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Nyilatkozat 

 

Alulírott Makainé Zérczi Zsuzsanna pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások 

Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására 

kiírt pályázati felhívására.  

Nyilatkozom arról, hogy a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.  

Nyilatkozom továbbá, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagomnak az eredetivel teljesen 

megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a 

pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.  

Nyilatkozom még, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.  

Pályázatomhoz mellékelem a következőket:  

• végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai  

• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum  

• szakmai önéletrajz  

• hatósági erkölcsi bizonyítvány  

• nyilatkozat  

 

Újszász, 2021. február 25. 

Tisztelettel: 

          Makainé Zérczi Zsuzsanna 

5052Újszász, Erzsébet krt 31.  
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1. Bevezetés 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2021. február 16-án a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett az Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.  

A pályázati kiírás a vezetői megbízással járó lényeges feladatként jelöli meg az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetését, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök 

megfelelő gondossággal való kezelését, a munkáltatói jogok gyakorlását és a döntéshozatalt az 

intézmény képviseletével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a 

jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Pályázatomat a fent meghirdetett vezetői megbízásra nyújtom be. 

Gyakorló pedagógusként 27. éve dolgozom a közoktatásban és 2011 óta intézményvezető-

helyettesként az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, amely a második 

munkahelyem. Intézményvezető-helyettesként alkalmam volt betekintést nyerni az 

intézményvezetői feladatokba is, alsó tagozatos helyettesként, több terület felelőseként vezetői 

gyakorlatot is szerezhettem. Az elmúlt 10 év számtalan lehetőséget adott, hogy fejlődni tudjak. 

Változásokkal, átalakításokkal és az ezzel járó kihívásokkal teli időszak volt ez, de egy valami 

nem változott, ez pedig a gyermekközpontú gondolkodásmód, gyermekszeretet, a közösség 

iránt érzett felelősségvállalás. Vezetői pályázatom összeállításakor az intézménnyel szemben 

támasztott elvárásokat vettem alapul és az elmúlt időszak helyzetelemzése, értékelése volt 

irányadó. Céljaimat és terveimet az oktatási intézményekre vonatkozó jogszabályok, a Nemzeti 

Köznevelési Törvény, rendeletek, az intézmény helyi szabályozó dokumentumai szerint 

fogalmaztam meg és az irányt természetesen az intézményi hagyományok, humánerőforrás 

kapacitás, pedagógus kompetenciák, a tanulói összetétel figyelembevételével és tiszteletben 

tartásával jelöltem ki. 

Vezetői pályázatom legfontosabb célkitűzése, hogy az Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában - a pedagógusok, diákok, szülők, a fenntartó és a partnerek elvárásait 

ismerve, a jelen eredményeire, hagyományaira építve, megőrizve a magas szakmai 

színvonalat - igényes oktató-nevelő munka folyjon.  
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1.1. Szakmai életút bemutatása 

 

A pedagógus hivatás iránti vonzalmam már gyermekkoromban megmutatkozott. Általános 

iskolás éveim alatt a tanáraim inspiráltak, tetszett, amit és ahogyan tettek velünk/értünk 

diákokért. Később, amikor a pályaválasztásra került sor, nem volt kérdés, hogy melyik pályát 

választom.  

Alapdiplomám megszerzését követően is nagy hangsúlyt fektettem az önképzésre, tudásom, 

módszertani kultúrám megújítására. Első diplomámat óvodapedagógusként szereztem, majd ezt 

követően a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán tanítói képesítést kaptam. 1997 óta 

a helyi általános iskolában dolgozom. Az első évben napközis nevelőként szerveztem a 

gyermekek tanítás utáni szabad idejét, majd mikor igényként merült fel egy német nyelvszakos 

kolléga alkalmazása, beiratkoztam először a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola német nyelv 

műveltségi területi képzésére, majd az ELTE német nyelvtanár szakán szereztem harmadik 

diplomám. Ebben az időszakban a tanítás mellett feladatul kaptam a gyermekek szabadidős 

tevékenységének szervezését is, diákönkormányzatot segítő pedagógusként éveken át 

szerveztem a tanulók tanórán kívüli és nyári elfoglaltságait és szerveztem, vezettem iskolánk 

nyári táborait. 2006-ban intézményünk pályázatot nyújtott be a HEFOP 3.1.3 „Pedagógiai 

módszerváltás az Újszászi Nevelési Központban gyermekeink esélyeinek növelése 

reményében” című pályázatra, amely keretében idegen nyelv kompetenciaterületen két 

csoportban kezdtem el a program bevezetését, ezzel vállalva a nem kis kihívást jelentő 

feladatokat, továbbképzéseket. Szívesen vettem részt a képzéseken, ahol hozzám hasonló 

innovatív, nyitott pedagógusokkal találkozhattam, dolgozhattam együtt és ezek az alkalmak 

kitűnő lehetőséget kínáltak a szakmai tapasztalatcserére is. 

2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet jóvoltából egy hetet töltöttem 

Németországban, Halle-ban, ahol Európa több országából voltak jelen német nyelvszakos 

kollégák. Ez az alkalom kiváló volt arra, hogy nyelvi ismereteimet frissítsem. Német 

egyetemeken tanító professzorok előadásain ismerhettük meg a nyelv sajátosságait, 

óralátogatások alkalmával betekintést nyerhettünk a német iskolarendszer különlegességeibe és 

a közös szakmai fórumokon sok-sok segítséget, ötletet kaptunk a német kollégáktól arról, hogy 

hogyan is lehet a nyelvet játékosan, érdekesen és kreatívan tanítani. 

2009-ben az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft szervezésében részt vettem 

közoktatási mentor felkészítésen, majd ezt követően több alkalommal és helyszínen 

kipróbálhattam magam, mint mentor, szaktanácsadó. A felkészítés keretében új, modern 
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tanulásszervezési eljárásokkal, tanulástechnikákkal ismerkedhettem meg és elsajátítottam azt 

is, hogy hogyan kell ezeket a módszereket a tanítási órákon alkalmazni, illetve hogy hogyan 

ismertessem meg kollégáimat ezekkel az új és nagyszerű dolgokkal. Mentori tevékenységem 

alkalmával több intézményben sikerült megalapozni a projektoktatás, az új és modern tanulási 

módszerek bevezetését, alkalmazását. Munkám során az ország legkülönbözőbb részeibe 

jutottam el, mint szaktanácsadó és ezek a látogatások is nagyon sok tapasztalatot, tanulságot 

hoztak szakmai életembe. Jó volt kilépni az iskola falai közül, betekintést nyerni más 

intézmények életébe.  

2012-től vettem részt a Szegedi Egyetem szervezésében a holland-magyar intézményvezető és 

középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen és 2013. 

június 12-én intézményvezető, középvezető szakvizsgát tettem. 

A 2011-2012-es tanévtől új feladatot kaptam, az Újszászi Nevelési Központ egyik 

tagintézményvezető-helyetteseként vettem részt a nevelés-oktatás szervezésében, 

irányításában. Majd 2013 óta az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezető 

helyetteseként folytatom ugyanezt a munkát.  Megbízásomból adódóan felelős vagyok az 

intézményvezető által rám bízott feladatokért. Aktív részt vállalok a szakmai dokumentumok 

átdolgozásában, az éves munkaterv, az iskolai statisztika elkészítésében. Intézményünk a 

2011/2012-es tanévben kezdte el a TANINFORM elektronikus napló használatát az 

adminisztrációs munkához. Az elmúlt hét évben már a 3. rendszert próbáltuk ki és használjuk, 

melynek intézményi bevezetésében, a program adaptálásában intézményvezető-helyettesként 

fontos feladatom volt. Koordinálom és ellenőrzöm a pedagógusok helyettesítését és az ügyeleti 

rendet, a hozzám tartozó szakmai munkaközösségek munkáját, mint például az alsó tagozatos 

szakmai munkaközösség, a hagyományőrző munkaközösség, feladatot vállalok az iskolai 

rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az intézményvezetővel történt előzetes 

megbeszélés alapján részt veszek a tantárgyfelosztás összeállításában, majd az órarend 

elkészítésében.  

Intézményünk erősségének nevezhető az intézményi önértékelési munka. A 2016/2017-es 

tanévben alakult intézmény önértékelési csoport tagjaként aktívan tevékenykedem ebben a 

teamben is. A csoport feladata a tanfelügyeletet megelőző önértékelési rendszer kiépítése és az 

önértékelés lebonyolításának irányítása, koordinálása. A csoport tagjaival kidolgoztuk az 

intézmény pedagógusokkal szemben támasztott elvárásrendszerét, majd ez alapján ötéves 

ciklusban kezdtük el a pedagógusok önértékelését. Mára már minden kolléga önértékelése 

megtörtént, emellett elvégeztük az intézményvezetői és intézményi önértékelést is.  
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Az első osztályos beiskolázást szívügyemnek tekintem. Hiszem és vallom, hogy minden 

újszászi kisgyermeknek helye van az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában és 

mindent megteszek azért, hogy ez így is legyen. Alsó tagozatos kollégákkal közösen 

kidolgoztunk egy jól működő „ovi-suli” átmenetet támogató programsorozatot, melynek 

keretében minden leendő első osztályos tanulónak és szülőjének lehetősége nyílik az intézmény 

megismerésére. Folyamatos igény- és elégedettség méréssel igyekszünk összegyűjteni a szülők 

intézményünkkel szemben támasztott elvárásait és nevelő-oktató munkánkat ennek 

megfelelően tervezni, szervezni. Ilyen igényként merült fel ezelőtt 6 évvel a szülők részéről 

már első osztálytól az idegen nyelv (különösen az angol nyelv) tanulásának lehetősége is. A 

vezetői szintű átgondolást követően kidolgoztam az idegen nyelv oktatásának stratégiáját, 

amelyet azóta is sikeresen alkalmazunk.  

2015-ben részt vettem az Oktatási Hivatal által szervezett a „Tanfelügyeleti szakértők 

felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” c. továbbképzésen és ebben az évben 

mesterpedagógusi minősítést szereztem. Azóta szakértőként veszek részt a 

pedagógusminősítés és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés folyamatában.  

Szabadidőmben egy helyi alapítvány, a „Gyere Segíts!” Alapítvány  munkájában vállalok - 

már több, mint 10 éve- feladatot, melynek elnökeként évente több jótékonysági akciót is 

szervezünk az Újszászon élő családok, gyermekek életminőségének javítása érdekében. 

Az elmúlt időszakban sok, izgalmas, komoly kihívást jelentő feladatot, megbízást kaptam, 

amelyet nagy odafigyeléssel, precizitással, a legjobb tudásom szerint igyekeztem elvégezni. A 

közvetlen főnökömtől, kollégáimtól az utóbbi időben sok biztatást kaptam arra, hogy vállaljak 

új szerepet az intézményünkben. Egy intézményt vezetni nem könnyű dolog és hatalmas 

felelősség, de az biztos, hogy sokszínű, izgalmas feladat. Az iskolában dolgozó kollégákkal, az 

intézmény közvetlen partnereivel, a szülőkkel, gyerekekkel munkám során jó kapcsolatot 

alakítottam ki. Munkámat mindig is a fegyelem, a segítőkészség, empátia, a közös célok 

elérésében való kooperatív együttműködés jellemezte. Feladataimat nap, mint nap töretlen 

hittel elköteleződéssel, alázattal és kitartással végzem. Magánéletem kiegyensúlyozottságát 

igyekszem megőrizni, hiszen az a színtér az, ahol az ember feltöltődhet, új erőt meríthet. Azon 

ritka emberek közé tartozom, akinek a munkája a hobbija is. Mindent megteszek azért, hogy a 

munkám soha ne váljon mindennapos rutinná, és az, amit teszek, hasznos legyen a többi ember 

számára. Teljes mértékben azonosulni tudok Katherine Graham gondolatával, miszerint: 

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?” 

             Katherine Graham  
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1.2. Küldetésnyilatkozat 

 

„ Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.” 

               (Szent-Györgyi Albert) 

Szent-Györgyi Albert szavai szerint a jövőt a ma iskolájában alapozzuk meg. Én szép jövőben 

reménykedem, ezért: 

⮚ Olyan iskolát szeretnék, ahol a tanulók jól érzik magukat, ahová öröm járni, mert 

megértő és motiváló légkör uralkodik, 

⮚ amelyben a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket és elégedettek az abban folyó 

oktatás-nevelés színvonalával, mert minden gyermek a képességei szerint, érdeklődési 

körének megfelelően fejlődhet. 

⮚ Olyan munkahelyet szeretnék, ahol a sokszor nehéz körülmények között, gyakran 

túlterhelt pedagógusok minden támogatást megkapnak az iskola vezetőjétől. Ahol a 

pedagógus fontosnak érzi a munkáját és mindenki megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyben a legjobb tud lenni. 

⮚ Olyan iskolát, amely a gyermeket az életre neveli, ahol a tanulók büszkék lehetnek arra, 

hogy Vörösmartys diákok. Szeretném és mindent megteszek azért, hogy „divat” legyen 

Újszászi Vörösmartys diáknak lenni. 

⮚ Olyan iskolát, amelyben a színes tevékenységpalettából mindenki olyan tevékenységet 

választhat, amelyekkel képességei a legsokoldalúbban fejlődhetnek. 

⮚ Olyan iskolát szeretnék, amely alkalmazkodni tud a társadalmi elvárásoknak és a tanuló, 

szülő, városunk és a fenntartó megelégedésére tud működni. 

Bármilyen jövő is vár ránk, egy biztos, az iskola közösségét a jövőben is különböző képességű, 

érdeklődésű, különböző szociális és kulturális hátterű gyerekek fogják alkotni. Ma már nem az 

a legfontosabb kérdés, hogy „mit tanítunk meg”, legalább ilyen fontos az is, hogy milyen 

képességeket, készségeket fejlesztünk annak érdekében, hogy az iskolából kikerülő diákok 

minden szükséges kompetenciával felvértezve lépjenek ki a nagyvilágba. 

Nagy feladat és felelősség hárul az iskolára és ránk, pedagógusokra, az iskolavezetőkre abban, 

hogy felkészítsük a jövő nemzedékét a mindenkor kihívásaira. Az elmúlt 10 évben, mióta az 

iskolavezetés tagjaként dolgozunk együtt, nagyon sok, nagyszerű dolgot valósítottunk meg 

együtt, igazi csapatként. Amennyiben bizalmat kapok, szeretném ezt a munkát ebben a 

közösségben, ezzel a csapattal együtt folytatni.   
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2. Helyzetelemzés 

 

2.1. Iskolánkról 

 

Újszász Város 6-14 éves korosztályának nevelése-oktatása az Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában folyik, melynek fenntartója és működtetője a Szolnoki Tankerületi 

Központ. Iskolánk 2012. december 31-ig az Újszászi Nevelési Központ tagintézményeként 

működött. A 2013. január 01-én bekövetkező átalakítás, fenntartóváltás iskolánk és az ott 

dolgozók életébe is hatalmas változást hozott. Az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, 

Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ egy közös igazgatású, többcélú intézmény volt, 

ahol az intézményegységek egymás munkáját szakmailag erősítve működtek. 2013. január 01-

től a fenntartóváltást követően az intézmény neve Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

lett. Az intézmény címe: 5052 Újszász, Kossuth út 13. Ellátott feladataink az általános iskolai 

nevelés-oktatás alsó és felső tagozaton. A nyolcéves képzés alatt tanítványaink számára a tudás 

megszerzése mellett értékként közvetítjük:  

⮚ az élethosszig tartó tanulás iránti igényt 

⮚ a személyiségfejlesztés és személyiségfejlődés, az önismeret fejlesztésének igényét 

⮚ fogékonyságot a kulturált magatartásra 

⮚ a digitális tudás megszerzésének és folyamatos fejlesztésének igényét 

⮚ a természet tisztelete és szeretete iránti fogékonyságot 

⮚ a világ minél sokoldalúbb megismerésének igényét 

⮚ az ember testi-lelki egészségének megőrzését szolgáló tevékenységeket. 

 

2.2. Kiemelt figyelmet igénylő területek, feladatok, irányelvek az oktató-

nevelő munkában 

 

Mindannyian egyetértünk abban, hogy nem könnyű jó iskolát „csinálni”. De milyen is a jó 

iskola? Valószínűleg ebben a kérdésben gyermek, szülő és pedagógus más-más prioritást nevez 

meg. Fontos azonban, hogy a kereslet és kínálati oldal közelítsen egymáshoz. Ennek érdekében 

rendkívül fontosnak tartjuk a párbeszédet, azt, hogy tudjuk, milyen társadalmi, fenntartói, 

szülői-tanulói igényeknek kell megfelelnünk és fontos, hogy a partnerek is ismerjék azokat az 

értékeket, normákat, amelyeket az iskolánk közvetíteni tud. Azokat az értékeket, amelyeket 

a tantestület tagjai közösen tudnak képviselni és közvetíteni, amelyeket fel tudnak és fel is 
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kívánnak vállalni. Ezeket az értékeket kell és lehet aztán igazítani a partnerek által képviselt 

értékekhez. Intézményünkben működő mérés-értékelési csoport évek óta méri a partneri 

igényeket és az elégedettség szintjét. Céljainkat, feladatainkat és a mindenki számára 

elfogadható irányelveket ezek biztos ismeretében határozzuk meg. 

Prioritást élvező irányelvek munkánkban: 

⮚ gyermekközpontúság 

⮚ jól felkészült pedagógusok alkalmazása 

⮚ magas színvonalú oktató-nevelő munka 

⮚ nyugodt, biztonságos tanulási színtér 

⮚ rend, fegyelem 

⮚ alkalmazható tudás átadása 

⮚ szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása 

⮚ felkészítés a középfokú iskolára 

⮚ nyitottság, innovativitás, kreativitás 

⮚ kultúra, műveltség közvetítése 

⮚ szülő-tanuló-pedagógus egység megléte  

⮚ partneri kapcsolatok megőrzése, erősítése, bővítése 

⮚ jó infrastrukturális háttér 

2.3. Az intézmény profilja 

 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 8 évfolyamon 16 osztályban történik 

nappali rendszerű nevelés-oktatás alsó és felső tagozaton. Iskolánkban integrált nevelés-oktatás 

folyik, az enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgásszervi-és érzékszervi 

fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum-zavarral és egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő tanulók együttneveléséhez minden adottsággal és képességgel rendelkezik mind 

az épület, mind pedig a tantestület. 2016 óta a gyógytestnevelési feladatokat is ellátjuk. 

Településünkön élő családok szociális és kulturális helyzete igen különböző, ezért nevelő-

oktató munkánkban két pillérre építkezünk. A tanulóink 37 %- a hátrányos-, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű, ezért nagyon fontos feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók 

megsegítését, támogatását, felzárkóztatását, ezáltal javítva esélyeiket az életben való 

érvényesülésben. Ebben a munkában elengedhetetlen a szülők és az iskola szoros 

együttműködése, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk.  
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A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása mellett azonban kiemelt 

fontossággal bír a tehetséggondozó munka is, a jó képességű tanulók fejlesztése, tehetségük 

gondozása. Nagy figyelmet fordítunk a pályaorientációs tevékenységekre, melyek során a 

tanulók széleskörű információs kínálatot kapnak, a pályákról, lehetőségekről és a munkaerő-

piaci jellemzőkről.  

Fontosnak tartjuk a tanulók személyiségfejlődésének segítését, a szabadidő hasznos eltöltésére 

számos lehetőséget kínálunk. Az egészséges (testi-lelki) életmódra nevelés, művészeti 

nevelés, és hagyományőrzés szintén prioritást élvez szakmai munkánkban.  

 

2.4. Az intézmény sajátosságai  

 

Mindennapi munkánk alapját a modern világ által támasztott elvárásokra épülő célok és 

feladatok adják. Célunk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek, készségek 

megalapozása, az alapkészségek szilárdítása, használható tudás átadása, egyenlő hozzáférés, 

esélyegyenlőség biztosítása, a különleges bánásmódot igénylő tanulók képesség szerinti 

fejlesztése, átmenetek megkönnyítése, szabadidő hasznos, igényes eltöltése iránti igény 

kialakítása, tanulóink érzékenyítése az egészséges életmód, környezettudatos magatartás iránt. 

Kiemelt értékeink a következők: 

 differenciálás, egyéni képességek szerinti haladás lehetőségének biztosítása 

 tehetséggondozás 

 idegen nyelvoktatás: angol és német nyelv közötti választási lehetőség, angol nyelv 

emelt óraszámban történő oktatása 

 informatikaoktatás már alsó tagozattól 

 művészeti nevelés (énekkar, diákszínpad, néptánc oktatás, a Teátrum Művészeti 

Alapiskolával és az Ádám Jenő zeneiskolával ápolt szakmai kapcsolat) 

 tapasztalati tanulásra épülő tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

 projektnapok, témahét szervezése 

 tanórán kívül szervezett kulturális- és sportesemények szervezése 

 nyári táborok szervezése 

 óvoda-iskola átmenet elősegítését és a pályaorientációt segítő programok, rendezvények  

 Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány működése 
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2.5. Tanulói létszámok alakulása 

 

A 2020/2021-es tanévben 16 osztállyal indultunk, évfolyamonként 2-2 osztállyal. Napközis és 

tanulószobai foglalkozást 10 csoportban tudunk szervezni.  

A 2020. októberi statisztikai adatok szerint iskolánk tanulóinak száma 362 fő, (bár az idei 

tanévben beiratkozó tanulók száma kimagasló (a jogszabályi változásoknak köszönhetően), 

mégis elmondható, hogy a gyermeklétszám az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, 

melynek egyik oka a csökkenő születésszám. Másik oka azonban a környékbeli iskolák elszívó 

ereje. Évek óta azon dolgozunk, hogy vonzóvá tegyük a szülők és gyermekek számára az iskolát 

és minél több (lehetőség szerint minden) tanköteles korú gyermek iskolás éveit nálunk kezdje 

meg és itt is fejezze be. Ennek a feladatnak az első lépéseként szülői elégedettség- és 

igényfelmérést végeztünk és meghatároztuk azokat a területeket, amelyeken fejlesztést kellett 

végrehajtani.  

A beiskolázási adatok javítása érdekében az elmúlt 6 évben az alábbi intézkedéseket 

hoztuk: 

⮚ Idegen nyelv oktatása első osztálytól, angol nyelv oktatása emelt óraszámban. 

⮚ Alsó és felső tagozatos diákok a szüneteket váltva töltik az udvaron. 

⮚ Az alsó és felső tagozatos diákok külön lépcsőházat használnak a tantermek 

megközelítésére. 

⮚ Kamerával felszerelt kerékpártároló került kialakításra Újszász Város 

Önkormányzatának köszönhetően. 

⮚ Decathlon „Sportból a legtöbbet” elnevezésű pályázatból tornaszoba kialakítása az 

iskola épületében, ahol az alsó tagozatos diákok testnevelés óráit szervezzük. 

⮚ Szorosabb együttműködés az óvodával, - tanéven át húzódó programsorozatot 

szervezünk a nagycsoportos óvodásoknak. Ezeken a foglalkozásokon az óvodások és 

szüleik havi rendszerességgel vehetnek részt, melyeket a tanítók tartanak. 

⮚ A leendő tanítók látogatást tesznek több alkalommal az óvodai csoportokba, 

ismerkednek a leendő elsős tanulókkal.  

⮚ Szülők bevonása az iskola életébe, lehetővé tesszük a rendezvényeinken való 

részvételüket. 

⮚ Minden évben tájékoztató jellegű szülői értekezlet tartunk az óvodások szüleinek. 
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Igyekezetünket eredményesnek mondhatom, hiszen évek óta egyre kevesebb szülő választ 

gyermekének másik iskolát, vállalva ezzel a napi ingázással járó nehézségeket.  

A beiskolázási adatok az elmúlt években a következőképpen alakultak: 

 

A diagramon jól nyomon követhető, hogy a más intézménybe beiratkozott diákok száma 

az elmúlt 6 évben jelentősen csökkent. 

2.6. Továbbtanulás, középfokú beiskolázás 

A bemeneti mutatók számbavétele mellett ugyanilyen fontosnak tartom a kimeneti mutatók 

számbavételét is, vagyis azt, hogy hogyan alakultak/alakulnak a középfokú beiskolázási adatok 

az intézményben.   

Az intézmény továbbtanulási mutatói: 

 

Év 

Gimnáziumban 

tanul tovább 

Szakgimnáziumban 

tanul tovább 

Szakközépiskolában 

tanul tovább 

Nem tanul 

tovább 

2016 19% 49% 32% 0% 

2017 19% 55% 26% 0% 

2018 21% 64% 15% 0% 

2019 17% 54% 29% 2% 

2020 20% 50% 30% 0% 
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Az elmúlt évek adatai tükrében elmondható, hogy tanulóink körében népszerűek a gimnáziumi 

osztályok. A tovább tanulók jelentős számban választják a szakgimnáziumi képzést, mert az 

érettségi megszerzése mellett egy szakma elsajátítását is fontosnak tartják. Nagy 

népszerűségnek örvendenek a Szolnoki Szakképzési Centrum Újszászi tagintézményben 

meghirdetett képzések, ezt a helyben kínált lehetőséget szívesen választják a gyermekek és 

szüleik. A pályakövetés az iskolák között jól működik. Ennek köszönhetően minden évben 

pontos képet kapunk volt diákjaink tanulmányi előmeneteléről. Ezen adatok ismeretében 

látható, hogy a diákok megállják a helyüket a középiskolákban, tanulmányi eredményüket 

tartani tudják. 

2.7. Kompetenciamérés eredményei a 2015-2020-ig tartó időszakban 

 

 

      forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626; 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy diákjaink teljesítménye egyenletes, a 2019.évi 

intézményi OKM eredmények nem különböznek a korábbi években elért eredményektől 

szignifikánsan.  

A tanulók teljesítményének változása matematikából az elmúlt időszakban két év alatt, 

hatodikról nyolcadik évfolyamra, egyértelmű teljesítménynövekedést mutat. Az valódi 

hozzáadott értékről a következő grafikon ad hiteles képet 

 

 

 

 

 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
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 2016 2017 2018 2019 2020 

6. évfolyam 

átlageredménye 

1348 1317 1402 1386 a mérés a 

Covid-19 

miatt 

elmaradt 
2 év elteltével 2018 2019 2020 2021 

8. évfolyam 

átlageredménye 

1519 1556  

a mérés 

elmaradt 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

13 % 18 % még nincs 

adat 

forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626  

 

És ugyanez elmondható a szövegértés eredményekről is: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

6. évfolyam 

átlageredménye 

1365 1348 1351 1395 a mérés a 

Covid-19 

miatt 

elmaradt 
2 év elteltével 2018 2019 2020 2021 

8. évfolyam 

átlageredménye 

1558 1547  

 a mérés 

elmaradt 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

14 % 15 % még nincs 

adat 

forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626  

 

A következő táblázatban a 2019-es intézményi jelentés látható, amelyben a tanulói eredmények 

javulása szintén megfigyelhető. 

 

forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626  

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
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A családi háttér index az iskola hátránykompenzáló jellegéről ad tájékoztatást, amely a családi 

háttér telephelyi állapotának figyelembevételével becsüli az iskolák eredményességét.  

 

CSH-index 2019-ben:  

Mérési terület Évfolyam 2019 2018 2017 2016 

Matematika 6.  
   

8. 
    

Szövegértés 6.  
   

8. 
    

forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626; 

 

Az elért eredmények alapján intézményünknek nem szükséges intézkedési tervet készíteni, de 

kiemelt feladatként kezelendő a kompetenciamérés eredményeinek megtartása, javítása. Az 

alsós munkaközösség és az iskolavezetés fontos feladata az alsós matematika tanítás 

színvonalának, - ezáltal a matematika mérések eredményességének - növelése, mert mint 

ahogyan a táblázatban rögzített adatok is mutatják, nagyon magas azoknak az aránya, akik 

hatodik évfolyamon nem érik el a minimum szintet. 

 

Mérési 

terület 

Évfolyam Minimumszint Minimum szint alatt teljesítők aránya a telephelyen 

% - ban 

2019 2018 2017 2016 

Matematika 6. 2. képességszint 31,8 20,6 42,9 37,4 

8. 3. képességszint 25,5 36,3 30,0 30,1 

Szövegértés 6. 2. képességszint 11,1 24,5 20,4 22,6 

8. 3. képességszint 14,2 6,1 13,5 17,5 

forrás: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626; 

 

Mindezek alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

⮚ Az intézményi átlagok az elmúlt öt évben hasonló eredményeket mutatnak.  

⮚ A felső tagozatban a hatodiktól nyolcadik évfolyamig terjedő időszakban a tanulók 

felkészítése az OKM-re eredményes.  

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200626
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⮚ A fentiekből jól látható, hogy a hatodik évfolyam OKM-n elért eredményeinek 

fejlesztése az elkövetkezendő időszak fő feladata matematika és szövegértési 

területen is.  

⮚ Az elért eredményeket lehet javítani, azért, hogy minden évfolyamon elérjük az 

országos átlagot vagy minél kevesebb legyen az alapszintet el nem érő tanulók aránya.  

⮚ Legfontosabb feladat a szövegértés fejlesztése az olvasás elsajátításának technikájától 

az értő olvasás eléréséig az iskola befejezéséig minden évfolyamon. Ennek mérését 

előnyben kell részesíteni, a méréshez bemért és előre nem ismert mérőeszközöket kell 

használni. 

⮚ Lehetőségeinkhez mérten növelni kell a hatodik évfolyam gyengébb képességű 

tanulóinak fejlesztését, felzárkóztatását matematikából és szövegértésből tanórai 

keretek között is és tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások szervezésével is.  

⮚ A munkaközösségek az éves munkaterv összeállításakor tervezzék meg a 

személyre vagy területre, esetleg képességszintekre szabott fejlesztési tervüket 

havi bontásban.  

⮚ Feladatként kell, hogy megjelenjen a magyar és a matematika munkaközösségben a 

FIT elemző szoftver használata, amely az OKM –re történő felkészítés tervezését 

támogatja. 

⮚ Emellett keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel a tanulók komplex 

képességfejlesztéséhez, az értelmi képességek fejlődéséhez járulhatunk hozzá. 

 

2.8. Személyi feltételek 

 

Az iskolavezetés az intézményvezetőből és 2 intézményvezető helyettesből áll. A kibővített 

iskolavezetéshez tartoznak a munkaközösség vezetők. Az alkalmazotti közösség 

érdekképviseletét a közalkalmazotti tanács látja el.  

Az iskola dolgozóinak létszáma: 

Engedélyezett pedagógus létszám: 33,5 fő 

Betöltött pedagógus álláshelyek száma 32 fő 

A betöltetlen álláshelyeken keletkező feladatokat és 4 fő tartósan távollévő kolléga feladatait 

túlórában, részmunkaidőben és óraadóként foglalkoztatott pedagógusokkal tudjuk ellátni. 
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Óraadók száma: 2 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő 

NOKS-os, pedagógus álláshelyen foglalkoztatottak száma:3 fő 

Nevelő, oktató munkát segítő szakemberek száma: 4 fő 

Egyetemi végzettséggel rendelkező: 5 fő 

Főiskolai végzettséggel rendelkező: 27 fő 

Mesterpedagógus: 5 fő 

Pedagógus II fokozattal rendelkezők száma: 15 fő 

Pedagógus I fokozattal rendelkezők száma: 10 fő 

Gyakornok: 2 fő 

Az SNI-s tanulók száma a 2020/2021-es tanévben 20 fő, az ő oktatásuk-nevelésük integráltan 

folyik, a fejlesztő foglalkozásokat 1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógus főállásban látja el, 1 fő szomatopedagógus tagja a tantestületnek, míg a 

speciális fejlesztést igénylő tanulók fejlesztését az utazó gyógypedagógiai ellátás 

igénybevételével tudjuk teljesíteni. Az idei tanévben 2 fő logopédus, 1 fő pszichopedagógus, 1 

fő tiflopedagógus és 1 fő szurdopedagógus segíti munkánkat. A BTMN-es tanulók száma 32 

fő, az ő fejlesztésüket saját humánerőforrásból gazdálkodva 3 fő fejlesztőpedagógus végzi. A 

gyógytestnevelésre utalt tanulók fejlesztését szintén saját humánerőforrással tudjuk megoldani, 

2 fő gyógytestnevelő látja el heti 8 órában ezt a feladatot. 

Nevelőtestületünket magas szintű szakmai tudás, módszertani felkészültség, tenni akarás, 

innovativitás jellemzi, olyan pedagógusok alkotják, akik készek a folyamatos megújulásra. 

Intézményünkben 7 munkaközösség működik. Mind a munkaközösségek, mind pedig a 

pedagógusok szoros együttműködésben, maximális szakmai felkészültséggel és lelkesedéssel, 

pedagógiai elhivatottsággal végzik mindennapi feladataikat. Az oktatás-nevelés rendszerének 

és folyamatának állandó változása mindig újabb és újabb feladat elé állítja az iskolákat és a 

pedagógusokat. Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a kor kihívásaival, az elvárásoknak 

megfelelően tudjunk működni időnként számba kell venni a feladatokat és azok 

újragondolása és újra szervezése is szükségessé válhat.  

Mára már sajnos nem tudom azt mondani, hogy szakos ellátottságunk 100 % - os. Bár minden 

tanórát el tudunk látni, de nagy szükség lenne elsősorban matematika, fizika, kémia szakos 
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kollégákra, és a nyelvtanítás is erősítésre szorul. Hatalmas erőfeszítéssel, sokan túlórában 

dolgozva tudjuk teljesíteni feladatainkat. Ezen a területen intézményünk erősítésre szorul. 

Iskolánkban dolgozó pedagógusok átlagéletkora 45 év, amely egyrészt biztosítéka annak, hogy 

nevelőtestületünk kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik, szakmailag jól felkészülten, 

hatalmas elhivatottsággal végzi feladatát. Másrészt meghatározza a jövő egyik legfontosabb 

feladatát, az új kollégák, az utánpótlás felkutatását.  

A nyugdíjba vonuló kollégák számának alakulása a következő 5 évben: 

Tanév Várható nyugdíjba vonulók  Érintett tantárgyak 

2021/2022 2 fő matematika, fizika,/ tanító 

2022/2023 2 fő tanító 

2023/2024 5 fő tanító/ magyar nyelv és irodalom 

2024/2025 1 fő matematika, informatika, testnevelés 

 

Az utóbbi évek pályázatai lehetővé tették a tantestület módszertani megújulását, 

megismerkedhettünk az újszerű tanulásszervezési eljárások egész sorával, amelyeket mára már 

minden kolléga, - ki-ki habitusa szerint - alkalmaz a munkája során és az intézményi 

dokumentumokba is beépültek, ezzel biztosítva azok fenntarthatóságát. Minden évben nagy 

körültekintéssel készítjük el az intézmény Beiskolázási tervét és kollégáinkat arra ösztönözzük, 

hogy a módszertani fejlődést segítő továbbképzéseken túl a szakos ellátottságot biztosító 

képzéseket is vegyék igénybe. 

Bár évek óta tudjuk, érezzük, hogy a digitális technológia fejlődésével és térhódításával 

hamarosan elkerülhetetlen lesz, hogy az iskolákban is nagyobb hangsúlyt kapjon az IKT 

eszközökkel támogatott oktatás. Az igazi fordulópontot minden pedagógus életében a 2020. 

március 16-a hozta és azok is, akik eddig azt gondolták magukról, hogy a digitális világ nem 

az ő oktatási (had) színterük, kénytelenek voltak véleményüket felülírni és szinte egyik napról 

a másikra kilépni az online világba.  

Valójában azonban egyet kell értenünk Mart Laanpere észt oktatóval, aki a következőképp 

fogalmazott:  

„ A COVID járvány nem elősegítette a digitális oktatás elterjedését, hanem rámutatott a 

problémáira.” 
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Azt gondolom, hogy testületünk sikeresen vette az akadályokat, amelyeket a tantermen kívüli 

digitális oktatásra való átállás gördített elénk, mégis fontos, hogy a XXI. század iskolájában a 

tanulók és pedagógusok közötti különbségek, - amelyek egyre szembetűnőbbek, a digitális 

eszközök és az internetet használathoz való viszonyulásban- csökkenjenek.  

Innovatív, nyitott tantestületünkben továbbra is támogatni kell az önálló kezdeményezéseket, a 

hatékony munkavégzést inspiráló programokat. A feladatok megoldásához szerveződő 

teamek erősítése, támogatása az iskolavezetés fontos feladata kell, hogy legyen. 

 

A pedagógiai munkánkat közvetlenül segítő kollégák is fontos tagjai az alkalmazotti 

közösségünknek, Munkájukat lelkiismeretesen, a pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel 

partnerként együttműködve végzik. 

 

2.9. Oktató-nevelő munka 

 

2.9.1. Az oktató-nevelő munka jellemzői 

 

„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. 

Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi 

halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is 

segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon 

felüli tettekre tegyen képessé.”          /Drucker 

Az iskolában folyó oktatás-nevelés az általános, jogszabályokban rögzített irányelveken túl 

kell, hogy hordozzon magában olyan saját értékeket, amelyeket az adott közösség minden tagja 

magáénak tud, és olyan arculatot alakítson ki, amely csak arra a közösségre jellemző. 

Iskolánkban értékként tartjuk számon: 

⮚ A pedagógusok szakmai felkészültségét, elhivatottságát, gyerek szeretetét, akik 

minden alkalmat megragadnak arra, hogy képezzék magukat, tudásuk, módszertani 

felkészültségük magas foka saját magukkal szemben támasztott elvárás is. A szülői 

elégedettségmérések erősségként hozzák a pedagógusok szakmai felkészültségét, 

iskolánk családias légkörét. 
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⮚ Intézményünkben alsó tagozaton minden osztályban egész napos oktatás folyik, a 

gyermekek 8.00-tól 16.00 óráig vesznek részt tanórákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon. Kéttanítós modellel szervezzük az alsó tagozatos osztályok 

mindennapi életét. Itt szeretnék említést tenni arról a kezdeményezésről, amelyet négy 

éve vezettünk be az alsó tagozat 1. és 2. évfolyamán, az úgynevezett „kéttanítós” 

modellről.  Ezen tanulásszervezési eljárásnak köszönhetően magyar nyelv és irodalom, 

illetve a matematika órákon egyszerre két tanító tartózkodik az osztályteremben, 

melynek célja a tanítás-tanulás hatékonyságának növelése. Az órát tartó pedagógus 

munkáját segíti tanítópárja, aki a lassabban haladó, lemaradó tanulókkal dolgozik, segíti 

őket a tovább haladásban. Szükség szerint kiscsoportban, külön foglalkozik a lemaradó 

gyermekekkel. A differenciált, de emellett inkluzív oktatásszervezés ezen módszere 

nagyon hatékonynak bizonyul, szívesen dolgoznak a pedagógusok párban, mindenki 

számára (tanuló és tanár egyaránt) sikerélmény forrásaként szolgál. 

⮚ Csoportbontásban történő oktatás idegen nyelv, informatika tantárgyból valósul meg. 

Éveken át csoportbontásban tanítottuk a magyar nyelv és irodalom és a matematika 

tantárgyakat is. Ezzel támogatni tudtuk azt, hogy minden tanuló képességeinek 

megfelelően tudjon haladni a tanítási órákon. A pedagógushiány, illetve esetenként a 

kis létszámú osztályok, évfolyamok az utóbbi években azonban nem tették lehetővé a 

bontást ezekből a tantárgyakból. 

⮚ A 8. évfolyamos tanulók továbbtanulásának támogatása céljából felvételi előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyból. 

A középiskolákból érkező visszajelzések alapján volt diákjaink megállják a helyüket a 

megye legjobb középiskoláiban is. 

⮚ Nyelvoktatásunk struktúráját 6 évvel ezelőtt dolgoztuk át. Az iskolába lépő 

gyermekek első évfolyamtól tanulják az idegen nyelvet. A beiratkozáskor a 

nyelvválasztás lehetőségét kínáljuk a szülőknek, angol és a német nyelv közül 

választhatnak. (Az országos tendencia nálunk is megfigyelhető, mintegy 2/3, 1/3 

arányban választják a szülők az angol/német nyelvet. Azonban nagy örömömre szolgál, 

hogy sok iskolával ellentétben eddig még minden évfolyamon sikerült a német nyelv 

oktatását elindítani.) Majd 3. évfolyamtól angol nyelvből egy képesség szerinti 

csoportbontás történik és a haladó csoportba kerülő tanulók emelt óraszámban tanulják 

az angol nyelvet. Az alap óraszámban angolt, illetve a német nyelvet tanulók pedig az 

informatika tantárgy tanulására kapnak lehetőséget 3. évfolyamtól. 
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⮚ Nagy hangsúlyt fektetünk az átmenetek megkönnyítésére, így óvoda-iskola átmenet, 

alsó-felső tagozat közötti átmenet, illetve az általános- és középiskola átmenet 

támogatására kidolgozott programokkal rendelkezünk. 

⮚ Fontos feladatunknak tartjuk tanulóink testi-lelki egészségének fejlesztését. 

Gyógytestnevelési órákat saját kollégáink látják el órarendbe beépítve, tanítási időben. 

Számos sportversenyt szervezünk tanulóinknak és lehetővé tesszük számukra a 

településünkön kívül szervezett versenyeken való részvételt is. A lelki egészség ápolását 

is fontos feladatunknak tartjuk. Témaheteket, témanapokat szervezünk mindkét 

tagozaton az egészséges életmód hangsúlyozásának érdekében. 

⮚ A testi - lelki egészség megőrzéséhez elengedhetetlennek tartjuk a gyermekek művészei 

nevelését is. Évek óta a Teátrum Művészeti Alapiskolával és az Ádám Jenő 

Zeneiskolával együttműködésben támogatjuk tanulóink művészeti nevelését. Emellett 

iskolánk énekkara, a Zengő Kórus és a Diákszínpad hozzájárul az intézményi és emellett 

a város rendezvényeinek színvonalas műsoraihoz is.  

⮚ A diákok önszerveződése, a Diákönkormányzat fontos színtere a tanulói 

felelősségtudat, véleménynyilvánítási képesség, szervezőkészség alakulásának 

fejlesztésében. Az iskola szabadidős programjainak szervezésében fontos szerepet 

vállalnak. 

2.9.2.   Az oktató-nevelő munka tanórán kívüli lehetőségei 

 

A modern kor kihívásainak megfelelő nevelés-oktatás mellett legalább olyan fontosnak tartjuk 

a tanulók tanórán kívüli életének szervezését is. A tanórán kívüli programok fontosak oktatási- 

nevelési célok megvalósításában. Ezen programok hozzájárulhatnak a tanulók egészséges 

fejlődéséhez, biztosítják a feltöltődést, kikapcsolódást, a tanultak elmélyítését, gyakorlatban 

való alkalmazását, de emellett a tanulók látókörének, kíváncsiságának szélestését is, segíti, 

támogatja a személyiség és önismeret fejlődését is. 

⮚ Napközis és tanulószobai foglalkozások 

Napközis foglalkozásokat 1-4. osztályig osztályszinten szervezünk. Felső tagozaton 5. 6. 

évfolyamon tanulószoba működik. A napközis foglalkozások keretében a tanórákon tanultak 

elmélyítésére kerül sor, differenciált tanulásszervezéssel lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, 

illetve az önálló tanulás gyakorlására.   
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Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a gyermekek a délutáni foglalkozások 

keretében életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő szabadidős tevékenységekben 

vegyenek részt, és az itt zajló foglalkozások hozzájáruljanak a szabadidő igényes 

eltöltéséhez, a sokoldalú fejlődéséhez, önműveléshez.  

⮚ Szakkörök, tehetséggondozó műhelyek, énekkar, sportkör 

A szakköri foglalkozásokon, sportfoglalkozásokon a tanulók önkéntes alapon, érdeklődési 

körüknek megfelelően vehetnek részt. Ezen tanórán kívüli foglalkozások célja, hogy 

lehetőséget biztosítsanak a gyerekek számára ismereteik gyarapítására, a körülöttük lévő világ 

teljesebb megismerésére, az általános műveltség, az egyéni speciális képességek, a kreativitás 

és a motiváció fejlesztésére. Lehetőségeinkhez mérten a heti öt testnevelés órán túl is 

támogatjuk a diákok mozgáslehetőségének bővítését. Városunkban és így iskolánkban is a 

délutáni sportfoglalkozások között kiemelt szerepet kap a lábtoll-labda, mely sportágat iskolánk 

mintegy 50 tanulója űzi és igen szép eredményeket értek/érnek el a helyi, országos, de akár 

nemzetközi szinten is. 

⮚ Egyéni-, kiscsoportos foglalkozások 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, és a tehetséges tanulók 

képességeinek kibontakoztatása iskolánk két alappillére, ezért ezekre a tevékenységekre a 

tanórán kívül is nagy hangsúlyt fektetünk. Az SNI-s és a BTMN-es tanulók fejlesztő 

foglalkozásain túl korrepetálásokat szervezünk az arra rászoruló diákoknak.  

Fontosnak tartjuk és ezért szervezett kereteken belül készítjük fel a tanulókat a középiskolai 

felvételi vizsgára elsősorban magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból, de igény 

esetén idegen nyelvből is szervezünk középiskolai előkészítő foglalkozásokat. 

A különböző tanulmányi versenyekre való felkészítés alkalmával is fontosnak tartjuk és 

lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk a tehetséges tanulók számára az egyéni-, illetve 

kiscsoportos foglalkozásokat. 

⮚ Pályaorientáció 

A pályaorientációs tevékenységeink keretében a tanulók életkorához igazodva igyekszünk 

átfogó képet nyújtani a munka világáról és olyan tevékenységeket szervezünk, amelyek 

keretében a diákok felmérhetik képességeiket érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
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segítséget adunk megtalálni a nekik megfelelő szakirányt, foglalkozást. 2019 óta az EFOP-

3.2.5-17 Mi a pálya? Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban c. pályázat keretében 

egy egész tanéven átívelő programsorozatot valósítunk meg 1-8.évfolyamig. 

⮚ Tanulmányi versenyek 

A tehetség kibontakozása céljából a tanulók érdeklődésének megfelelően tanulmányi 

versenyeket szervezünk, amelynek legfontosabb színtere az iskolánk névadójának 

születésnapjához kötődő Vörösmarty-hét. Emellett keressük és kihasználjuk azokat a 

versenylehetőségeket, amelyeket a környékbeli iskolák, egyesületek, alapítványok, illetve a 

szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ kínál. Ezeken az iskolai és iskolán kívüli versenyeken 

tanulóink nagyon szép eredményeket érnek el. 

⮚ Projekthét 

Iskolánk 2014 óta minden évben szervez (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő) témahetet/témaheteket. Ezen témahetek alkalmával a tanárok és 

diákok kilépnek a szokásos tantermi óraszervezés keretei közül és a gyermekek érdeklődésére 

építve, modern pedagógiai eszközökkel segítik a tanulók digitális, pénzügyi ismereteinek 

fejlődését, illetve a fenntarthatósági témahét keretében a környezetvédelemre fókuszálva, vagy 

a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását segítve szerveznek foglalkozásokat.  

⮚ Művészeti, kulturális rendezvények 

Fontosnak tartjuk a tanulók művészeti, kulturális nevelését is és ennek érdekében évente több 

alkalommal szervezünk számukra kulturális programokat, színház-, mozi-, múzeum 

látogatásokat. A programok egy része településünkön elérhető és fellelhető rendezvényeket 

jelent, de elengedhetetlen a tágabb környezetünk megismerése is. Minden tanév végén 

megszervezzük a hagyományos osztálykirándulásokat is. Arra törekszünk, hogy tanulóink 

megismerkedjenek Magyarország történelmi, kulturális értékeivel, hazánk szép tájaival, 

természeti kincseivel, történelmi nevezetességeivel. Mióta erre lehetőség van, pályázunk és 

sikeres pályázatokat nyújtunk be a Határtalanul programra, melynek keretében hetedik 

évfolyamos diákjaink számára egy négynapos kirándulást szervezünk Erdélybe.  
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⮚ Táborok 

A szabadidő hasznos eltöltésének értékes formája a tanulók táboroztatása. Évek óta sikeres 

pályázatokat nyújtunk be a napközi Erzsébet-táborokra, de pedagógusaink aktív részvételt 

vállalnak a helyi alapítványok és civil szervezetek által szervezett táborok lebonyolításában is.  

 

2.10.  Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

 

Iskolánk felszereltsége kiváló. Az elmúlt 15- 20 évben több, nagy horderejű fejlesztésen van 

túl az intézmény.  

A korszerű neveléshez-oktatáshoz szükséges eszközök előteremtéséhez számos pályázatban 

vettünk részt az elmúlt években. Ezen pályázatok eredményeként intézményünk kívül belül 

egyaránt megújult és folyamatosan újul. Az utóbbi évek egyik igazán látványos és 

szemléletformáló pályázata  a HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” c. 

pályázat volt, melynek köszönhetően 2005-ben az intézmény teljes átépítésen, bővítésen, 

átalakításon esett át, új szaktantermekkel gazdagodtunk, számítógép parkunk megújult, mára 

számos IKT eszköz szolgálja a mindennapi munkánkat. Az informatikai eszközállományunk 

irigylésre méltó. 39 db tanulói laptop, 30 tablet, 44 db asztali számítógép, 16 db aktívtábla, 6 

db okos tv, 46 db a pedagógusok rendelkezésére álló laptop szolgálja az IKT eszközök 

sokoldalú alkalmazását a tanítási, tanulási folyamatban. IKT eszközparkunk folyamatos 

megújítása és fejlesztése azonban a jövőben is fontos feladat lesz. 

 Másrészt a HEFOP 3.1.3 és a TÁMOP 3.1.4 pályázatok keretében tantestületünk teljes 

módszertani megújulását is megvalósíthattuk, szemléletmódunk a korszerű tanulásszervezési 

eljárások és tanulástechnikai módszerek tekintetében gyökeresen megváltozott.  

A Városi Sportcsarnok használatát, amely a felső tagozatos diákok testnevelés óráinak 

helyszíne, az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

Az iskola infrastrukturális (helyiségek száma) adottságai ideálisak az itt folyó oktató-nevelő 

munka színvonalas megvalósításához. Az iskolaudvar a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgáló objektumként való újra gondolását fontosnak tartom. 
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2.11. Szakmai kapcsolatok 

 

Egy iskola létét, arculatát, légkörét meghatározza, hogy milyen kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik. Oktató-nevelő munkánkban mi is fontosnak tartjuk az iskolán kívüli szakmai 

kapcsolatok ápolását.  

⮚ Intézményünk erős kapcsolatot ápol a fenntartóval. Az együttműködés a hivatalból 

elvárt kapcsolatoktól és tevékenységektől azt hiszem messzebbre mutat.  

⮚ Bár a 2013-ban bekövetkező fenntartó váltást követően 2017-ben a működtetés is 

elkerült az önkormányzatoktól, településünk vezetése nem kezeli iskolánkat „mostoha 

gyerekként”. Együttműködésünk kiváló, példaértékű. Városunk önkormányzata minden 

támogatást megad oktató-nevelő munkánk hatékonyságának növeléséhez, és 

intézményünk is bekapcsolódik az önkormányzat, illetve az intézményei által szervezett 

programokba. Ismerik és elismerik munkánkat. 2020 szeptemberében a Városnapon 

Újszász Város Képviselőtestülete nevelőtestületünknek odaítélte a Pro Urbe díjat. 

⮚ Közösségünk szoros együttműködésben áll a Pedagógiai Szakszolgálattal, (amely 2012-

ig szintén az Újszászi Nevelési Központ egyik tagintézménye volt)  

⮚ Családsegítő-és gyermekjóléti Szolgálattal,  

⮚ Gyámhivatallal 

⮚ Védőnői Szolgálattal,  

⮚ a Városi Óvodával,  

⮚ a Szolnoki Szakképzési Centrum intézményeivel, 

⮚ ezen belül a Rózsa Imre Középiskolával,  

⮚ Városi Sportcsarnokkal,  

⮚ Városi Könyvtárral,  

⮚ Művelődési Házzal,  

⮚ a településünkön működő egyházakkal és azok vezetőivel, amely együttműködés az 

etika, hit-és erkölcstan tantárgy oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásából adódik, 

⮚ a Teátrum Művészeti Alapiskolával, az Ádám Jenő Zeneiskolával,  

⮚ a településen működő Civil Szervezetekkel és Alapítványokkal,  

⮚ a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

Ez a közös munka teszi lehetővé azt, hogy iskolánk minden tanulója megkapja azt az ellátást, 

odafigyelést, gondoskodást, amely a szükséges tudás megszerzéséhez, és egészséges testi-lelki 
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fejlődésükhöz elengedhetetlen. Az új kihívások, új feladatok új együttműködéseket tesznek 

szükségessé, melynek feltárása, az együttműködések megvalósítása folyamatos feladat. 

 

2.12. Gazdálkodás 

 

Az intézmény 2012. december 31-ig részben önállóan gazdálkodó szervezet volt. Jelenleg 

állami fenntartású oktatási intézmény és a fenntartói elvárásoknak megfelelően 

intézményünkben jól átgondolt, takarékos gazdálkodás folyik. Normatíva igényeinket 

korrektnek tartom. A normatív támogatás mellett feladataink ellátását, (iskolánk tanulóinak 

versenyeken, kirándulásokon, táborokban való részvételét) az iskolánkban működő Vörösmarty 

Tanulmányi és Sport Alapítvány, városunk Önkormányzata is támogatja, illetve pályázati 

forrásokat igénybe véve igyekszünk finanszírozni. 

 

2.13.  Pályázati tevékenység 

 

A magas színvonalú munka megvalósításához a külső erőforrások bevonása is szükséges. A 

sikeres pályázati tevékenység záloga lehet a szakmai megújulásnak, a tanórán kívüli 

tevékenységek, táborok, projektnapok szervezésének, az intézményi infrastuktúra 

fejlesztésének.  

Az elmúlt 5 évben megvalósuló projektek közül a legnagyobb horderejű az EFOP 3.1.5-16-

2016-0000 a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása c. pályázat. 

A pályázat célja egy területi és helyi szinten megvalósuló pedagógiai szakmai szolgáltató 

rendszer kiépítése, ágazati, helyi közösségi együttműködések támogatása, komplex 

intézményfejlesztő programok megvalósítása az óvodától a középiskoláig. A fejlesztés 

eredményeként várható, hogy csökken a tanulók lemorzsolódási kockázata, a tanulók a 

munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és használható kompetenciák birtokába kerülnek, lehetővé 

válnak számukra a 21. századi készségek megszerzése egy biztonságos és befogadó iskolai 

környezet megteremtésével. 

A pályázat részeként intézményünkben is sor került egy alapos, minden részletre kiterjedő 

helyzetelemzésre, és ezt követően az Intézményi Komplex Cselekvési Terv (továbbiakban 

IKCST) megalkotására. Az első időszak, amelyet a cselekvési terv felölelt, a 2017-2020-as 
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időszak volt, majd 2020-ban értékeltük a 3 éves időszak IKCST megvalósulását és 

megterveztük a 2020-2023-as időszak céljait és feladatait. 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében tett vállalásaink a 2020-2023-as időszakra: 

⮚ Az intézményi jelzőrendszer hatékony működtetése. 

⮚ Inkluzív oktatás megvalósítása, elterjesztése. 

⮚ Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása. 

⮚ Differenciált munkaformák alkalmazása a tanórákon. 

⮚ A tanulói eredményesség megtartása, javítása érdekében a nevelőtestület módszertani 

megújulásának támogatása, belső tudásmegosztás, hálózati tanulás szervezése. 

⮚ A tanulószervezetté válás erősítése, értékes helyi módszereink jó gyakorlattá 

fejlesztése. 

⮚ SNI és BTMN tanulók teljes körű ellátásának biztosítása, a fejlesztőpedagógusok és 

többségi pedagógusok, tanulók, szülők közötti együttműködés erősítése.  

⮚ Kéttanítós modell további fenntartása. 

⮚ Hátránykompenzációs-, felzárkóztató-, tehetséggondozó pedagógiai tevékenységek 

biztosítása. 

⮚ Színes tanórán kívüli/szabadidős programkínálat biztosítása. 

⮚ Az óvoda, általános iskola és középiskola közti átmenetek támogatása. 

⮚ Az intézmény partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák erősítése. 

Az intézmény lemorzsolódási mutatói: 

Tanév Az intézmény lemorzsolódási mutatói 

2016/2017 28% 

2017/2018 25% 

2018/2019 27% 

2019/2020 19% 
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 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

száma 

55 fő 48 fő 50 fő 33 fő 30 fő 

Összesből: 

veszélyeztetett tanulók 

száma 

12 fő/22% 10 fő/20% 10 fő/20% 8 fő/24% 5 fő/17% 

Összesből:  

50 igazolatlan órát elért 

tanulók száma 

4 fő/ 7% 1 fő/2% 4 fő/8% 2 fő/6% 2 fő/7% 

Összesből: rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő 

tanulók száma 

35 fő/64% 31 fő/64% 38 fő/76% 24 fő/73% 17 fő/57% 

 

 

2016 óta vezetünk kimutatást a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számáról. Ezen adatok 

alapján megállapítható, hogy munkánk eredményeként a kezdeti 28%-os lemorzsolódási arányt 

sikerült 19 %-ra csökkentenünk az elmúlt 4 évben, azaz 9 %-os eredményjavulást értünk el. A 

2. táblázatban rögzített adatok alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő családokban élő gyermekek (többségében HH/HHH-s tanulók) jelentős 

mértékben veszélyeztetettek a lemorzsolódással. 

A legfontosabb mutató a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében a tanulmányi 

eredmény. A tantárgyi bukások száma, bár évről-évre csökken, de fontos, hogy ez a mutató 

továbbra se növekedjen. A tanulmányi eredmények alakulását folyamatosan nyomon követjük, 

ahol lehetőségünk van, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A hiányzások számát 

szigorúan nyomon követjük, a szülői házzal (ezen tanulók esetében különösen) szoros 

kapcsolatot ápolunk és ahol szükséges bevonjuk a munkába a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársait is. A Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal által szervezett esetkonferenciákon 

rendszeresen részt vesz iskolánk gyermekvédelmi felelőse, az érintett tanuló osztályfőnöke és 

az iskolavezetés valamelyik tagja is. 
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Igyekszünk nagyobb betekintést engedni, illetve bevonni a szülőket gyermekük tanórán 

kívüli iskolai életébe. Az évenként két alkalommal szervezett Családi napok erre kiváló 

lehetőséget biztosítanak. Színes szabadidős kínálatunkban helyet kap a sport és a kultúra 

egyaránt, a hagyományok ápolása és a kirándulások színház-, állatkert- és mozilátogatások is.  

Minden, ami a hátránykompenzációhoz hozzájárul, segíti tanulóinkat az iskolai lemorzsolódás 

csökkentésében. Sokoldalú pályaorientációs tevékenységünkkel támogatjuk tanulóinkat 

abban, hogy olyan intézménybe nyerjenek felvételt, amely megfelel az elképzeléseiknek és ott 

meg is állják a helyüket.  
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3. Vezetői program 

 

3.1.  Általános célkitűzés 

 

„ Olyan környezetet kell létrehoznunk iskoláinkban, munkahelyeinken, közhivatalainkban, 

amelyekben minden egyes ember inspirálva érzi magát, hogy kreatív módon fejlődjék. 

Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek legyen esélye tenni, amit tennie kellene, és arról, 

hogy felfedezze magában az alkotó elemet – mégpedig a saját egyedi módján. 

          Sir Ken Robinson 

Sir Ken Robinson gondolataival azonosulva, vezetői megbízásom esetén az alábbi alapelveket 

tartom irányadónak: 

 Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola vezetése és nevelőtestülete által kialakított 

arculat megőrzése, emellett az új kihívások keresése, a tanulók, szülők, pedagógusok és a 

fenntartó elvárásainak ismeretében, a jelen eredményeire építve az oktatás-nevelés 

megvalósítása egy szilárd értékrenddel rendelkező iskolai közösségben.  

Legfontosabb alapelvem a gyermekközpontúság, a tanulók életkori sajátosságainak 

tiszteletben tartása. Fontosnak tartom az egyéni bánásmód érvényesülését, azt, hogy minden 

gyermek életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelően fejlődhessen. Fontosnak 

tartom továbbá az oktatás rendszerében megjelenő egyének (pedagógus, diák) tiszteletét, 

egyéniségének megbecsülését.  

Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A mi feladatunk az, hogy segítsünk 

megtalálni a gyermeknél azokat a területeket, és tevékenységeket, amelyben ő is sikeres lehet.  

A jövő kulcsa a tudás megszerzésén túl, az önálló tanulási képességek megléte és az igény a 

folyamatos önfejlesztésre, önképzésre. Segíteni kell tanulóinkat ezen képességek-készségek 

megszerzésében.  

Kiemelt feladatnak tartom a különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatását-nevelését. Itt a 

hátránykompenzálásra és a tehetség kibontakoztatásra egyaránt gondolok. Alapvető 

nevelési feladatunk, hogy a tanulókat a kitartó munkavégzésre neveljük, segítenünk kell a 

felelősségtudat kialakulását. A reális önértékelés, önismeret kialakítása, fejlesztése 

alapfeltétele annak, hogy képesek legyenek saját érdekeik érvényesítésére.  Ezen cél elérése 

érdekében a tanulóknak az oktatási folyamat aktív részesévé kell válni, így válik igénnyé 

bennük a saját képességeik fejlesztése. Szeretném, ha minden újszászi gyermek a mi iskolánk 
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tanulója lenne, ezért szeretném, ha a diákoknak öröm és büszkeség lenne az iskola 

közösségéhez tartozni. „ Legyen divat Újszászi Vörösmartysnak lenni!”  

Nagy hangsúlyt kívánok fektetni arra, hogy minden tanuló elsajátítsa az emberek közötti 

érintkezés és kommunikáció elfogadott normáit, a kulturált viselkedés szabályait. Fontos 

számomra, hogy minden tanuló és pedagógus kötődjön az iskolához, az intézmény által 

megfogalmazott értékeket fogadják el, és vállalják azokat.  

 

Összefoglalva egy olyan intézményt szeretnék vezetni, amely minden résztvevő 

megelégedésére szolgálhat. Célom, hogy: 

-a tanulók olyan tudás és neveltségi szint birtokában hagyják el iskolánkat, amely megfelelő 

alapot ad számukra az önmegvalósításhoz. Kötődjenek az intézményhez, legyenek büszkék 

arra, hogy Vörösmartysok voltak.  

-a szülők véleménye az legyen, hogy gyermekük intézményünkben jó helyen van, ahol 

biztonságos, modern környezetben kapja meg gyermek a biztos tudást, alapfokú nyelv-és 

informatikai ismeretet, ahol felkészítik a továbbtanulásra és a szabadidő hasznos eltöltésére a 

pedagógusok színvonalas programokat kínálnak. 

-a kollégák hosszú távon biztosnak találják munkahelyüket, ahol minden lehetőséget és 

segítséget megkapnak a fejlődésre és önmegvalósításra. Egy jó csapatban együtt gondolkodva, 

egymást támogatva, erősítve végezhetik munkájukat. 

-a fenntartó egy racionálisan gondolkodó, igényes és eredményes munkát végző kollektívát 

lásson, amellyel egy korrekt szakmai együttműködést tud ápolni. 

-a helyi közösség körében ismertségnek és elismertségnek örvendjünk. Értékeinket munkánk 

alapján ítéljék meg. 

Ehhez fontosnak tartom meghatározni az intézményvezetés alapelveit, amelyet az alábbi 

négy területen képzelek el: 

 1. Vezetésfejlesztés: A csapatmunka prioritása, mert meggyőződésem, hogy édesebb a siker, 

ha ahhoz minden munkavállaló hozzájárul, tehet hozzá valamit. A vezető feladata az 

egyértelmű elvárások megfogalmazása, a szerepek, felelősség-és feladatkörök meghatározása, 

a kollégák motiválása, a tevékenységek ütemezése, ellenőrzés, irányítás; a kellő szabadság 

biztosítása mellett,  és az erőforrások biztosítása.  



Intézményvezetői pályázat 2021. 

33 

2. Szervezetfejlesztés: A feladatorientált szervezeti formát részesítem előnyben, úgy 

gondolom, hogy munkánk eredményességét befolyásolja az a környezet, amelyben mindennapi 

munkánkat végezzük. A célok, felelősségek pontos meghatározása, erőforrások felkutatása a 

kollégák együttműködése, hozzáállása, a kommunikáció mind-mind hozzájárul a hatékony 

munkavégzéshez. 

 3. A humánerőforrás-fejlesztés: Elkerülhetetlen a célok eléréséhez. Azt hiszem, hogy nem a 

személyhez kell keresni megfelelő feladatot, hanem a feladathoz megtalálni a szükséges 

kompetenciákkal rendelkező személyt. Sajnos a pedagógushiány mindkét fajtáját érezzük 

mindennapi munkánk során. Egyrészt jelen van egy nyílt pedagógushiány (betöltetlen 

álláshelyek, túlórában dolgozó kollégák), másrészt a rejtett hiány, hiszen több betöltetlen 

álláshelyen tanítók műveltségterületi végzettséggel látnak el szakos órákat. Fontosnak tartom 

tehát, hogy a képzett munkaerőt megfelelő továbbképzésekkel, új szak megszerzésére irányuló 

képzésben való részvétellel biztosítsuk. Ezen képzések vállalása meglehetősen embert próbáló 

feladat, hiszen minden kolléga maximális óraszámban, sőt túlórában dolgozik. Emellett 

azonban lényeges és elengedhetetlen lesz új kollégák megnyerése az intézmény számára, ezzel 

tudjuk csak csökkenteni a pedagógus hiányból adódó megemelkedett terheket. 

4. A minőségfejlesztés: Ezen a területen célom a szakmai alapokon nyugvó döntéshozatal, az 

iskola céljainak, lehetőségeinek a partneri elvárásokkal történő összehangolása. Az iskola 

folyamatos népszerűsítése, hatékony PR tevékenység megvalósítása. 

 

3.2. Az általános célkitűzésből adódó feladatok 

 

A szakmai fejlődés érdekében közös feladatunknak tartom a továbbiakban is:  

⮚ Az intézmény eredményességi mutatóinak megtartását, javítását.  

⮚ A kompetenciamérés eredményeinek megtartását, javítását. 

⮚ A tanulók alapkészségeinek, kulcskompetenciáinak fejlesztését. Váljon a mindennapi 

munka részévé a differenciált, képesség szerinti oktatás. 

⮚ Felzárkóztatás, tehetséggondozás a tanítási órákon és tanítási órákon kívül is. 

⮚ Kooperatívitásra épülő munkaformák alkalmazását. 

⮚ IKT eszközök használatát a nevelés-oktatás folyamatában. 

⮚ A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentését. 

⮚ Az iskola jó hírnevének megőrzését, javítását.     

⮚ A tanulmányok és sport területén elért eredmények megtartását.    
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⮚ A testi-lelki egészség megóvását. 

⮚ Az egészséges életmód, környezet iránti igény beépülését a mindennapjainkba. 

⮚ A művészeti nevelést. 

⮚ Közösségi szellem erősítését. 

⮚ Az iskola állagmegóvását. 

⮚ Neveltségi szint, munkafegyelem javítását.   

⮚ Erőforrások biztosítását. 

Vezetői feladatok: 

⮚ Célok meghatározása és a feladatok ütemezése. 

⮚ Egyenlő munkaelosztás. 

⮚ A feladatok differenciált elosztása és a megfelelő kontroll mellett a felelősség átadása. 

⮚ Innovatív szemlélet, elhivatottság a folyamatos megújulás mellett. 

⮚ Időben és felkészülten reagálni a változásokra és irányítani azokat. 

⮚ A kezdeményezések megvalósításának, a kollégák önmegvalósítási törekvéseinek 

támogatása, a közös célok megvalósítása érdekében tett önálló lépések tiszteletben 

tartása. 

⮚ Hatékony kommunikáció. 

⮚ Információáramlás biztosítása. 

⮚ Állandó önképzés, a naprakész tudás és ismeretek iránti igény fenntartása. 

⮚ Az intézmény menedzselése, amely hatáskör kiterjed az operatív feladatok, a 

pénzügyek, a munkatársak és az információk menedzselésére is. 

⮚ Hatékony kapcsolattartás az intézmény fenntartójával és a partnerekkel. 

⮚ Marketing tevékenység, a jó hírnév megszerzésére, megtartására irányuló feladatok. 

 

A pedagógusok feladatai: 

⮚ Felelősségvállalás a gyermekek iskolai előmenetelére. 

⮚ Elkötelezettség az iskolai teljesítmények javításáért. 

⮚ Azon pedagógiai módszerek előtérbe helyezése, amelyek a kooperatív tanulásra, 

élményközpontúságra épülnek. 

⮚ A tantervi követelményeken túl a mindennapi élethez szükséges ismeretek átadása 

tanórán kívüli tanulási alkalmakon is.(projektnap, témanap, témahét, tanulmányi 

kirándulások, vetélkedők szervezése). 
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⮚ Az oktató-nevelő munka erősítése érdekében saját szakmai fejlődéséért történő 

felelősségvállalás. 

⮚ Határidős feladatok pontos, precíz elvégzése. 

⮚ Az egységes nevelési elvek betartása és betartatása, a tantestületen belüli összhang 

erősítése. 

⮚ Fegyelem, munkafegyelem javítása, melynek eszköze ne a büntetés, hanem a motiváció 

legyen. 

⮚ A közösséghez tartozás érzésének erősítése önmagunkban és tanulóinkban egyaránt. 

⮚ Iskolánk PR tevékenységének erősítése érdekében tett lépések. ( Nem elég jót és jól 

csinálni, meg is kell mutatni azt.) Fontos, hogy az intézményünkről alkotott kép helyi 

közösségünkben pozitív legyen. Ez minden alkalmazott közös feladata és 

felelőssége. Azt gondolom, hogy a munkát előre mozdító, konstruktív vitáknak a 

helye az iskola falain belül van. Ezek a munka eredményességét hivatottak 

szolgálni, az iskola falain kívül ismertté tenni csak a munka végeredményét 

szükséges és szabad.  

⮚ EFOP 3.1.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása c. projekt 

megvalósítása, az IKCST-ben megfogalmazott vállalások teljesítése. 

⮚ Az iskolai környezeti nevelés és egészségnevelés átgondolása, továbbfejlesztése. 

⮚ A partnerekkel való kapcsolattartás erősítése. 

⮚ A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, a szülők aktív bevonása az iskolai 

programokba. 

⮚ Átmenetek hatékony kezelése, támogatása. 

 

Tanulók feladata: 

Mindez a munka azonban nem lehet sikeres, ha a tanulók nem partnerként vesznek részt a 

folyamatban. 

A tanulóktól elvárható, hogy: 

 Legyen számukra érték a tanulás, a fegyelmezett munkavégzés. 

 Ismerjék és ügyeljenek a kulturált viselkedési normák betartására. 

 Aktívan vegyenek részt a tanórán kívül szervezett foglalkozásokon (felzárkóztatás, 

fejlesztés, szakkörök, versenyek stb.) 

 Vállaljanak szerepet a diákélet szervezésében. 

 Ügyeljenek, vigyázzanak az iskola épületének, felszerelésének épségére. 
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 Mind az itt eltöltött 8 év alatt, mind pedig azután is legyenek büszkék arra, hogy az 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai/voltak és tegyenek úgy, hogy mi 

is büszkék lehessünk rájuk.   

 

3.3.  A célok meghatározásából adódó konkrét tervek és feladatok  

 

3.3.1. Az iskolai környezet megújítása 

 

Iskolánk épülete a XXI sz. kihívásainak megfelelő, modern, jól felszerelt, tágas, helyiségei és 

azok felszereltsége minden igényt kielégítő. Fontos feladatnak tartom az épület állagának 

megóvását, el kell érnünk, hogy minden tanulóban kialakuljon az igény a rendezett, tiszta 

környezet iránt és el kell kerülni a szándékos rongálásokat. Az iskolaudvar játszótere 

lehetőséget kínál az alsó tagozatos diákoknak a pihenésre, játékra.  

⮚ A játszótér állagmegóvása, felújítása, illetve bővítése elkerülhetetlen lesz a jövőben.  

⮚ Az udvar „teenager parkja” azonban kevés lehetőséget biztosít a felső tagozatos 

korosztálynak a szabadidő eltöltésére. Kényelmes, a szabadidő kulturált eltöltésére 

alkalmas kültéri bútorok, okos bútorok elhelyezését tervezem az iskolaudvaron.  

⮚ Régi vágyam/vágyunk valósulhatna meg, ha az udvar hátsó részében sikerülne egy 

műfüves pályát építeni. Ennek lehetőségét, a megvalósításban közreműködő partnerek 

megkeresését fontos feladatomnak tekintem. 

⮚ Iskolánk udvara részben körbe van kerítve, de a Sportcsarnok felőli része szabad ki-és 

bejárást enged mindenkinek. Iskolaidőben a tanulók észrevétlenül el tudják hagyni az 

iskola udvarát, ki tudnak menni az utcára. Ez veszélyes. Iskolaidőn kívül pedig 

illetéktelenek tudnak bejönni az iskolaudvarra és sajnos több alkalommal történtek 

rongálások, szemetelés, amely nem kis bosszúságot okozott az intézmény dolgozóinak. 

Szükségesnek látom tehát az iskolaudvar teljes körbekerítését.  

⮚ Az intézményből/ iskolaudvarról nagyon hiányzik egy karbantartó műhely, tároló, 

amelyben a karbantartáshoz és iskolaudvar rendezéséhez szükséges eszközeinket tárolni 

tudjuk. Ennek hiányában ezek az eszközök, gépek „átmeneti helyeken” itt-ott kerülnek 

elhelyezésre. Ennek a problémának a megoldását fontosnak tartom. 

⮚ A gyermekek közlekedés kultúrájának fejlesztése elengedhetetlen, és ebben az 

iskoláknak is feladata van. Magyarország Kormánya a 2021-es év első felét a 

Kerékpározás Évének nyilvánította és ennek részeként feladatul jelölte ki az 
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intézményeknek a tanulók közlekedés kultúrájának fejlesztését. A feladattal 

maximálisan azonosulni tudok, hiszen én magam is látom a hiányosságokat. Azonban 

az ismeretek elméleti síkon történő megszerzésén túl nagyon fontosnak tartom, hogy a 

gyermekek a gyakorlatban, cselekvés orientáltan is mélyíthessék az ismereteiket. Sok 

évvel ezelőtt, mikor még magam is gyerek voltam, volt Újszászon egy KRESZ park, 

ahol a gyermekek gyakorolhatták a gyalogos és kerékpáros közlekedést. Régi vágyam 

ennek a lehetőségnek az újrateremtése, jó lenne, ha a mai gyerekeknek is alkalmuk 

lehetne a biztonságos közlekedés gyakorlatban történő elsajátítására. Hosszútávú 

terveim között szerepel, hogy felkutassam azokat a lehetőségeket, a lehetőségek 

megvalósításához azokat a partnereket, akik segítséget nyújthatnak tervem 

megvalósításához. 

 

3.3.2. Digitális oktatás elterjesztése 

 

Az „ismeretátadás pedagógiája” egy modern iskolában már-már a múlté. Ez a fajta 

ismeretközlés, vagyis a hagyományosnak nevezett „tudásátadás” a mai információs 

társadalomban már nem feltétlen szolgálja  a pedagógusok céljainak elérését. A tudás forrása 

már nem egyértelműen a pedagógus, hanem egyrészt a közösség maga, másrészt pedig az 

interneten megtalálható információáradat. 

Ez a radikális változás komoly változásokat kell, hogy eredményezzen a pedagógus szerepéről 

való gondolkodásban is, így fontosnak és kiemelt feladatunknak tartom a témában történő 

együtt gondolkodást, a mindenki számára elfogadható közös koncepció megalkotását. Ebben 

a folyamatban tervezem egy munkacsoport életre hívását, akik vezetésével, irányításával 

meg tudjuk határozni a közös utat. 

 

3.3.3. Az IKT eszközpark megújítása 

 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek, sikeres pályázatainak köszönhetően IKT eszközök tekintetében 

iskolánk a jól felszerelt iskolák közé tartozik. Az IKT eszközök kihasználtsága maximális, 

kiváló digitális kompetenciákkal rendelkező pedagógusaink napi szinten használják a 

rendelkezésre álló IKT eszközöket oktató-nevelő munkájukban. A tanulói laptopok mára már 

elavultak, szinte használhatatlanná váltak. Szükségesnek tartom tehát a tanulók által 

használt digitális eszközkészlet megújítását, új eszközök beszerzését. A géppark 
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korszerűsítéséhez pályázati források igénybevételére lesz szükség, keresem a 

lehetőségeket. 

Legalább ilyen fontos továbbá a hagyományos szemléltető tanulói és tanári eszközök 

fejlesztése, pótlása is, hiszen ezek az eszközök hamar elhasználódnak, tönkre mennek, 

tartalmuk elavul. 

 

3.3.4. Nyitott iskola 

 

Az élethosszon át tartó tanulás képessége a mai modern világunkban különösen felértékelődött. 

Ezen képesség kialakulásához fontos, hogy az iskola is tágítsa azt a tanulási környezetet, 

amelyben a gyermek mozog, azaz kezdetektől fogva erősíteni kell a gyermekben azt a 

szemléletet, hogy a tanulás nem csak az osztályteremben valósulhat meg, hanem az intézmény 

falain túl is, a tanuló szűkebb, vagy tágabb környezetében. Ehhez azonban szükség van arra, 

hogy az iskola is nyitott legyen a partnerkapcsolatok, együttműködések lehetőségének 

felkutatására és kiaknázására az oktató-nevelő munkában. 

Az egymástól tanulás folyamatában az első lépcsőfok osztálytermi keretek között 

értelmezhető, ennek egyik formája a diákok egymástól tanulása. Fontos, hogy a diákoknak 

minél több lehetősége és alkalma legyen a kooperatív tanulásra, projektmunkára, illetve a 

különböző évfolyamokat átfogó témanapokon, témaheteken, tanulmányi kirándulásokon 

való részvételre. A továbbiakban is támogatom az oktatás-nevelés fent említett elemekkel való 

színesítését, gazdagítását. 

A gyermekek intézményfokok közötti átmenetek támogatását– mint ahogyan erről már 

említést tettem - fontos feladatnak tartom. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére 

kidolgozott programunk jól működik és ezért mind az óvoda, mind az iskola vezetősége, és 

pedagógusai sokat tesznek. Közös munkánk eredményeként az elmúlt 5-6 év távlatából talán 

elmondhatom, hogy az iskola megtartó erejét tekintve erősödik, egyre kevesebb gyermek kezdi 

általános iskolai tanulmányait más általános iskolában. Azt gondolom, hogy hátra dőlni 

azonban nem szabad, ezt a munkát kitartóan, töretlen hittel folytatnunk kell.  

Az általános iskola-középiskola közötti átmenet támogatása a legfontosabb tevékenységek 

közé kell, hogy tartozzon a továbbiakban is. Fontosnak tartom ennek a munkának a folytatását, 

közös célunk, hogy csökkenjen azon diákok száma, akik lemorzsolódással veszélyeztetettek, 

vagyis fennáll annak lehetősége, hogy az iskolarendszerből végzettség nélkül kerülnek ki. Az 
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általános iskola-középiskola közötti átmenet támogatását szolgáló programjaink hatékonyan 

hozzájárulhatnak a cél eléréséhez. Ebben a tevékenységekben is keresni kell az új utakat, 

lehetőségeket, partnereket. 

Az alsó-felső átmenet gördülékenyebbé tételében adódnak új feladatok és lehetőségek, 

amelyek átgondolását a közeljövő egyik fontos feladatának tekintem. Mint ahogyan az a 

kompetenciamérés eredményeinek elemzéséből is kitűnik – 6. évfolyam eredményei 

gyengébbek – szükséges lehet tehát az alsó- felső tagozat követelményrendszerének kölcsönös 

ismerete, a mérőanyagok összeállításában az alsó és felső tagozaton tanító kollégák együtt 

gondolkodása. A munkaközösségek feladatainak meghatározásakor irányadónak tekintem azt 

a tényt, hogy a tanítás-tanulás folyamatának egységét 1-8. évfolyamig egy rendszerként kell 

szemlélni, a célokat és feladatokat közösen kell meghatározni. 

A Nyitott iskola a szülői házzal való kapcsolat erősítését is jelenti. Azt gondolom, hogy ha a 

szülőknek betekintést engedünk mindennapi életünkbe, ha gyermekeiket iskolai keretek között 

is láthatják, ha a szabadidős programok szervezésébe aktívan bevonjuk őket, akár mint 

résztvevők, akár mint megvalósítók, szorosabbra fűzhetjük azt a hármas köteléket (gyermek-

szülő-pedagógus) amely az eredményes munka, hatékony együttműködés egyik legfontosabb 

eleme. A hagyományos kapcsolattartás (szülői értekezlet fogadóóra, nyílt nap) többnyire 

egyirányú. Fontosnak tartom azokat a kapcsolattartási formákat is, amelyben a kommunikáció 

többirányú, oda-vissza működik. Az EFOP 3.1.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása c. projekt egyik kötelező elemeként rendszeresen szervezünk Családi 

napokat, amelyek sikere nagyban hozzájárult a szülőkkel ápolt kapcsolatunk erősítéséhez. 

Ezeken a családi napokon szülő - nagyszülő - gyermek - pedagógus aktív résztvevői a 

tevékenységeknek, programoknak, átélve ezzel az együttműködés örömét és sikerét. A pályázat 

egyik legnagyobb hozadékának tartom, hogy rávilágított arra, hogy ezt a területet erősíteni kell. 

Fontos feladatunknak tartom a jövőben is szülők bevonását, aktív jelenlétét az iskolai életben. 

Célom a jövőben a szülői szervezettel való együttműködés erősítése, az együttműködés, 

kommunikáció hatékonyságának növelése. 

A városunkban működő kulturális intézmények és sportegyesületek civil szervezetek, 

Alapítványok, illetve városunk Önkormányzata által szervezett programok is számos alkalmat 

kínálnak az iskolán kívüli tanulási alkalmakra. Partnerkapcsolataink ezekkel a szervezetekkel 

a jövőben is nagy fontossággal bírnak céljaink, terveink megvalósításában, a közös 

értékteremtés, az oktatás-nevelés színvonalának emelése érdekében. Közös feladatunknak 
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tartom a jövőben is keresni azokat a lehetőségeket, amelyek az iskola 

kapcsolatrendszerének erősítését, mélyítését, és szükség szerint a bővítését szolgálják. 

Továbbra is támogatom a tanulók művészeti nevelését, ezért szükségesnek tartom a jövőben is 

teret engedni a művészeti iskolák intézményünkben történő tevékenységének. A továbbiakban 

is segíteni szándékozom a Teátrum Művészeti Alapiskola és az Ádám Jenő Zeneiskola által 

szervezett foglalkozásokat. Az idei tanévben elkezdődött egy együtt gondolkodás a Bartók 

Béla Zeneiskolával, melynek eredményeként a 2021/2022. tanévtől intézményünk a zeneiskola 

telephelyeként fog működni. Ez nagy lehetőség lesz a zene iránt érdeklődő gyermekeknek, én 

magam mindent megteszek azért, hogy ez az együttműködés mindenki megelégedésére 

szolgáljon. 

A mai modern világban az emberek az internetet, mint elsődleges információforrást használják. 

Ezt a lehetőséget iskolánknak is használni kell és az információk közzétételének, a szülők, 

partnerek tájékoztatásának, az intézmény menedzselésének fő színtere is az internet. Ehhez 

használjuk a szociális médiákat is, de hivatalos tájékoztatásra iskolánk honlapja szolgál. 

Intézményünk honlapjának modernizálása, aktualizálása, megújítása folyamatos feladat. 

Felelősök kijelölésével ez a tevékenység hatékonyabban működhet. 

 

3.3.5. Polgár Judit-féle Sakkpalota Program bevezetése az alsó tagozaton 

 

A képességfejlesztő sakk népszerűsége az oktatásban annak köszönhető, hogy segíti, támogatja 

a különböző tantárgyak elsajátítását, hiszen a gondolkodást fejleszti. A modern kor, a digitális 

társadalom olyan mértékű ingertömeg-, adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, 

hogy az ebben való eligazodáshoz a rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása 

elengedhetetlen. A stratégiai táblajátékok kiváló lehetőségeket rejtenek ezen képességek 

fejlesztésére. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amely jótékonyan hat 

az értelmi képességek, a megértés, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. A sakkjáték 

oktatásban való alkalmazásának kedvező hatása a gyermekek intellektuális fejlődésére 

tudományosan is bizonyított.  A Sakkpalota program nem „csak” sakkoktatást jelent, 

hanem sokkal inkább egy komplex képességfejlesztő program, melyet érdemesnek tartok 

arra, hogy megismertessük a 6-10 éves korosztállyal, a program bevezetésének 

előkészítését, illetve lehetőség szerint a bevezetését is tervezem az elkövetkező 5 évben. 

 



Intézményvezetői pályázat 2021. 

41 

3.3.6. Fenntarthatóságra nevelés 

 

Minden embernek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni. Ahhoz, hogy 

ennek az elvárásnak eleget tudjunk tenni, már gyermekkorban szükséges elkezdeni a 

gyermekek érzékenyítését ahhoz, hogy egy környezettudatosan gondolkodó, környezetbarát „a 

fenntarthatóságra fogékony” kompetenciákkal rendelkező felnőtté váljanak.  Ebben a 

folyamatban az iskoláknak kiemelkedő szerepe és feladata van, meg kell tanítanunk a 

gyermekeket a környezetért felelős életvitel kialakítására.  

A fenntarthatóságra nevelést az alábbi tevékenységekbe ágyazottan kívánom 

megvalósítani a jövőben: 

⮚ A hagyományos napközis tevékenység keretei között foglalkozások szervezése, 

amelyek segítik a tanulók életviteli kultúrájának, szokásrendszerük formálását.  

 Az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül az intézmény ökológiai 

kultúrájának átalakítása (pl. szelektív hulladékgyűjtés, hulladékcsökkentés, 

energiatakarékosság) 

 Projektek, programok megvalósítása, amelyekbe bevonjuk a családok, a szülők, a helyi 

közösség tagjait is.  

 A jeles napok (pl. Föld napja, Víz Világnapja, Komposztálás Napja) megünneplése. 

 Madárbarát kert kialakítása. 

 Iskolakert létrehozása és fenntartása, mely számos értéket hordoz magában. A 

környezeti és fenntarthatóságra nevelés, öngondoskodásra nevelés, egészségnevelés, a 

jelenségalapú, tapasztalati, cselekvésorientált tanulás mellett még a mezőgazdasági 

pályaorientáció céljait is szolgálhatja. 

⮚ A környezeti nevelés iskolán kívüli lehetőségei, múzeumok, növény- és állatkertek, 

vadasparkok, nemzeti parkok, környezetvédelmi oktatóközpontok látogatása. 

⮚ Erdei iskola programok szervezése az Újszászi Parkerdőben. 

⮚ Ökoiskola cím megszerzését rövid távú céljaim között tartom számon. Fontosnak 

tartom, hogy az iskola egészére vonatkozó környezettudatos gondolkodásmód, 

értékrend jellemzővé váljon az intézményben. A program keretében megvalósuló 

kompetenciafejlesztés, attitűdformálás következtében egy olyan befogadó-elfogadó 

közösség jöhet létre, amely aktívan képes cselekedni, befolyásolni tudja a helyi 

környezeti problémákat, ezáltal tagjai készek lesznek a fenntarthatóság útjára lépni. 



Intézményvezetői pályázat 2021. 

42 

3.3.7.   Minőségfejlesztés 

 

A 2013-ban az oktatásban végbemenő változások nem csak szervezeti átalakulást, 

fenntartóváltást jelentettek az intézmények életében. A minőségirányítás és minőségfejlesztés 

a továbbiakban is feladatként jelenik meg. Az intézményvezető feladatainak meghatározásakor 

világosan kiderül, hogy a minőségirányítási tevékenységre a továbbiakban is szükség van. 

Kötelező elemként épült be a köznevelési rendszerbe a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a 

vezetők, pedagógusok és az intézmény egészének rendszeres ellenőrzése-értékelése. A 

pedagógusok munkájának minőségi értékelését hivatott szolgálni a pedagógus életpályamodell, 

amelyben a pedagógusok egy külső értékelés alapján meghatározott kritériumok szerint 

sorolhatók a különböző pedagógus fokozatokba: pedagógus I, pedagógus II, mesterpedagógus, 

kutatótanár. Tantestületünk nyitott a megmérettetésre. A továbbiakban is ösztönözni fogom a 

kollégákat a magasabb pedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban való 

részvételre. 

Az intézményi minőségfejlesztés, az önértékelés szerepe is felértékelődött a 2015-ben 

bevezetett pedagógiai-szakmai ellenőrzés óta. Az intézményi önértékelés megvalósítása az 

Oktatási Hivatal a TÁMOP- 3.1.8 kiemelt uniós projekt keretén belül kidolgozott standardok 

alapján, és az intézményünk által elkészített 5 éves ütemterv szerint valósul meg. A BECS 

működtetését fontos feladatnak tartom az elkövetkező években is. 

A minőségbiztosítás fontos elemeként tartom számon a partneri igények és elégedettség 

folyamatos monitorozását, rendszeres mérését, hiszen ezek az adatok segítenek a jövő 

céljainak és feladatainak meghatározásában. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát is jól szervezett 

keretek között, a feladatok pontos meghatározásával lehet eredményesen végezni. A feladat 

fontosságát látva tervezem egy mérés-értékelés munkacsoport létrehozását a jövőben. 

 

3.3.8. Fejlesztési elképzelések a nevelés területén 

 

Az elmúlt évtizedekben felnövekvő nemzedékek szocializációja látványos változásokon 

ment/megy át, amely szintén nagy kihívást jelent a közoktatás számára. A család funkciójának 

változása, a csonka családokban élő gyermekek számának növekedése, a média szocializációs 

szerepének növekedése alapvető változásokat hozott a gyermekek szocializációs folyamatában, 

illetve átírta/átírja az iskola nevelő funkcióját is. A pedagógusok hitelessége, presztízse, 
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társadalmi elismerése, valamint az iskola nevelőfunkciójának társadalmi megbecsülése is 

jelentősebb volt a korábbi években. A családi és iskolai szocializációs folyamatok 

összhangjában, az értékrendekben mára sok esetben jelentős különbség mutatkozik, amely éket 

verhet az iskola-család egységébe. Országos szinten jelentős feladatot ad az iskoláknak a 

viselkedési zavarok kezelése, elsősorban az agresszió megjelenése az iskolákban, a tanulók 

társaikkal és olykor a pedagógusokkal szembeni verbális agresszió és egymás tettleges 

bántalmazása. Ezek ellen a problémák elleni küzdelem mára már a mindennapjaink részévé 

vált. Oktató munkánk hatékonysága érdekében fontos egy együttműködő, elfogadó légkört 

kialakítani, amelyben a tanítás-tanulás folyamata megvalósulhat.  

 Vezetői megbízásom esetén fontos feladatomnak tartom a nevelés szerepének megerősítését. 

Jövőbeni feladatunk a negatív magatartási minták kiszűrése, azok hatásainak csökkentése és 

ezzel párhuzamosan a pozitív minták erősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák 

fejlesztése. Ezen törekvések sikerét egy következetes, egységes elvárásokra épülő pedagógiai 

tevékenység adhatja meg. Fontosnak tartom az 1-4. évfolyamon az intézményre jellemző 

szilárd szokásrendek kialakítását és azok elmélyítését. Biztosítani kell a továbbiakban is az 

óvoda és iskola közötti minél zökkenőmentesebb átmenetet. A gyermekvédelmi feladatok 

ellátása intézményünkben megoldott, a jövőben is komoly figyelmet kell szentelni ezen 

feladatok ellátására. A beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő, fegyelmezetlen, 

agresszív tanulók folyamatos odafigyelést igényelnek. Ennek formái a következők lehetnek:  

⮚ Iskolai életük nyomon követése, ellenőrzés egyéni beszélgetések (tanulóval, szülővel) 

vezetői, osztályfőnöki, szaktanári szinten.  

⮚ Kapcsolattartás lehető legtöbb formájának felkutatása az érintett tanulók szüleivel. 

⮚ Óralátogatások (osztályfőnökök bevonásával), azokon az órákon, ahol a magatartási 

problémák fokozottan jelentkeznek.  

⮚ Fontosnak tartom, hogy pedagógusaink megismerkedjenek a nevelési feladatok 

területén jelentkező újszerű pedagógiai módszerekkel annak érdekében, hogy még 

hatékonyabban tudjuk kezelni a társadalmi és szocializációs hatásokból eredő eltérő, 

esetenként renitens tanulói viselkedésformákat.  

⮚ Bevezetésre került a közoktatási intézményekben az óvodai-iskolai szociális segítő 

rendszer. A rendszerben dolgozó szociális segítő munkatársak aktívabb 

bevonásában azonban látok még további lehetőségeket.  
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3.3.9. Hagyományőrzés, hagyományteremtés 

 

 Iskolánk egyik erősségének látom a hagyományápoló, hagyományőrző tevékenységünket. 

Törekszünk arra, hogy hagyományaink által a ma iskolájában is egy egymásra fogékony, 

toleráns közösséget építsünk. Nem kevésbé fontos az sem, hogy egy hagyományrend 

kialakítása és működtetése fontos az iskolai közösségépítés szempontjából is. Hiszem, hogy 

egy iskola jövőjének építésében fontos elem a hagyományok ápolása a múlt értékeinek 

megőrzése. 

 „Hiszen ha a gyökerekre nem figyelünk, a virág nem tud egyenesen nőni.”  

dr. Mester Ildikó 

Megőrzendő hagyományaink: 

⮚ Színvonalas tanévnyitó és tanévzáró, illetve ballagási ünnepségek. 

⮚ Kiválóságaink elismerése (Vörösmarty plakett a 8 éven át kitűnő tanulóknak). 

⮚ Tavaszi iskolai/osztálykirándulások, 

⮚ Évfordulókhoz, nemzeti ünnepeinkhez, világnapokhoz kapcsolódó rendezvények. 

⮚ Néphagyományokhoz kötődő tevékenységek (Luca nap, az adventi ünnepkörhöz 

fűződő hagyományok, Farsang, Anyák napja……) 

⮚ néptánc oktatása 

⮚ Témahetek szervezése, lebonyolítása (Pénz7, Fenntarthatósági témahét, Digitális 

témahét)  

⮚ Nyári táborok szervezése,  

⮚ Határtalanul programban való részvétel  

⮚ Boldog Iskola program  

⮚ Családi nap 

⮚ Egészségnap 

⮚ Halloween-party, 

⮚ „Egy nap az életért” drogprevenciós érzékenyítő jógyakorlat 

⮚ Vörösmarty teremlabdarúgó torna 

⮚ Alapítványi bál 

⮚ Vörösmarty Gála  

⮚ Tanítási órán kívüli programok szervezése (színház-, múzeumlátogatás, zenei 

programokon való részvétel stb.) 

⮚ Tanulmányi versenyek szervezése  
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⮚ Könyvtári programok (népmese napja, író-olvasó találkozók),  

⮚ Sportversenyek. 

Természetesen nyitott vagyok új programelemek beemelésére, minden új ötletre, amely 

iskolai életünket színesíti, gazdagítja. 

 

3.4.   Saját magammal szemben támasztott elvárások 

 

Vezetővé választásom esetén saját magammal szembeni elvárásként tekintek a következő 

vezetői attitűdökre, amelyeket kiemelten fontosnak tartok a célok megvalósításához 

rendelt feladatok teljesítése szempontjából: 

⮚ Támogatni a kollégákat a sikerek elérésében, ezáltal lehet a vezető maga is és a közösség 

is sikeres. 

⮚ A csapatban dolgozni tudó kollégák adják a legfontosabb erőforrást a vezetőnek, ezért 

fontos, ismerni a kollégákat, képességeiket, elvárásaikat. Értékelni kell őket, támogatni 

a fejlődésüket, hiszen az együttes munka hozhatja meg a sikereket. 

⮚ Elérhetőnek maradni a kollégák számára. 

⮚ Mindenki által ismert és elfogadott szabályokkal egy nyugodt munkakörnyezetet 

kialakítani. 

⮚ Keresni a kihívásokat, változásokat generálni. 

⮚ A folyamatos önképzést előtérbe helyezni, ezzel biztosítani, hogy a csapat időben 

reagálni tudjon a kihívásokra, változásokra. 

⮚ Élni a személyes példamutatás, elköteleződés, értékközvetítés erejével. 
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4. Összegzés  

 

„Nem az a nagy lehetőség, hogy felfedezzük a tökéletes iskolát magunknak, hanem, hogy 

felépítsük a tökéletes iskolát egymásnak.” 

Simon Sinek 

Az intézményben eltöltött éveim alatt mindig is azt tapasztaltam, hogy az intézmény minden 

alkalmazottjában megvan az adottság, és szándék arra, hogy egy biztonságos, gyermek 

centrikus, a partneri igényeket ismerő, hatékony iskolát működtessen, ahol jó tanulni és 

dolgozni is.  

Megválasztásom esetén szeretném az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát ezen az 

úton tovább vezetni. Új törekvésekre nyitottan, a vezetés felelősségét vállalva kívánom folytatni 

ezt a nehéz, de szép feladatot, folytatni az elkezdett színvonalas munkát, tovább vinni az elért 

eredményeket, kihasználni az adódó lehetőségeket és tovább építeni a tökéletes iskolát 

egymásnak.  

A társadalmi elvárások, partneri igények, a tartalmi szabályozók folyamatos változása miatt, 

persze szükség van a folyamatos megújulásra, természetesen az intézmény régóta működő 

hagyományrendszerének megőrzése mellett. Úgy gondolom, hogy a minőségi oktatás-nevelés  

megvalósítása az intézményvezető koordinálásával, de csakis az intézmény dolgozóinak 

aktív részvételével valósulhat meg. Ehhez pedig szükséges az őszinte, bizalomteli munkahelyi 

klíma, a jó munkafeltételek, illetve az emberi és szakmai megbecsülés biztosítása.  

Céljaimat csakis az intézmény alkalmazotti közösségének támogatásával és 

együttműködésével érhetem el.  

Intézményvezetői megbízatásom esetén mindent megteszek azért, hogy szakmai 

kompetenciáimmal, elszántságommal közös céljaink elérését szolgáljam. 

Ehhez a munkához kérem az intézmény tantestületének és valamennyi munkatársának, a 

szülőknek és diákoknak, valamint a fenntartó támogatását. 

A megpályázott vezetői megbízás lehetőséget kínál számomra, hogy a pedagóguspályán eddig 

eltöltött 26 év, valamint 10 éves intézményvezető-helyettesi tevékenységem kiteljesedhessen. 

Megbízásom esetén mindent megteszek azért, hogy az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola a jövőben is a településünk büszkesége és egyik meghatározó intézménye maradjon és 

büszkeség legyen az Újszászi Vörösmarty diákjának, illetve pedagógusának lenni. 


