folyamat. 

Minden tanévben új diákok érkeznek, esetleg új pedagógusok; gyakran változnak a ránk 

vonatkozó jogszabályok, elvárások, eljárásrendek, melyek meghatározzák napi vezetői 

munkámat. 

Célom, hogy az erőforrásokat optimálisan használjam fel, képes legyek alakítani az 

eredményességünket befolyásoló tényezőket, valamint arra, hogy állandóan keressem az 

innovációban rejlő lehetőségeket. 

Célom az eddigi értékeink megőrzése és a hagyományok továbbvitele mellett, a minőségi 

továbblépés lehetőségének biztosítása, a jelenlegi gyermekközpontú eredményes munka 

folytatása, mely a változó társadalmi körülményekhez és kihívásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodik. Továbbra is olyan vezető kívánok lenni, aki a pedagógusokat folyamatosan 

bíztatja, megerősíti, célokat tűz ki, követelményeket állít, motivál és aktivizál. Igyekszik a 

jó légkör, a bizalmi viszony kialakítására. Tiszteli az önállóságot, igényli az építő kritikát, 

elgondolkodik azokon.  

A megvalósítás azonban csak akkor lesz sikeres, ha a munkámat egy együtt gondolkodó, 

tevékeny tantestület támogatja, közös célok mentén egy olyan intézményben, ahol szívesen 

dolgoznak a pedagógusok és a technikai személyzet, ahol gyereknek lenni jó és minden 

lehetőség adott, hogy tanulóink magabiztos diákként lépjenek ki a 8. tanév végén az iskola 

kapuján. 

Az eddig végzett vezetői munkám bizonyítja, hogy tetteimmel, elképzeléseimmel az 

intézmény jövőjét építeni tudom, szemléletemmel, türelmemmel, humánummal, 

munkámmal továbbra is hatással tudok lenni a szervezet fejlődésére. 
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Szakmai előmenetelem érdekében célom a Mesterpedagógus kategória elérése, melyet az 

innovatív, fejlesztő területen kívánok megvalósítani, ezzel is az intézmény fejlesztési 

lehetőségeit szolgálni és növelni. 

 

E feladatok ellátásához Miniszter Úr, a Fenntartó és valamennyi döntéshozó szíves 

támogatását kérem. 

 

„ A vezető első felelőssége meghatározni a valóságot.  

Az utolsó pedig köszönetet mondani.  

A kettő között pedig a vezető szolgál.” 

(Max DePree) 

 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

 

Sárisáp, 2022.03.25. 

 

Kollár Mária 

 

 

 

 

 

 

 


