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3.A helyzetelemzésen alapuló intézményvezetői program 

„Az iskola dolga,  

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

                               (Szent-Györgyi Albert) 

3. 1. Jövőkép 

A vezetői megbízatásom elnyerése esetén a következő jövőkép kimunkálása szolgál 

tevékenységem alapjául: 

 Intézményünk valamennyi dolgozójának közös célja kell, hogy legyen egy olyan 

iskola működtetése, amely minden tekintetben megfelel a gyermekeink életkori 

sajátosságainak, a szülők mint legfontosabb partner, szövetséges igényeinek, a 

fenntartó-működtető elvárásainak. 

 Gyorsan változó, sokszor csupán felszínes értékeket hordozó világunkban a 

stabilitásra, valódi értékeket hordozó, azt átadni képes iskola megteremtése.  

A hagyományápolás intézményünkben kialakult nagyszerű formáinak további 

működtetése. 

 A magyar és egyetemes neveléstörténet nemes hagyományait tisztelő, ugyanakkor 

a jelenkor pedagógiai kihívásainak megfelelni tudó és akaró nevelőtestület 

létrehozása. 

 Annak a szervezeti kultúrának a folytatása, amely biztosítja a mindennapokban a 

szeretetteljes, egymásra odafigyelő, gyermekközpontú légkört. 

 Olyan vezetői attitűd kialakítása, amelynek középponti eleme az emberi viszonyok 

maximális tiszteletben tartása, figyelembe vétele. 

 Diákjaink számára stabil, a középfokú tanulmányok megkezdéséhez megfelelő 

alapozó tudás átadása.  
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 Az egyéni készségek, képességek feltérképezésén keresztül az egyéni fejlesztést 

igénylő tanulóink, valamint a kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulóink 

azonos prioritások mentén történő nevelése-oktatása. 

 A rend a mindennapi, nyugodt élet alapvető feltétele, nélküle bizonytalanná válik 

minden. Törekednünk kell tehát a tanulóink életkori sajátosságainak megfelelő, 

következetes, a felnőtté válásuk szempontjából is fontos normák átadásának 

folytatására, illetve létrehozására. 

 Társadalmunk, közéletünk híján van példaképül szolgáló személyiségeknek. 

Nevelőtestületünk minden tagjának tisztában kell lennie példaadó, a mindennapok 

útvesztőiben is feltétlen etalont jelentő pedagógusi személyiségével. 

 Intézményvezetőként feladatom a környezet és a feltételrendszer megteremtése, az 

információáramlás biztosítása, az innováció lehetőségeinek feltérképezése és 

minél szélesebb körű megvalósítása. 

3. 2.  Az intézményvezetői program szerkezeti felépítése 

A 2014/2015. tanévben elindult, majd a 2015/2016. tanévben kiteljesedő pedagógus 

önértékelési rendszer, a pedagógiai-szakmai felügyelet, valamint a pedagógus minősítési 

rendszerrel összhangban a vezetői programom azon öt vezetői kompetencia60 alapján épül fel, 

amely mentén megvalósul az intézményvezető pedagógiai-szakmai ellenőrzése. A 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseim a megfelelő kompetenciaterületeknél 

nyernek megfogalmazást. Ezek a kompetenciák a következők:61 

 1. Az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, 

diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása. 

 2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása. 

 3.  Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 4.  Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 5.  A vezetői kompetenciák fejlesztése. 

                                                           
60 Az iskolavezetés tudománya és művészete – Centrál5: Az iskolavezetők kompetenciái közép-európai 
megközelítésben – Tempus Közalapítvány, Budapest. 
61 A kompetenciák elnevezése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 146 § (7) bekezdése alapján történik. A 
tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek más elnevezéssel és más sorrendben, de megegyező tartalommal 
tartalmazzák ezeket a kompetenciákat. 
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3. 3. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, fejlesztési, 

diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása 

Intézményvezetői megbízatásom elnyerése kapcsán legfontosabb célkitűzéseim között tartom 

számon a tanulás és a tanítás támogatását, irányítását, hiszen ez az iskola alapfeladata. Olyan 

támogató környezetet kívánok létrehozni és fenntartani, amely a rendelkezésünkre álló 

erőforrásokat maximális mértékben tudja ezeknek a céloknak a rendelkezésére bocsátani. 

Olyan tanulási környezetet kívánok kialakítani, amely befogadó, amely alkalmas arra, hogy a 

tanulói teljesítmények optimálisan jelenjenek meg. A tanítást és a tanulást is csak abban az 

esetben tudom értelmezni, ha az tervezett folyamat. Az egységes tervezésnek különböző 

szintjei vannak. Fontosnak tartom, hogy a tervezés különböző szintjei minden egyes esetben a 

nevelőtestület bevonásával történjenek meg. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében a 

következő feladatokat tartom fontosnak: 

3. 3. 1. A nevelő-oktató tevékenység tervezésének dokumentumai 

3. 3. 1. 1. A Pedagógiai program 

A Nemzeti köznevelési törvény kimondja, hogy az intézményvezető elsősorban felel az 

intézményben folyó pedagógiai munka minőségéért. A Köznevelésért Felelős Államtitkárság 

a 2015/2016. tanévet támogató szakmai anyaga külön bekezdésben hangsúlyozza a 

szabályzatok, dokumentumok felülvizsgálatának szükségességét.62 Ezzel összefüggésben 

Pedagógiai programunkat a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően aktualizálni 

kell, el kell végezni a szükséges módosításokat. Ez annál is inkább szükséges, hiszen így 

valósítható meg a Pedagógiai program, az éves munkaterv, a munkaközösségi munkatervek 

kölcsönös lefedettsége, együttes szabályozó jellege. Éves munkatervünk tartalmaz olyan 

elemeket, amelyek Pedagógiai programunkban nem találhatók meg. Azt az alapelvet a 

jövőben még hangsúlyosabban kívánom megvalósítani, hogy a mindenkori éves munkaterv a 

Pedagógiai program éves szintű megvalósítását tartalmazza. Fentiek érdekében a következő 

feladatok elvégzését tartom fontosnak63: 

 „Az iskola alapadatai” című bekezdés teljes átdolgozásra szorul. Az átdolgozást a 

„Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola szakmai alapdokumentuma” 

alapján kell elvégezni. 

                                                           
62 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató 
szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre – Bevezető – Budapest, 2015. augusztus 25. 
63 Az intézményi dokumentumok vizsgálata az önértékelés feladatai között is szerepel. 
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 A Nevelési program első fejezetét képező az „Iskolánk története” című fejezetben az 

intézménytörténet 2003-ig olvasható, az azóta eltelt tizenkét év történéseiről nem 

található információ. Ennek a kiegészítésnek törekednie kell a fontos csomópontok 

megragadására. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánk iránt érdeklődők, azok 

a szülők, akik a gyermekeik számára iskolát keresnek, a közelmúlt lényegi 

történéseiről is képet kapjanak. 

 „A tanulók fizikai állapotának mérése” című bekezdést célszerű kiegészíteni a 

„Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt” rendszer vonatkozó elemeivel, hiszen 

tanulóink fizikai állapotfelmérése az 5-8. évfolyamokon már ez alapján történik. 

 „Az iskolai szintű mérési – értékelési rendszer” elemei közé fel kell venni az angol 

idegen nyelvi mérést, hiszen ez az iskolánk hatodik és nyolcadik évfolyamán 

kötelezően megvalósítandó mérési rendszer. 

 Meg kell valósítani azt a jogszabályban deklarált alapelvet, hogy a Pedagógiai 

program nyilvánossága teljes körűen megvalósuljon. Minden érintett esetében a 

hatályos Pedagógiai program legyen megtalálható. Ez vonatkozik az intézményi 

honlapra is, hiszen az iskolánk iránt érdeklődő szülők legfontosabb tájékozódási 

forrása a honlapunk. 

 Szükséges ismertetni a Pedagógiai program lényegi elemeit a leendő elsős tanulók 

szülői tájékoztatóján, minden tanév elején az iskolai SZMK–értekezleten, valamint 

minden tanév első szülői értekezletén valamennyi évfolyamon. Ez által a szülői háttér 

is megismerkedik az aktuális változásokkal. 

 Ki kell dolgozni egy olyan pedagógiai intézkedéscsomagot – akciótervet -, amelyet a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók64 esetében egyértelműen alkalmazni tudunk. 

(szülői háttér, a felzárkóztatás módjai, osztályfőnök, szaktanárok, fejlesztő 

pedagógusok bevonása). 

3. 3. 1. 2. Éves munkaterv, munkaközösségi tervek, tanmenetek, egyéni 

fejlesztési tervek 

Fokozott figyelmet kívánok fordítani arra, hogy az éves munkaterv, a munkaközösségi tervek, 

a tanmenetek, az egyéni fejlesztési tervek, tanév végi beszámolók kölcsönös lefedettsége 

megvalósuljon, megvalósítsák a tanítás – tanulás tervezett folyamatát. Ahhoz, hogy ezek a 

céljaink megvalósuljanak, az alábbi prioritásokat kívánom szem előtt tartani: 

                                                           
64 2011. évi CXC. törvény 4. § (37) bekezdés. 
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 Az éves munkatervünk elkészítésénél a fenntartó által biztosított tartalmi – szerkezeti 

mintát kívánom követni. 

 Továbbra is fenn kívánom tartani az „alulról építkezés elvét”: a munkaterv 

összeállításakor az egyes munkaközösségek, a diákönkormányzat, az 

intézményvezető-helyettesek, az intézményi önértékelési csoport, a pedagógiai 

értékelő és koordináló csoport (PÉK-csoport), valamint egyéb szervezeti egységek 

elkészítve saját tervezeteiket – a Pedagógiai programmal összhangban -, épül fel az 

intézményi munkaterv. 

 A munkaterv összeállításakor minden egyes esetben támaszkodni kell a megelőző 

tanév tanév végi beszámolójában foglalt megállapításokra, következtetésekre65. 

 A tanév végi beszámolók tartalmi és szerkezeti felépítését úgy kell összeállítani, hogy 

illeszkedjen intézményi önértékelési rendszerünkhöz.66 

 Szükséges a tanmenetek újbóli tartalommal történő megtöltése. Nem elegendő az 

Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető tanmenetek 

automatikus alkalmazása. A tanmenetek elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy az adott 

tanulócsoport profiljához illeszkedjen, ne a tankönyvhöz készüljön, elkészítésének 

alapja intézményünk helyi tanterve legyen (tematikai egység, fejlesztési célok, óraterv, 

stb.).  

 A sajátos nevelési igényű tanulóinkat nevelő-oktató pedagógusainknak a fejlesztő 

pedagógusokkal együttműködve az adott tanulóra vonatkoztatott egyéni fejlesztési 

tervet kell készíteniük tanévi bontásban. A terv elkészítésekor ügyelni kell a 

következőkre: helyi tanterv, a szakértői véleményben foglaltak, egyéni képességek-, 

készségek. 

3. 3. 2. Intézményi mérések 

A helyzetelemzésben vázolt célkitűzéseknek megfelelően a nevelő-oktató tevékenységünk 

fontos mutatói tanulóink különböző mérésekben elért eredményei.  A jogszabályokból adódó 

kötelező méréseken túl (fizikai állapotfelmérés, DIFER-mérés, kompetenciamérés, idegen 

nyelvi mérés) iskolánk számos, saját hatáskörben elvégzett mérést folytat. Meggyőződésem, 

hogy ezeknek a méréseknek az elkövetkező években is hangsúlyos szerepet kell 

biztosítanunk. Változtatást látok indokoltnak az alábbi esetekben: 

                                                           
65 Ezek a célkitűzések összhangban állnak az intézményi önértékelés évente értékelendő területeivel. 
66 Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Önértékelési Szabályzata – Budapest, 2015. október 



41 
 

 Az 1-4. évfolyamon rendszeresen elvégzett szociometriai mérések értékelésében sokat 

segítenek nevelőtestületünk azon tanítói, akik pszichológusi végzettséggel is 

rendelkeznek. Célszerű kiterjeszteni és rendszeressé tenni ezeket a méréseket az 5-8. 

évfolyamon is, különös tekintettel a negyedik évfolyamból az ötödik évfolyamba 

történő átmenet érdekében. Az osztályfőnöki munkaközösség munkatervében, illetve 

az egyes osztályfőnöki tanmenetekben az 5-8. évfolyamon szerepeltetni kell ezeket a 

méréseket. 

 Az 1-4. évfolyamon immáron tíz esztendeje zajló reprezentatív mérések (matematika, 

anyanyelv, az alapkészségek fejlesztése kiemelt feladathoz kapcsolódóan) 

egyértelműen alátámasztják, hogy tanulóink szövegértése, logikai feladatokhoz 

kapcsolódó problémamegoldó képessége csupán az egyszerű feladatok esetén 

megfelelő, ennek megfelelően törekedni kell arra, hogy a szövegértési készség-, 

képesség, valamint a logikai gondolkodási képesség fejlesztése folytatódjon egyrészt a 

felső tagozaton is, másrészt minél több tantárgy esetében jelenjen meg.  Fentieken túl 

ezt indokolja az is, hogy a 2014. évi kompetenciamérési eredményeink matematika 

tantárgy esetében a nyolcadik évfolyamon a budapesti értékhez képest lényegesen 

alacsonyabbak voltak.67 

 Fontosnak tartom azt, hogy a negyedik évfolyamból az ötödik évfolyamba történő 

átmenet minél zökkenőmentesebb legyen. A szülői közösség érintett tagjai számára 

sugallnunk kell a stabilitást, a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget. Ezt szolgálják a 

negyedik évfolyamon végzett tehetségazonosítási méréseink, illetve a tanulói 

attitűdvizsgálatok. Ezeket a mérési eredményeket a nevelőtestület minél szélesebb 

körével meg kell ismertetnünk, hiszen nagyon sok látens érték is előkerülhet ezeknek a 

méréseknek a kapcsán. 

 A fizikai állapotfelmérések tanúsága szerint a 2-8. évfolyamos tanulóink esetében 

csökkenő állóképességgel, csökkenő relatív erővel kell számolnunk. Osztályonként 

15-20%-kal nő a túlsúlyos tanulók száma, átlagát tekintve pedig 2-3-szorosára nőtt a 

felmentettek száma a testnevelés alól.68 Ebből adódóan:  

 Hatékonyan ösztönöznünk kell tanulóinkat az iskolai sportköri foglalkozásokon 

való részvételre. 

                                                           
67A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Intézkedési terve a kompetenciaméréshez 
kapcsolódóan – Budapest, 2014. 
68 Testnevelés munkaközösség tanév végi beszámolója – 2014/2015. tanév. 
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 Nagyobb marketingtevékenységgel ösztönözzük a családi sportnapok 

megrendezését. 

 Félévente felül kell vizsgálni a heti két testnevelés óra látogatása alóli 

felmentéseket. 

 Maradéktalanul meg kell valósítanunk a Pedagógiai programunk Egészségnevelési 

és környezetnevelési programjában foglaltakat. 

 Az iskolaorvos, a védőnő, a gyógytestnevelő bevonásával felvilágosító 

foglalkozások tartása. 

A partneri elégededettségmérések folytatása lényeges momentum a visszacsatolás miatt, 

másrészt pedig az intézményi önértékelés elvárásrendszerében is megjelenik. 

Fontosnak tartom, hogy az egyes mérési eredmények, az azokból levont következtetések, és 

fejlesztési irányok az eddigieknél lényegesen markánsabban jelenjenek a különböző tervezési 

szinteken.  Terveim szerint a mérések koordinálását a jövőben is a Pedagógiai értékelő és 

koordináló munkacsoport (PÉK-csoport) fogja elvégezni közvetlen intézményvezető-

helyettesi vezetéssel.    

3. 3. 3.  Szakmai fejlesztés – módszertani megújulás 

Intézményvezetőként kiemelt feladatomnak tartom, hogy a Pedagógiai program által 

megfogalmazott tanulási-tanítási tartalmakat minél hatékonyabb módszerekkel tudjuk 

elsajátíttani. Célom, hogy nevelőtestületünk tagjai olyan módszereket alkalmazzanak, 

amelyek alkalmazkodnak a tanulók képességeihez, készségeihez, a tanulócsoport 

sajátosságaihoz, a helyi tantervhez, és nem utolsó sorban a lehető legteljesebb mértékben 

fejlesztik a NAT által rögzített tanulói kompetenciákat. Alapelvem, hogy minden egyes tanév 

során a nevelőtestület más-más módszertani kérdést körbejárva, azt megismerve építse be 

saját pedagógiai eszköztárába a megismert módszert. Ez nem csupán az új megismerését 

jelenti, hanem a meglévő frissítését is. Tartom ezt annál is inkább fontosnak, hiszen a 

változatos munkaformák alkalmazása egyik záloga lehet pedagógiai módszertani 

kultúránknak. Ennek érdekében: 

 Belső továbbképzés keretében az őszi nevelési értekezlet az adott módszer elméleti 

hátterét vázolja fel, a tavaszi nevelési értekezlet pedig a gyakorlat felől közelít 

(bemutató órák, mikrotanítások) formájában. 
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 Mind az elméleti, mind pedig a gyakorlatorientált belső továbbképzések esetében 

előnyben részesítem a saját kollégáink által tartott foglalkozásokat, nem zárván ki azt, 

hogy egy-egy újabb keletű kutatás, módszer eredményeit meghívott külsős előadó 

ismertesse (tanárképző intézmények). 

 Előnyben részesítem mindazokat a módszertani eljárásokat, amelyek a differenciálás, 

a drámapedagógiai módszerek, a tehetséggondozás, a kreativitás, a kooperatív tanulás 

minél magasabb színvonalú megvalósítását teszik lehetővé. 

 Ösztönzőleg támogatom a projektmódszer kiteljesedését (a napköziben már hosszú idő 

óta érvényesülő forma). 

 Különösen fontosnak tartom a negyedik évfolyamból az ötödik évfolyamba történő 

átmenet sikeressége érdekében olyan bemutató órák szervezését, amelyen az érintett 

pedagógusok az adott tanulócsoporttal, módszerrel ismerkednek. 

 A pedagógusok minősítési vizsgában, illetve minősítési eljárásban való minél 

eredményesebb részvétele érdekében olyan csoportokat kívánok létrehozni  

– működtetni, amelyekben a minősítés előtt álló pedagógusok megismerik a 

portfólióírás valamennyi összetevőjét nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati oldal 

felől is közelítve (tanévenként egy csoport). 

 Az 5-8. évfolyamon a negyedéves értékelések nem szorítkozhatnak csupán a 

magatartás-szorgalom osztályzatok rutinszerű megbeszélésére, hanem fórumot kell 

biztosítani – ha szükséges egyénekre lebontva – a megfelelő módszertani eszköztár 

kiválasztására. 

3. 3. 4.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

A helyzetelemzés adatai megmutatják, hogy intézményünkben nem kimagasló a sajátos 

nevelési igényű tanulók száma. Ennek ellenére intézményvezetőként munkám alapvető 

részének tekintem a velük, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzdő 

tanulók, valamint a tehetséges tanulóinkkal való nevelő-oktató munkát. Felkészült fejlesztő 

pedagógusaink a gyógypedagógia különböző területein szakosodtak. Az elkövetkező évek 

tekintetében meghatározó fontosságúnak tartom a következők megvalósítását annál is inkább, 

hiszen tanulólétszámunk közel 20%-a egyéni fejlesztést igénylő tanuló:: 

 Az egyéni fejlesztésben részesülő tanulók számára szükséges eszköztár folyamatos 

bővítését az anyagi források lehetőségeinek figyelembevételével. 
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 Vitás kérdésekben olyan esetmegbeszélési rendszer bevezetését, amely fórumokon az 

érintett tanuló, a szülő, az osztályfőnök és a fejlesztő pedagógus egyaránt jelen van. 

 Az osztályfőnök, a szaktanár és a fejlesztő pedagógus rendszeres konzultációját az 

SNI, illetve BTM-es tanulók vonatkozásában az egyéni fejlesztési tervek, a tanult 

ismeretanyag számonkérése, nyolcadik évfolyamon a kilencedik évfolyamra történő 

beiskolázás előtt, a tanulmányi előmenetel vonatkozásában. 

 Nagyobb „marketingtevékenységre” van szükség a fejlesztő pedagógusaink munkáját 

illetően: ki kell dolgozni az érintett szülők naprakész tájékoztatását (tájékoztató füzet, 

személyes konzultáció, osztályfőnök bevonása, stb.). A szülő legyen tájékozott a 

fejlesztő pedagógus személyét, az elvégzett fejlesztő munkát illetően. Meg kívánom 

szüntetni azt az állapotot, hogy az egyéni fejlesztésben részesülő tanulóink eredménye 

csak a félévet, tanév végét záró osztályozó konferenciák előtt legyen fontos. 

 Olyan tájékoztatási rendszer kidolgozását tervezem, amelynek eredményeképpen a 

fejlesztő munka súlya, rangja, intézményünkben elfoglalt helye legalább is 

megközelíti a felvételi tantárgyak (magyar nyelv-és irodalom, matematika) helyzetét. 

 A tanítási órákon olyan változatos munkaformák (csoportmunka, páros munka, 

kooperatív formák) alkalmazását, amelyek során ezeknél a tanulóinknál elérhetjük az 

optimális motivációt, élményszerűen fogadják be az ismeretanyagot. 

 Ellenőrizni kívánom az intézményvezető-helyettesek bevonásával azt, hogy ezek a 

tanulóink rendszeresen részt vesznek-e a korrepetáló, felzárkóztató foglalkozásokon. 

Tehetséges tanulóink tehetségének kibontakoztatása érdekében: 

 Annak ellenére, hogy 2016-ra teljessé válik az új kerettanterv életbe lépése 

(megszűnik a tantervi dichotómia), és ez megnöveli valamennyi évfolyam 

óraterhelését, a szakköri kínálatunk kiterjesztését. 

 5-8. évfolyamon az alsó tagozat tehetséggondozó koncepciójához (tehetséggondozó 

óra, illetve az erre szervesen ráépülő Agyafúrtak versenyben való részvétel) igazodó 

tantárgyfüggetlen tehetséggondozó szakkör elindítását.  

 Anyagi forrásokat kívánok biztosítani annak érdekében (alapítvány, SZMK bevonása, 

pályázati keretek), hogy a tehetséggondozás színtereiből azok a tanulóink sem 

maradjanak ki, ahol az anyagi lehetőségek nem feltétlenül teszik lehetővé a 

tanulmányi, sportversenyeken való indulást (Pl: a fizetős levelezős versenyek 

esetében). 
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 Támogatom és még nagyobb marketingtevékenységet (kerületi sajtóorgánumok) 

kívánok végezni azoknak a tradicionális rendezvényeinknek az érdekében, amelyeken 

tehetséges tanulóink megmutatkoznak: Rákoskerti Torna Kupa, Pest megyei Nyelvész 

Döntő, Pest megyei Tudásbajnokság Döntő. Hosszú távra tervezem a szegedi 

Bendegúz Akadémiával fennálló gyümölcsöző együttműködésünket. 

 Az új intézményi honlapunk immár alkalmas arra, hogy a Versenyeredmények link 

naprakészen tájékoztasson gyermekeink nagyszerű teljesítményéről. 

 A tanórai tanulást olyan módon kell megszervezni, hogy az színtere lehessen a 

tehetséggondozásnak (egyéni képességekhez igazodás). 

 Ösztönözni kívánom azt, hogy tehetséges tanulóink minél nagyobb számban vegyenek 

részt olyan tanórán kívüli foglalkozásokon (múzeumlátogatás, színházlátogatás, 

sportrendezvények, könyvtárlátogatás, különböző szintű kulturális rendezvények), 

ahol lehetőség mutatkozik a tehetségfejlesztésre. 

3. 3. 5.  Az IKT eszközhasználat ösztönzése, a digitális kompetencia 

fejlesztése 

Korunk kihívásai közepett aligha valósítható meg olyan tanulási-tanítási környezet, amelyben 

nem szerepel mindaz a digitális eszköztár, amelyet a digitális világ definiál. Nem is 

beszélhetünk támogató környezetről ebben az esetben. Nem megkerülhető tehát az, hogy 

intézményvezetőként olyan támogató környezetet teremtsek, amelyben a tanulói kompetencia 

fejlesztése együtt jár azzal a tevékenységgel, melynek során a pedagógusminősítés több 

kompetenciaterületén szereplő IKT eszközhasználat mint indikátor ugyancsak megjelenik. 

Lényeges tehát az alábbi momentumok tervezése: 

 IKT eszközök (laptop vagy notebook, projektor, vetítővászon) beszerzése azoknak a 

szaktantermeknek a vonatkozásában, ahol ez eddig még nem történt meg. 

 Valamennyi eszközbeszerzés, eszközkiosztás vonatkozásában egyeztetni kívánok 

közvetlen vezetőtársaimmal, az érintett pedagógussal, munkaközösséggel, a 

nevelőtestülettel.  

 A digitális kompetencia fejlesztési területei jelenjenek meg a pedagógiai tervezés 

különböző szintű dokumentumaiban tantárgyfüggetlen módon az életkori sajátosságok 

maximális figyelembevételével. 
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 Olyan fórum létrehozása – médiaműhely -, amelynek keretében tanulóink lehetőséget 

kapnak az IKT eszközök tervszerű, tudatos, célirányos felhasználására 

gyakorlatorientált megközelítésben. 

 Biztosítani kívánom annak a lehetőségét, hogy nevelőtestületünk tagjai a különböző 

tanórán kívüli foglalkozások keretében is minél szélesebb körben alkalmazni tudják az 

IKT eszközparkot. 

 A beérkezett igények, tapasztalatok, és jelzések alapján az ECDL-modulokhoz 

igazodva belső továbbképzés megszervezése, amelyen nevelőtestületünk tagjai 

fejleszteni tudják az IKT kompetenciáikat. 

 Az informatika szaktanterem tanulói gépparkjának olyan szintre hozása, amely 

stabilan alkalmazza a futtatott rendszereket, kiszámítható működést eredményez, 

alkalmas a helyi tanterv követelményeinek teljesítésére pályázati források, fenntartói 

támogatás, felajánlások, szponzorok igénybevételével. 

3. 3. 6.  Eszközfejlesztés, tárgyi - infrastrukturális háttér 

Intézményünkben a tanítás-tanulás hathatós támogatása érdekében elengedhetetlenül 

fontosnak tartom annak az eszközparknak a szinten tartását, illetve fejlesztését, amely nélkül a 

külső jogszabályi elvárásoknak, illetve belső szabályzóinknak aligha tudunk eleget tenni. 

Gyermekeink a látványelemekkel dolgozó, a minél tökéletesebb vizualitásra törekvő kor 

szülöttei, akik sok esetben így szerzik ismereteiket. Ez alól az iskola sem tudja kivonni magát. 

A megfelelő eszközök segítségével – az észszerű keretek megtartásával – éppen ezt a 

folyamatot tudjuk biztosítani az átadni kívánt ismeretek vonatkozásában. Az alábbi lépések 

megtételét tartom elengedhetetlenül fontosnak, hangsúlyozva, hogy nem csupán a közeljövő 

célkitűzéseit rögzítem: 

 Az első évfolyamon tanuló gyermekeink számára a mindennapos nevelés-oktatás 

folyamatában szükséges az ún. manipulatív eszközök beszerzése, amelyek 

segítségével az oktatás mellett megkönnyíthetjük az óvodából való átmenetet is. 

 A technika, kémia, fizika tantárgyak, valamint a fejlesztő foglalkozások esetében 

biztosítani kívánom azt a kiszámítható eszközbeszerzési folyamatot, amely nélkül 

nem lehetséges a manuális foglalkozások megtartása, az élményszerű, empirikus 

úton történő ismeretátadás-ismeretbefogadás, illetve a képesség-, 

készségfejlesztést közvetlenül szolgáló fejlesztő pedagógusi munka elvégzése. 
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 A testnevelés mint kiemelt nevelési-oktatási terület a pályázati, valamint a 

kiemelkedő helyezéseknek köszönhetően több forrásból tud eszközbeszerzésre 

költeni, ám ebben az esetben további formákban gondolkodom, hiszen a 

mindennapos testnevelés általánossá válásával, a különböző sportági igények, a 

nagyszámú iskolai sportköri tag miatt hatványozottabban szükséges a 

felszerelések, eszközök beszerzése. 

 Ugyancsak a testneveléshez kapcsolódóan: a sportolásra fordítható tér növelése 

érdekében esetlegesen pályabérlési lehetőség felkutatása, közeli, erre alkalmas 

telek bérlése természetesen a működtetői oldal lehetőségei, elképzelései 

függvényében. 

 A működtetővel egyeztetendő formában az épületre vonatkozó elképzeléseim: 

 Az aszfaltos sportudvar tagolatlan jellegének megszüntetése, optimálisabb 

kihasználása érdekében egy 10x24 méteres műfüves pálya kialakítása nyitható 

palánkszerkezettel annak érdekében, hogy az udvaron tartott iskolai 

rendezvényeinknek szükséges teret ne csökkentsük. Ez által megvalósulna az a 

folyamat, hogy az udvaron egy időben több különböző sporttevékenységet is 

lehessen folytatni. Növekedne a mindennapos testnevelés eredményes céljára 

felhasználható terület, valamint a délutáni napközis foglalkozások is 

differenciáltabb tereken valósulhatnának meg. Ugyancsak látok fantáziát az 

udvarunkat határoló kerítés melletti távolugró gödör kialakításában, és kisebb 

játékok – akár mobil formában történő – elhelyezésére is. 

 A régi épületünk felé vezető üvegezett – emiatt rendkívül alacsony 

energiahatékonysági mutatókkal rendelkező – folyosó kiváltásával, egymással 

összenyitható tantermek létrehozásával olyan közösségi teret (aula) kívánok 

létrehozni, amely szinte teljes mértékben hiányzik a jelenlegi struktúrából. Az 

épületünk paramétereihez képesti magas tanulólétszám miatt minden új tér 

létrehozása prioritást élvez. 

 Klubhelyiségünk tantermi normákat megközelítő fejlesztő átalakítása 

(fénycsőteljesítmények norma szerinti rendezése, bútorzat beszerzése, a raktár 

funkció megszűntetése). 

 Az intézmény tisztaságának fokozása, a technikai dolgozók 

munkaidőbeosztását tartalmazó ún. munkaidőtérkép elkészíttetése. 
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3. 3. 7. Az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulóink nyomon 

követése 

A 2011. évi CXC. törvény 81. § tartalmazza a középfokú iskola azon kötelezettségét, amely 

szerint a középfokú iskolának minden évben meg kell küldenie az általános iskolának azon 

tanulói első két évfolyamán nyújtott teljesítményét, akik iskolánkban végeztek. Fontosnak 

tartom ezzel kapcsolatban egy olyan adatbázis létrehozását, amelyben ezeket a 

visszajelzéseket napra készen nyomon tudjuk követni. Visszajelzést kapunk arról, hogyan 

állják meg gyerekeink a helyüket az új intézményükben, meg tudtuk-e valósítani azt a 

célunkat, hogy a nálunk végzett diákjainkat stabil alaptudással engedtük el. Az esetlegesen 

„kallódó” gyermekeink sorsának rendezésében együtt tudunk működni a középfokú 

tanintézménnyel.  

3. 3. 8. Gyermekvédelem 

Gyermekvédelem és az osztályfőnöki munka hatékonysága egymással szorosan összefüggő 

tevékenység. Intézményünkben a 2013/2014. tanévig a gyermekvédelmet és a szabadidő 

szervezést nevelőtestületünk egy tagja látta el, szoros kapcsolatot ápolva a szülői – 

osztályfőnöki – háttérintézményi körrel. A szabadidőszervező és gyermekvédelmi státusz 

megszüntetésével azonban a gyermekvédelmi feladatok több kézbe kerültek, meglehetősen 

divergálódtak. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a gyermekvédelmi munkának milyen 

nagy jelentősége van a tanulói mulasztások csökkentése, a tanulmányi előmenetel javítása, a 

szociális hátrányok csökkentése, a tanulói szociokulturális háttér feltérképezése 

szempontjából. Ezért az alábbi területeken látok esélyt a változtatásra: 

 Az 1-4. évfolyam, valamint az 5-8. évfolyam esetében nevelőtestületünk egy-egy 

olyan tagja koordinálja, fogja össze a gyermekvédelmi feladatkört, aki kevesebb 

órával rendelkezik, vagy órakedvezményben részesül. (esetleg rendelkezik olyan 

akkreditált végzettséggel – mediátori -, amely jól hasznosítható ebben a 

feladatkörben). Vállalja az ilyen témájú továbbképzéseken való részvételt. 

 Ezek a pedagógus kollégák tartják elsőfokon a kapcsolatot a háttérintézményekkel, 

végzik a gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációs tevékenységet, különös 

tekintettel az igazolatlan hiányzások fokozataira, együttműködve a titkársággal, 

osztályfőnökökkel, szülőkkel, fejlesztő pedagógusokkal. 

 Tanév elején felmérik a veszélyeztetett tanulók körét. 
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 Tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az intézmény vezetésének, első fokon a 

tagozatokat irányító intézményvezető-helyetteseknek. 

 Tevékenyen részt vesznek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

nyilvántartásában, valamint a számukra készített akcióterv összeállításában. 

Nyilvántartják a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat. 

 Rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítanak a veszélyeztetett tanulók szüleinek. 

3. 3. 9. Óralátogatások 

A tanítási-tanulási folyamat támogatásának szerves összetevői azok a tapasztalati elemek, 

amelyek az óra/foglalkozáslátogatások kapcsán építhetők be a tanítási-tanulási folyamatba, 

fokozva annak eredményességét. Intézményünk belső ellenőrzési terve69 havi bontásban 

tartalmazza a meglátogatandó tanulócsoportokat, a látogatásban részt vevők körét, a látogatás 

célzott okait. Az elkövetkező időszak ezzel kapcsolatos tevékenységemet a következőkben 

összesítem: 

 Meggyőződésem, hogy nevelőtestületünk tagjai akkor kapnak egymás munkájáról 

valós képet, ha meglátogatják egymás foglalkozásait, időt szentelnek arra, hogy a 

„városi legendák”, a lopakodó „zuhanyhíradók” helyett munka közben lássák 

kollégáikat. 

 Töltsük meg valós tartalommal azt az előttünk álló folyamatot, amely az 

önértékeléssel összefüggésben amúgy is előírja az az önértékelési tervben szereplő 

pedagógusok foglalkozásainak megtekintését. 

 Az általam már több területen érintett negyedik évfolyamból az ötödik évfolyamba 

történő átmenet szempontjából is fontosnak tartom ezeknél az évfolyamoknál az 

óralátogatásokat. 

 Alapelveim a kollektív (minimum két fő), a megfelelően dokumentált 

(intézményünkben kidolgozott, az önértékelés, pedagógiai-szakmai felügyelet elemeit 

beépítő, a nyolc pedagógus kompetenciára fókuszáló), nyilvános (előre meghirdetett, 

egyeztetett időpontban történő) szempontok szerint történő óralátogatás. 

 Fontosnak tartom, hogy az intézményvezetés tagjain és a munkaközösségvezetőkön 

kívül hospitálási céllal a nevelőtestület minél több tagja vegyen részt 

óralátogatásokon. (Pl: szeptember hónapban fejlesztő pedagógusok hospitálása az első 

                                                           
69 A mindenkori munkaterv melléklete. 
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évfolyamon, ötödik évfolyamon tanító szaktanárok látogatása a negyedik évfolyam 

foglalkozásain). 

 Az óra/foglalkozás-látogatást követő megbeszélés követendő etalonjai: a látogatók 

felkészülten, előzetesen tájékozódva érkeznek az órára – ez a pedagógus minősítési 

rendszer elemei között is megtalálható -, ismertek az óraelemzés szempontjai, az 

óralátogatás fejlesztő szándékkal történjen, a megbeszélés minden esetben 

önreflexióval kezdődjön. Minden esetben meg kell határozni a szakmai továbbfejlődés 

lehetséges irányait. 

 Az óralátogatások között megkülönböztetett jelentőséggel bír az első évfolyam és az 

ötödik évfolyam óráinak megtekintése, a belépő új kollégák óráinak megtekintése 

(november hónap). 

Összességében ennek a területnek a kilenc alfejezete bemutatásán keresztül olyan támogató 

tanítási-tanulási környezetet kívánok megteremteni, amelynek középpontjában a tanulói 

kulcskompetenciák fejlesztése áll. 

3. 4. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

Az intézményi stratégiai célok elérésére akkor van reális esély, ha intézményvezetőként 

törekszem intézményünk minél hatékonyabb üzemeltetésére. Ez jelenti egyrészt önmagam és 

munkatársaim munkaidejének oly módon történő beosztását, hogy az feladatcentrikus legyen, 

a lehetőségekhez képest valósuljon meg az egyenletes terhelés követelménye. Másrészt jelenti 

az iskola fenntartójával, valamint működtetőjével történő együttműködést az emberi, tárgyi és 

pénzügyi erőforrások biztosítása érdekében. A zökkenőmentes üzemeltetéshez hozzátartozik a 

megfelelő kommunikáció valamennyi érintettel, a partnerközösségekkel történő 

kapcsolattartás, az intézményi dokumentumok megfelelő nyilvánossága, az előírásoknak 

megfelelő dokumentációs tevékenység, a pozitív intézményi arculat kialakítása, a 

nevelőtestület, valamint a partnerek számára szervezett értekezletek, megbeszélések 

eredményessége. 

3. 4. 1. Együttműködés a működtetővel 

A mai köznevelési rendszerben, amelyben a fenntartói szerep és az üzemeltetői, működtetői 

szerep elkülönülve jelenik meg, a napi működésünk, illetve stratégiai céljaink elérése 

szempontjából is meghatározónak gondolom azt, hogy hogyan tudunk együttműködni a 
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mindennapokban. Természetesen a soron következő módosítások egyelőre javaslatok, hiszen 

a működtetővel történő egyeztetést (iskolagazda) követően lépnek életbe: 

 Kétheti rendszerességgel operatív egyeztető megbeszélés az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettesek, az iskolagazda részvételével. 

 Az operatív egyeztető megbeszélések célja: az információcsere rendszeressége, az 

aktuális karbantartási tevékenység ismertetése, iskolai rendezvények biztosítása, az 

éves munkatervben bekövetkező változások egyeztetése. 

 A technikai dolgozók számára munkaidőtérkép elkészítése. 

3. 4. 2. Intézményi arculat 

A pozitív intézményi arculat kialakítása, a PR-tevékenység a szervezet valamennyi szereplője 

számára egyaránt meghatározó. Úgy gondolom, az intézményünkről kialakult – kialakított 

kép alapvetően pozitív, jelzi ezt a tartósan magas tanulólétszám, iskolánk helyzete a kerületi 

köznevelési intézmények között, a szülői érdeklődés, a fenntartói álláspont. Sok esetben 

nehezebb a pozitív kép megőrzése, mint elérése. Digitális környezetünkben meghatározó az 

intézményi arculat „definiálásában” az iskolai honlapunk, hiszen az érdeklődők elsősorban és 

legelőször ezt tekintik meg. Soron következő feladataink a pozitív kép megőrzését, bizonyos 

területeken erősítését szolgálják: 

 Az új intézményi honlap valamennyi szegmensének feltöltése tartalommal. 

 A honlap működtetése: a technikai üzemeltetés az iskolai rendszergazda feladata, a 

honlapra tartalmat feltölteni az intézmény vezetésének jóváhagyásával lehet. 

 A felső tagozatot irányító intézményvezető-helyettes feladatkörébe tartozik a honlapi 

tartalom aktualizálása, a vendégkönyv bejegyzéseinek figyelemmel kísérése. 

 Iskolai rendezvényeinkről – különösen azokról, amelyek kerületi szinten is 

megjelennek – a helyi médiumok tájékoztatása, cikkek közlése. 

 A Rákosmente Televízióval fennálló kapcsolatunk erősítése. 

 Az iskolai újságunk online formában történő újraindítása. 

 Az első évfolyamra beiratkozott, valamint az egyéb évfolyamokon intézményünkkel 

tanulói jogviszonyt létesítő tanulók esetében szülői nyilatkozat biztosítása a gyermek 

honlapunkon történő szerepeltetéséhez. 

 A szervezeti kultúránkat is jellemző folyosói, tantermi dekoráció folyamatos frissítése. 
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3. 4. 3. Együttműködés a szülői közösséggel 

Iskolánk szülői közössége az a közösség, amelynek véleményformáló ereje, iskolánk életében 

betöltött szerepe a napi és távolabbi céljaink elérése szempontjából egyaránt fontos. Különös 

jelentőséget ad ennek az a zártabb, szorosabb, közösségibb légkör, amit a helyzetelemzésben 

bemutattam. Fontosak számunkra a partneri elégedettségmérés mutatói, amelyek a szülői 

oldal értékelését tartalmazzák iskolánk egésze vagy egy-egy részterülete vonatkozásában. 

Kíváncsian várjuk a pedagógus önértékeléssel kapcsolatban a szülői kérdőívek reakcióit. Az 

eddigi tradíciókat szem előtt tartva, a beérkezett igényeket figyelembe véve az alábbi lépések 

megtételét tartom fontosnak, annak érdekében, hogy a szülői közösségünkkel meglévő amúgy 

is kontsruktív együttműködésünket továbbfejlesszük: 

 Az éves munkatervnek megfelelően tartott SZMK-értekezleteken az intézményvezetőn 

kívül mindig legyen jelen valamelyik intézményvezető-helyettes (akadályoztatás 

esetén az SZMSZ rendelkezései az irányadók). 

 A jelenléti íven kívül készüljön emlékeztető mindarról, ami az SZMK-értekezleten 

elhangzott. 

 Az SZMK-értekezletre történő meghívás módja: az SZMK elnökével történő 

egyeztetést követően az iskola papír alapon, az osztályfőnökökön keresztül 

tájékoztatja az egyes osztályok szülői választmányának tagjait az SZMK-értekezlet 

időpontjáról, témájáról és helyszínéről. 

 A szülői szervezet rendelkezzen Szervezeti és működési szabályzattal, valamint az 

adott tanévre vonatkozó elfogadott munkatervvel. Ezeknek a megléte az 

intézményvezető felelőssége. 

 A Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően: a Szülők Akadémiája 

program felelevenítése, amelynek keretében segítséget kívánunk nyújtani a szülők 

nevelési problémáinak megoldásában. 

 Pályaválasztási előadások rendezése: a középfokú intézmények meghívott előadói, 

iskolánk fejlesztő pedagógusai, iskolánk pszichológusának bevonásával. 

Pályaválasztási tanácsadás akár személyre szólóan is. 

 A szülői közösséggel történő együttműködésen keresztül az iskola marketing 

tevékenységének erősítése. 

 A szülői közösség kérésének helyt adva nevelőtestületünk újragondolja egyes iskolai 

rendezvények (PL: farsangi bál) tartalmi elemeit. 
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3. 4. 4. Dokumentumkezelés 

Intézményi dokumentumainkat a jogszabályi környezet által meghatározott módon hozzuk 

nyilvánosságra. A Szervezeti és működési szabályzat esetében felülvizsgálat, aktualizálás 

szükséges: 

 Az iskola alapadatai, az iskola igazgatósága, az iskola szervezeti felépítésének vázlata, 

iskolaszék esetében. Ügyelve arra, hogy bizonyos témakörök más-más fejezetben is 

előfordulnak. 

 A felülvizsgálat céljából team-csoport létrehozása. 

3. 4. 5. Egyéb területek 

Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 

szempontjából az alábbi területek is lényegesek: 

 Iskolánk lehetőséget biztosít a középfokú intézményekben tanuló, elsősorban nálunk 

végzett diákjaink számára a közösségi szolgálat teljesítésére. Lényeges azonban, hogy 

ez minden esetben szerződéses formában történjen, közösségi szolgálati napló 

vezetése mellett, iskolánk részéről kijelölt kapcsolattartó személy segítségével. A 

közösségi szolgálat területei: részvétel a szabadidős tevékenységek (bálok) operatív 

feladataiban, kísérés. 

 Intézményünk Örökös Ökoiskola címéhez méltó módon az öt tanításnélküli munkanap 

terhére egy Öko-nap megrendezése. Ez méltó módon egészíti ki az Öko-

munkaközösségünk 2014/2015. tanévben megkezdett működését. 

 Tradicionális intézményi rendezvényeink közül a Farsangi táncos bemutató eddigi 

helyszínének (tornaterem) megváltoztatása (balesetvédelmi, tűzvédelmi szempontok). 

Marketingtevékenységünk fokozása érdekében tárgyalások kezdeményezése ebben az 

ügyben a Vigyázó Sándor Művelődési Házzal. 

 Az iskola mellett működő alapítványok működésének átláthatóbbá tétele. 

 Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) tevékenységének átsrukturálása a szabadidős 

tevékenységek, DÖK-nap vonatkozásában. 

3. 5. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Pályázatom bevezető gondolataiban említettem azt a világot, amelyben sokszor magunk is 

tétován mozgunk, amelyben sok esetben magunkat is meg kell arról győznünk, hogy az 
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életünk során felhalmozott értékek alapvetően pozitív értékek, előremutatók. Mindezt a 

változások idézik elő. A változásokra azonban reagálnunk kell, jól reagálni azonban akkor 

tudunk, ha értékeink stabilak, ha akarunk és tudunk kitartani értékeink mellett, és vannak 

olyanok, akik ebben meg tudnak, és meg akarnak erősíteni bennünket. 

Mindez fokozottan érvényes akkor, ha vezetőként egy szervezetet irányítását vállalom el. 

Feladatomnak tekintem iskolánk eddig felhalmozott értékei mellett olyan, közösségünk 

valamennyi szereplője által elfogadott, értelmezhető és követhető „értékegyüttes” 

létrehozását, amely egyaránt szolgálhat a jövőkép alapjául, kiszámíthatóságot jelent a 

mindennapokban (ne érezzük magunkat imbolygó inerciarendszerekben), ugyanakkor 

felvértez bennünket a változásokkal kapcsolatos kihívásokra. Nyitott jövőképet szeretnék 

megvalósítani, amelyben konstruktívan tudok együttműködni a változásban érintett 

szereplőkkel. Feltétlenül meg kívánom őrizni szervezeti kultúránk azon jellemzőjét, amelyben 

munkatársaink érzik azt, hogy saját képességeik kibontakoztatása mögött nagyfokú bizalom 

van. 

3. 5. 1. Jövőkép – küldetéstudat 

3. 5. 1. 1. Stratégia 

A helyzetelemzésen alapuló vezetői programom a jövőkép felvázolásával indul. Számomra 

feladat, bátran állíthatjuk, komoly kihívás intézményünk hosszútávú működésének tudatos 

megalapozása oly módon, hogy abban valamennyi szereplő megtalálja azt, amivel ő ki tudja 

venni a részét ebből a megalapozásból, majd ezt követően a működtetésből. Tegye ezt annak a 

jövőképnek az elérése céljából, amelynek csomópontjait megismerte. Fontos az 

elkötelezettség, a hivatásszeretet, a megfelelő motiváció létrehozása és fenntartása. A „jövő” 

koncepciójának kialakításakor feltétlenül építeni kívánok intézményünk ilyen irányú korábbi 

tevékenységére. Küldetéstudatunk megfogalmazása módszertani eszköztárából fontosnak 

tartom kiemelni: 
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 Vezetőként a nevelőtestületünkkel együtt kívánom kijelölni a szükséges stratégiát 

(alulról építkezés elve). 

 A helyzetelemzésben bemutattam Pedagógiai programunk küldetésnyilatkozatát. Úgy 

gondolom, ez kell az alapját képezze jövőképünknek. 

 Figyelembe kell vennünk intézményünk külső és belső környezetét, a partneri 

elégedettségmérés mutatóit70, a fenntartói, szülői elvárásokat, a működtetői oldal 

célkitűzéseit, valamint a 

 nevelő – oktató munkák eredményességét mutató intézményi méréseinket, az azokból 

levonható következtetéseket. 

 Olyan stratégiát kell felépítenünk, amelynek tényszerű alapjai a szakmai 

alapdokumentumon alapulnak. 

 Küldetéstudatunk kialakításakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szűkebb – tágabb 

lakóhelyi környezet sokszor talán túl gyorsan is változó elvárásait. 

 A folyamatban lévő változásai ellenére a pedagógus önértékelési rendszer, a 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés, illetve a pedagógusminősítések eredményei és 

tapasztalatai is meg kell jelenjenek a stratégiánkban. 

 A kontinuitás, a működő értékek további megjelenítése érdekében nem mellőzhető az 

Intézményi Minőségirányítási Program Jövőkép stratégia bizonyos elemeinek 

megjelenítése, valamint a 2006-ban készült Vezetői önértékelés Célrendszer, stratégia 

fejezet elemeinek újbóli megismerése. 

 Olyan jövőképet kell megfogalmaznunk, amely a tanítási-tanulási környezet még 

hatékonyabb támogatásán keresztül növeli tanulóink eredményeit. 

3. 5. 1. 2. Operatív lépések 

Intézményünk küldetéstudata, jövőképe akkor realizálódik, ha célkitűzéseink megjelennek az 

egyes tanévek tervezését megjelenítő dokumentumokban. Következő lépéseim a fenti cél 

minél eredményesebb megvalósulását szolgálják: 

  Törekedni kell arra, hogy stratégiai céljaink aktuális elemeit jelenítsük meg: a 

Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv, és az ötéves intézkedési 

terv aktuális céljait, feladatait. 

                                                           
70 Nagyon hasznos lehet a tanulóink körében végzett napközis elégedettségmérés eredményeinek beépítése. 
(Természetesen a többi partner mellett.) 
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 Intézményünk éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, tantárgyfelosztás, órarend, belső ellenőrzési terv, ügyeleti 

rend, stb.) megvalósítása a nevelőtestület tagjainak, valamint a diákönkormányzat 

bevonásával történik. 

 A stratégiai célok a pedagógusok egyéni, pedagógiai munkájukat tervező 

dokumentumokban az adott tanulócsoportra aktualizálva, illetve a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók adottságait figyelembe véve kerülnek beépítésre.71 

 Az éves dokumentumokat minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy azok a megelőző 

tanév tanév végi beszámolóiban közölt megállapításokat figyelembe vegyék.  

 A pedagógiai tevékenység megfeleltethető az éves dokumentumnak, az esetleges 

eltérések indokoltak, a korrekció valóban szükséges. 

 Vállalt feladataink időarányos megvalósulását nem csupán a félévet, illetve tanévet 

záró nevelőtestületi értekezleteken tekintjük át, hanem 5-8. évfolyamon a negyedéves 

értekezleteken is (tagozati szervezetfejlesztési cél). 

3. 5. 2. Változáskezelés 

3. 5. 2. 1. Tervezhető változások 

Korábban említettem a nyitott jövőkép fogalmát. Olyan stratégiát kell meghatároznunk, amely 

rugalmasan reagál a gazdasági-társadalmi-politikai változásokra, a fenntartó, a partnerek 

igényeiben bekövetkező változásokra. Arra fogok törekedni, hogy intézményvezetőként a 

változásokat időben felismerve, adekvát válaszokat adva, az élére álljak azoknak a 

folyamatoknak, amelyeket a változások generálnak. Közösségünket elég erősnek érzem 

ahhoz, hogy megfeleljen a mindenkori új kihívásoknak. Összefoglalom, melyek azok a 

változások, amelyekre intézményünknek reagálni kell az előttünk álló időszakban: 

 A jogszabályi környezet folyamatos változása. 

 Szakpolitikai folyamatokban bekövetkező változások. 

 A tartósan magasnak prognosztizálható tanulólétszám kezelése. 

 A pedagógus önértékelési rendszer, a pedagógiai-szakmai felügyelet, a pedagógus 

minősítési rendszer általánossá válásával kapcsolatosan felhalmozódó tapasztalat. 

 Nevelőtestületünket érintő demográfiai változások: a derékhadat jelentő pedagógusok 

nyugdíjazása. 

                                                           
71 Ezért nem követhető módszer az ingyenesen letölthető tanmenetek automatikus alkalmazása. 
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 A megnövekvő óraszámokból adódó terhelés a kerettantervi rendszer valamennyi 

évfolyamon történő életbe lépésével. 

 A működtetői oldal tevékenységében esetlegesen bekövetkező változások. 

3. 5. 2. 2. A változáskezelés lehetséges lépései 

Intézményvezetői munkám során a változáskezelés érdekében a következő lépéseket kívánom 

megtenni: 

 Intézményvezető-helyettesként feladataim közé tartozik a jogszabályváltozások 

nyomon követése. Ezt a feladatot intézményvezetőként is meg kívánom tartani.  

 Nevelőtestületünk tagjait, partnereinket folyamatosan tájékoztatni kívánom a 

megjelenő változásokról. Ennek lényeges összetevője az információáramlás. Meg fog 

növekedni a pedagógusaink számára létrehozott zárt online csoport jelentősége. 

 Ösztönzöm pedagógusainkat azoknak az önálló ismeretszerzési formáknak az 

igénybevételére, amelyek megkönnyítik a változásokban való eligazodást 

(konferenciák, továbbképzések, előadások, online források). 

 Támogatok minden olyan innovatív, alulról építkező kezdeményezést, amely a 

változásokra pozitív válaszokat tud adni. 

 Szervezeti kultúránkban olyan légkört kívánok kialakítani, amelyben pedagógusaink a 

változásokat nem tőlük független események sorozataként élik meg, hanem amely 

változásoknak önmaguk is alakítói lehetnek. 

3. 6. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

A vezetéselmélettel foglalkozó szakirodalom a vezetés egyik lehetséges definíciójaként említi 

azt, hogy vezetni nem jelent mást, mint rábírni másokat valamilyen tett, cselekedet 

végrehajtására. Nincs ez másképp a köznevelési rendszerben sem, egy-egy iskola esetében. 

Úgy gondolom, akkor fogom vezetői munkámat eredményesen végezni, ha a fenti definíciót 

mindig szem előtt tartom. Magaménak érzem az „inspiráló vezetés” koncepcióját: pedagógus 

kollégáimat és tanulóinkat egyaránt motiválni, ösztönözni kívánom abba az irányba, hogy 

feladataikat pozitív alapállásból szemléljék, magukénak vallják, hiszen így jelentősen megnő 

munkájuk eredményessége. Annál is inkább, hiszen pedagógusi hivatásunk gyakorlását eleve 

nem végezhetjük a bennünk lévő pozitív attitűd nélkül.  
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3. 6. 1. Az intézményi tudásmegosztás erősítése 

Napjaink köznevelésében a korábbiakhoz képest jelentősen megnőtt és felgyorsult a 

szakmához kapcsolódó információk, új ismeretek mennyisége. A szakmapolitikai változások 

következtében nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző továbbképzések, tanfolyamok, 

értekezletek, innovációt megcélzó ankétok, a Pedagógiai Oktatási Központok által koordinált 

szakmafejlesztő tevékenységek minél szélesebb körben váljanak ismertté nevelőtestületünk 

számára, nem csak az abban közvetlenül érintett pedagógusok számára. Az intézményi 

tudásmegosztás formái: 

 A közösség nagyobb részét érintő, fontosabb továbbképzésekről beszámoló készítése a 

továbbképzésen részt vevő pedagógus által, ennek a beszámolónak az ismertetése a 

nevelőtestülettel. 

 Az ősz – tavaszi nevelési értekezleteken a stratégiai céloknak is megfelelő célirányos 

elméleti és gyakorlati foglalkozások, bemutatók tartása. Ezeken a foglalkozásokon a 

pedagógus vagy önállóan felkészül a munkatervben szereplő témából, vagy ismerteti 

az általa elvégzett továbbképzésen hallottakat. 

 Több alkalmat felölelő tematika kidolgozása, bemutatása: félévenként két – két 

alkalom, vagy három – három alkalom. 

 Az online tudásmegosztás formáinak ösztönzése: weboldalak ajánlása, kapcsolati 

rendszerek kiépítése, bővítése. Kapcsolódás más tudásmegosztó portálokhoz  

(Pl: Nemzeti Köznevelési Portál). Ez által pedagógusaink IKT kompetenciája is 

erősödik, a minősítésben részt vevő pedagógusaink portfólióírásukba beépíthetik a 

szerzett tapasztalataikat, megszerzett új tudásanyagukat. 

 Az egyes munkaközösségek az általuk lefedett területeken egységes, közösen 

kidolgozott szintfelmérők, témazáró dolgozatok, feladatbankok létrehozásával 

támogassák a munkaközösség tagjainak tevékenységét. 

 Az operatív megbeszélések (PL: munkaközösségek szintjén) rendszeressé tételével sor 

kerülhet a legfrissebb szakmai tartalmak ismertetésére. 

3. 6. 2. Adminisztrációs tevékenység 

Az előző vezetői kompetencia ismertetése kapcsán az Operatív lépések fejezet tartalmazza azt 

a kritériumot, hogy a tanítási-tanulási folyamatok az egyes dokumentumokban rögzítetteknek 

megfelelően történjenek. Ehhez azonban nélkülözhetetlenül fontos, hogy az osztály,- csoport, 
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foglalkozási-, szakköri naplók vezetése naprakész és szakszerű legyen. Ennek érdekében 

szükséges az alábbi tevékenységek elvégzése. 

 Az adminisztrációs munka rendszeres ellenőrzése. 

 Az osztálynaplók haladási napló részének és az egyes tanmenetekben szereplő tanítási 

óra anyagának összevetése. Ettől a tanévtől kezdve ez különös jelentőséggel bír a 

pedagógus önértékelés és a pedagógiai – szakmai felügyelet folyamatának 

elindulásával. 

 Az osztálynaplók értékelő napló részében szereplő személyes adatokra, a törzslapok 

személyes adataira, a tájékoztató füzetek személyes adataira vonatkozóan egyértelmű 

tartalmat biztosít a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 99-101. paragrafusa. Ennek 

különösen a tanév eleji adminisztrációban van jelentősége. 

 Szükséges annak a nyomon követése, hogy iskolánk a tanulóinkról a tanévkezdést 

követő harminc napon belül kiállítsa az egyéni törzslapot. 

 A papír alapon történő dokumentációs tevékenység mellett tervezem elindítani az  

e-napló vezetéséhez, alkalmazásához szükséges ismeretek megosztását. Várható, hogy 

a közeljövő változásai között szerepel majd az e-napló kötelező alkalmazása, így ez 

aligha megkerülhető. Első lépésben a hagyományos módon vezetett dokumentáció 

mellett „próbaüzemként” fogjuk elindítani az e-napló alkalmazását, hogy 

nevelőtestületünk valamennyi tagja nagy biztonsággal sajátítsa el használatát. 

3. 6. 3. Az egyenletes munkaterhelésre irányuló törekvés 

A 2013-ban életbe lépő pedagógus életpályamodell megszüntette az eseti helyettesítésekért 

járó díjazást. A távollévő kollégák óráinak, foglalkozásainak biztosítása nem történt meg 

zökkenőmentesen, több feszültség forrását is képezte. Intézményvezető-helyettesként ezt 

sokszor „életközeli” helyzetben tapasztalom. Ugyancsak feszültségforrásként jelentkezik, 

hogy a túlmunkát, a kimagasló versenyeredményeket produkáló, az innovációban résztvevő 

pedagógusok tevékenységét anyagilag nem áll módunkban ellentételezni, csupán erkölcsi 

elismerésben tudjuk őket részesíteni. Ezért a fentiekből következő feszültséggócok 

csökkentése érdekében tervezem az alábbi intézkedéseket: 
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 Teljes körűen át kívánom tekinteni a munkaköri leírásokat, hogy munkatársaim 

felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meg tudjam határozni. 

 A készenléti helyettesítési rendszer („H” – „h” betűk az órarendben), a napközis 

kollégák délelőtti helyettesítése, a szaktanár, nem osztályfőnök kollégák délutáni 

helyettesítési rendszerének teljes összehangolása. 

 A nem 100%-ban foglalkoztatott kollégák arányos helyettesítési kötelezettségének 

biztosítása. 

 A félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezleteken az elmúlt időszak 

helyettesítéseinek számszaki összesítése, majd a következő periódusban a 

helyettesítők körének módosítása. 

 Munkatársaim egyedi problémáinak, kéréseinek figyelembe vétele a helyettesítés 

kapcsán az észszerű határok között (emberi viszonyok). 

 Az éves munkaterv összeállításakor a feladatkiosztás újragondolása, átstrukturálása: a 

„húzó” emberek feladatvállalásának arányosítása, ugyanakkor a magát mellőzöttnek 

érző pedagógus nem biztos, hogy tevékeny részese az innovatív munkánknak. 

Megfelelő feladathoz a megfelelő ember. 

3. 6. 4. Humánerőforrás-kezelés 

A helyzetelemzésben vázoltam, hogy iskolánk teljes szakos ellátottságban tudja vállalt 

feladatait teljesíteni. A vezetői terület lényeges eleme a humánerőforrás-kezelés, valamint a 

humánerőforrás-fejlesztés. Ennek érdekében: 

 Olyan interjúztatási rendszert látok célravezetőnek, amelyben közvetlen 

vezetőtársaimmal (intézményvezető-helyettesek) együtt mérem fel a jelentkező 

alkalmasságát. 

 A munkaközösségvezetői megbízatás esetén kikérem a munkaközösségi tagok 

véleményét, javaslatait, majd ennek ismeretében döntök a munkaközösségvezető 

személyéről az adott helyzet függvényében (nem feltétlenül a maximálisan adható öt 

év automatikus megadásával). 

 A gyakornok státuszban lévő munkatársaim mentorálási tevékenységének fokozása. 

 A pályakezdő kollégáink szakmai támogatása, segítése a munkaközösségvezető, 

szaktanácsadó bevonásával. 

 A belépő új kollégáink szervezeti kultúránkba való beilleszkedésének elősegítése, 

támogatása 
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 Csapatépítő jelleggel a nevelőtestület számára szervezett programok (nevelőtestületi 

karácsony, tanév végi kirándulás) erősítése, kibővítése (Pl: több napra szervezett tanév 

végi kirándulási program). 

 Alkalmi feladatok elvégzésére irányuló csapatmunka (team-munka) ösztönzése. 

 A szervezeten belüli kisebb szervezetek, csoportok, munkaközösségek vezetői, 

tagsága vonatkozásában az intézményvezető-helyettesek véleményének 

figyelembevételével hozom meg a döntést. 

3. 6. 5. A munkaközösségek működése 

 Rendszeressé kell tenni a munkaközösségek vezetőivel (kéthavonta) történő operatív 

megbeszéléseket. Ezekre a megbeszélésekre meg kell hívni a Pedagógiai értékelő és 

koordináló munkacsoport (PÉK) tagjait is. 

 El kell érnünk, hogy az egyes munkaközösségek a saját munkatervükben 

megfogalmazott feladataikat maradéktalanul végrehajtsák, a munkaközösség 

valamennyi tagja az arányos feladatkiosztást szem előtt tartva végezze munkáját. A 

munkatervekben rögzíteni kell azokat az alkalmakat is, amikor a munkaközösségi 

tagok operatív megbeszélés formájában elemzik az addig végzett tevékenységüket, 

egyeztetik az előttük álló feladatokat. Ez nem korlátozódhat a tanév elején történő 

alakuló ülésre.  

 Gondoskodni kell az új kollégák bevonásáról a munkaközösségek tevékenységébe. 

 Célszerű szerepeltetni a munkaközösségek munkatervében tantárgyaktól függetlenül a 

szövegértési készségek-, képességek fejlesztését. 

3. 6. 6. Továbbképzések 

 Olyan továbbképzési tervet kívánok összeállítani, amely megfelel nevelőtestületi 

tagjaink egyéni karriertervének, ez az egyéni karrierterv összhangban áll az intézmény 

stratégiai céljaival. Az érintett pedagógusokkal történő egyéni egyeztetést követően 

nevelőtestületi értekezleten a továbbképzési tervet a nevelőtestület megismeri és 

elfogadja. Feltétlenül támogatom a valódi szakmai tartalmat hordozó, színvonalas 

továbbképzésen való részvételt. 

 A továbbképzések szakmai tartalmát, tapasztalatait a tudásmegosztás vázolt módjain 

keresztül kell a nevelőtestület tagjaival megismertetni. 
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3. 6. 7. Pedagógus önértékelés, pedagógiai – szakmai felügyelet, 

pedagógusminősítő vizsga, minősítési eljárás 

 Az Önértékelési kézikönyv, az Országos tanfelügyelet – Kézikönyv az általános 

iskolák számára, az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című 

kiadványok változásainak, újabb kiadásainak nyomon követése. 

 A vonatkozó jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése: 20/2012. (VIII. 31. ) 

EMMI rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 A portfóliós csoport működésének felügyelete. 

 A minősítési rendszerben érintett munkatársaimmal történő folyamatos konzultáció, 

különösen a minősítést megelőző időszakban: helyszín, infrastrukturális háttér, 

intézményi delegált vonatkozásában. 

 Intézményi delegáltként az adott portfólió előzetes és utólagos értékelése. 

 Az Intézményi önértékelési csoport elkészült munkaterve alapján az önértékelési 

folyamat koordinálása. 

 Iskolánk Önértékelési szabályzatában foglaltak végrehajtása. 

3. 7. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

3. 7. 1. Vezetési stílus 

A vezetéselméleti szakirodalom a szervezet vezetőjének hatalmát – ebben az esetben a 

hatalom nem történelmi, politikai összefüggésben értendő természetesen – alapvetően két 

forrásból eredezteti. Az egyik forrás a státuszból, a kinevezésből adódó legitimitás alapú 

hatalom, amely a pozíció elfoglalásával kezdődik. A másik forrás a szerzett hatalom, amely 

összefüggésben van a kinevezésből eredő hatalommal, azonban egészen más gyökerű. A 

szerzett hatalom az, amely a vezető személyiségéből, felhalmozott szakmai tudásából, 

interperszonális kapcsolataiból, az emberekkel való bánás „tudományából” ered. Ez az a 

hatalom, amely valódi elismerést, tekintélyt, elfogadottságot eredményez a nevelőtestület, a 

partnerközösségek viszonylatában. 

Intézményvezetőként célkitűzésem az, hogy vezetési stílusom alapja a szerzett hatalom 

legyen. Ne a „papírforma” határozza meg a nevelőtestületben elfoglalt helyemet. A szerzett 

hatalom fokozatos megszerzése közben demokratikus vezetőként azt a leadership vezetési 

koncepciót kívánom megvalósítani, amely a szervezet célkitűzéseit összhangba tudja állítani a 

szervezet tagjainak célkitűzéseivel, így teremtve meg azt a szükséges motivációt, amely a 
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szervezeti célok eléréséhez szükséges. Ehhez elengedhetetlen a beosztott centrikusság, amely 

a már korábban említett emberi viszonyok feltétlen tiszteletben tartása nélkül nem valósítható 

meg. 

Iskolánk szervezeti kultúrájára eddig is jellemző volt az a bizalomteli, gyermekközpontú, 

pozitív attitűdöket hordozó légkör, amit feltétlenül meg kívánok őrizni. Ez a légkör 

önkéntelenül is kisugárzik a partnerközösségek felé, ez a légkör szolgál – többek között – 

iskolánk elfogadottságának alapjául is. 

3. 7. 2. Önmagam fejlesztésére irányuló elképzeléseim 

Az előző alfejezetben megírtak alapján látható, hogy a vezetővé válás nem egy konkrét 

időponthoz, a megbízás első napjához köthető. Élethosszig tartó tanulási folyamat, melynek 

során optimálisan kell megtalálni azokat a tanulási formákat, amelyek során a vezetői 

kompetenciák – amelyekre vezetői programom épül – fokozatosan fejleszthetők. Napjaink 

világában a ma megszerzett ismeret holnapra idejétmúlttá válhat, ezért az önképzés igénye 

vezetői tevékenységem szerves összetevője. Önmagammal szemben támasztott fejlesztési 

elképzeléseim: 

 Rendszeres részvétel továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, előadásokon  

(Pl: kommunikációs stratégiák, munkajogi ismeretek, jogszabályváltozások). 

 Az intézményvezetői munkám mellett a köznevelési szakértő végzettség megszerzése. 

 Az intézményvezetőket tömörítő különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek 

tevékenységében való részvétel (PL: ÁIIOSZ – Általános Iskolai Igazgatók Országos 

Szövetsége). 

 A vezetői programom tartalmát folyamatosan figyelembe veszem az intézményi célok 

kitűzésében, a tervezésben és a végrehajtásban. A körülmények változása72 esetén 

képessé kell magamat tenni arra, hogy a vezetői program célkitűzéseit felülvizsgáljam, 

módosítsam, és ezt az érintett kör tudomására hozzam. 

 A pedagógiai – szakmai ellenőrzés intézményvezetőre vonatkozó megállapításainak 

figyelembe vétele, a fejlesztendő területekben foglaltak megvalósításának 

elhatározása. 

 Reális intézményvezetői önértékelés elkészítése. 

                                                           
72 Ilyen körülmény lehet a pedagógiai-szakmai ellenőrzés során az intézményellenőrzésre vonatkozó 
megállapítások. 
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4. Záró gondolatok 

„Mondd és elfelejtik, 

Mutasd és emlékeznek, 

Vond be őket és megtanulják.” 

(Konfuciusz) 

Pályázatomban a tényszerű helyzetelemzésre alapozva készítettem el vezetői programomat. 

Természetes, hogy a részletek kimunkálására szükségem van arra a „zenekarra”, amelynek én 

most a karmesteri szerepére vállalkozom, hiszen hiába állok fel egymagam a karmesteri 

pulpitusra. 

Bízom abban, hogy a pályázatomban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához 

elnyerem nevelőtestületünk, az alkalmazotti közösségünk, tanulóifjúságunk, a fenntartó, a 

szülői közösség bizalmát. 
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A pályázat megírása kapcsán felhasznált forrásanyag típus 

szerinti csoportosításban 

Jogszabályi háttér 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

229/2012.  (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

35/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről 

28/2015. (V. 28.)    EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

Intézményi dokumentumok 

A Kossuth Lajos Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata – Budapest, 2013. 

A Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai programja – Budapest, 2013. 

A Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendje – Budapest, 2013. 

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Munkaterve 2014-2015. tanév – 

Budapest, 2014. 
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A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Munkaterve 2015-2016. tanév – 

Budapest, 2015. 

Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja – Budapest, 2007. 

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Szakmai alapdokumentuma  

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Önértékelési Szabályzata – 

Budapest, 2015. október 

http://doc.hjegy.mhk.hu/20135HB0000026AA66_1.PDF  

Budapest XVII. ker. Erzsébet krt. 56-60. – Általános Iskola Bővítési Engedélyezési Terve 

Budapest, 2000. november 30. 

Adatszolgáltatás a Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola tantermei, 

mosdói, folyosói, konyha, étkező alapterületeinek vonatkozásában a Rákosmente 

Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft. részére – 

Budapest, 2013. 

Vezetői önértékelés – Készítette és összeállította: Áldási Edit igazgató – Budapest, 2006. 

március 29. 

Intézkedési terv az országos kompetenciamérés intézményi mutatói javítása érdekében – 

Budapest, 2014. február 

3 év összehasonlító DIFER elemzése – Készítette: Gyurmanné Mohácsi Maja – Budapest, 

2015. január 

Tehetségazonosítás a 4. évfolyamon a 2010/2011-es tanévben – Budapest, 2011. 

Tehetségazonosítás a 2011-2012. tanévben – Budapest, 2012. 

Neveltségi szintfelmérés 2012. – Budapest, 2012. 

Tanulói attitűd vizsgálat 1-8. évfolyamon – Budapest, 2010. 

Szociometriai mérések összesítő táblázata – Budapest, 2012. 

Tanulói és szülői elégedettségmérés a 3. és 4. évfolyamon a napközi vonatkozásában – 

Budapest, 2015. 
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Nevelőtestületi klímateszt 2012. (Az összesítés az adott esztendő mutatóin kívül tartalmazza 

másik három esztendő – 2003, 2008, 2010 – eredményeit is.) 

Szülői elégedettségmérés az intézmény teljes vertikumára vonatkozóan a 2011/2012. 

tanévben – Budapest, 2012. 

Szakirodalom 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának 

tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre – Budapest, 2015. augusztus 25. 

Kossuth Lajos üzenetei – Szabad György összeállítása – IKVA Könyvkiadó, Budapest, 1994. 

– 294. p. 

Rákoskert története (2., bővített kiadás) – Összeállította: Szelepcsényi Sándor – Budapest, 

2005. – 224. p. 

Jákli Gyula: Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői – Budapest, 2014. 

58. p. (BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet – Műszaki Pedagógia 

Tanszék – Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak). – 

szakdolgozat. 

Csébi András: Az intézményi alapdokumentumok szerepe a köznevelési intézmény belső-

külső irányításában – Budapest, 2014. – 65. p. (BME GTK Alkalmazott Pedagógia és 

Pszichológia Intézet – Műszaki Pedagógia Tanszék – Közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga szakirányú továbbképzési szak). – szakdolgozat. 

Internet alapú források (Website) 

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi honlapja: 

www.kossuthiskolarakoskert.hu 

Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet – Kézikönyv az általános iskolák számára – 

Második, javított kiadás 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_kezikonyv_altalano

s_iskola.pdf 

Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv az általános iskolák számára 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_kezikonyv_altalano

s_iskola.pdf  
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Mellékletek 

1. számú melléklet: 
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2. számú melléklet: 
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3. számú melléklet: 
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4. számú melléklet 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott Csébi András hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

 

Budapest, 2016. március 18. 

 

       

 ………………………………………….. 

         Csébi András 
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5. számú nyilatkozat 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Csébi András hozzájárulok a benyújtott teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez). 

 

 

Budapest, 2016. március 18.  

………………………….. 

Csébi András 

 


