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Bevezetés 

„Iskola csak akkor létezhet, 

Amikor az emberek nem kívülállónak, 

Hanem bent lévőnek érzik magukat, 

Mintha otthon lennének.” 

(Peter Ouspensky) 

Azért döntöttem a pályázatom elkészítése mellett, mert úgy érzem, 1976 óta 

részese vagyok az intézmény életének. Az ódon falak között egykor 

tanítványként, később pedagógusként átélhettem, majd részt vehettem az 

iskolában folyó alkotó munkában, megismerhettem olyan értékeket, amelyeket 

nagyszerű, nagy tudású pedagógusok és intézményvezetők képviseltek, 

képviselnek. Az eltöltött évek alatt az intézmény hagyományait, valamint az 

iskola által elfogadott értékeket magamévá tettem.  

Közel húsz éves pedagógiai tapasztalat birtokában úgy gondolom, hogy képes 

vagyok mind az iskola helyzetének áttekintésére, elemzésére, mind az iskola 

jövőjét pozitívan befolyásoló tervek megvalósítására.  

Mindig éreztem az alkotói szabadságot, amelyet az iskolám igazgatója 

folyamatosan biztosított számomra. A belém vetett hite és bizalma arra sarkalt, 

hogy elvégezzem a közoktatás vezetői képzést, és a későbbiekben nyomdokaiba 

léphessek.  

Fontosnak tartom a jó pedagógiai légkör megtartását, az innovatív és kreatív 

elképzelések figyelembe vételét, a minőségbiztosítás folyamatában feltárt 

problémák javítását. Jó érzés tölt el, hogy ilyen tantestületben dolgozhatom, 

mert ez a pedagógusközösség adott erőt, biztatást szakmai fejlődésemhez. A 

megkezdett munkát szeretném tovább folytatni, kiegészíteni. Megtartva a 



                                                    

3 

 

hagyományokat, a tantestületen belüli együttműködést, kollegialitást, a 

megfelelő és jó kommunikációt.  

Tudom, hogy képesek vagyunk a folyamatos fejlődés révén megerősíteni és 

megtartani az eddig elért eredményeinket. Kollégáimmal folytatott 

beszélgetések meggyőztek arról, hogy akarják és segítik az ilyen irányú 

változást, nyitottak az új módszerek, az új gondolatok, lehetőségek felé. Úgy 

érzem, legjobban akkor segíthetem intézményemet, ha vezetőként ösztönzöm 

kollegáimat, tanítványaimat, a korábbi vezetői hagyományok megtartásával és 

kiegészítésével. 

Ez a támogatás is megerősített abban, hogy intézményünk vezetésére pályázatot 

nyújtsak be.   
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Tanulmányok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanfolyamok 

/továbbképzések: 

1983 – általános iskolai tanulmányaimat 

befejeztem a Szárcsa Általános Iskolában 

1987 – Budapesten a Jedlik Ányos 

Gimnáziumban érettségiztem 

1993 – diplomát szereztem földrajz-testnevelés 

szakon az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán 

1996 – a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán 

mozgásjavító óvópedagógus szakképzettséget 

szereztem 

2002 - egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

diplomát szereztem a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Karán 

2006 – elvégeztem a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karán a Közoktatási 

Vezető szakot 

1997 –Fantázia Gyermek aerobic tanár 

felkészítő tanfolyam 

1999 – Mentálhigiénés Propagandairoda 

„Életvezetési ismeretek és készségek”  

1999 – Fővárosi Pedagógiai Intézett „Pedagógus 

mentálhigiéné személyiségfejlesztő-önismereti 

kurzus” 

2000 – Fővárosi Pedagógiai Intézet „ A 

pedagógus szakmai személyiségének fejlesztése 

a szupervízióban” 
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2007 – „Fiatalok az élet küszöbén” drog 

prevenciós program 

2009 – „Fiatalok az élet küszöbén” drog 

prevenciós program akkreditált képzés 

2012 – EURON „Az új Köznevelési Törvény és 

az új NAT” 

2013 –  Erkölcstan akkreditált tanárfelkészítő 

képzés 

2014 – Pedagógus Portfólió elkészítése 

továbbképzés 

2015 – Menedzser Praxis „Korszerű 

iskolavezetés a köznevelés új rendszerében” 
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Személyes motiváció 

Tudatosan készültem a tanári szakra, hiszen mindig gyermekekkel szerettem 

volna foglalkozni.  

A gimnázium befejezése után két évet pedagógiai asszisztensként, napközis 

nevelőként tevékenykedtem régi és leendő általános iskolámban, a Szárcsában. 

A diploma megszerzése után ide tértem vissza, és a mai napig ennek a 

tantestületnek a tagjaként dolgozom. Az első tanítási évben testnevelést 

tanítottam 7. osztályban, mellette napközis nevelő voltam. Az iskolán kívül 

óvodai játékos tornát tartottam az V. kerületi Önkormányzat Óvodájában 3-6 

éves gyermekek számára. Az azt követő tanévtől már mind a két szakomat 

gyakoroltam. Szakmai fejlődésem során, - így az elmúlt években is - több 

alakalommal készítettem fel csoportjaimat fellépésekre, gálákra, kerületi torna 

diákolimpiára. Legeredményesebb szertorna lány csapatommal a budapesti 

döntőig jutottunk. 

1998-tól a szaktárgyak tanítása mellett több alkalommal osztályfőnökként is 

végeztem munkámat. Jelenleg is iskolánk 8. osztályos diákjainak életét segítem. 

2002-től az iskolai osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd a sok közös 

program, táboroztatás, iskolai rendezvények tapasztalatait követve.  

2005-tól az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus lettem.  

2010-2014 között az iskolavezetés bizalma alapján vezető testnevelőként 

segítettem kollégáim szakmai munkáját. 

2008-2012 között az iskolai minőségbiztosításban segédkeztem.  

A volt tanáraimmal kollégaként folytattuk a közös munkát. Sok segítséget 

kaptam tőlük szakmai fejlődésem érdekében. Az építő kritikák, óralátogatások, 

szakmai beszélgetések már kezdetektől segítették a pályámat. Mindig éreztem az 

alkotói szabadságot, melyet az iskolám igazgatója folyamatosan biztosított 
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számomra, és a kollégáim számára is. Támogatta szakmai előrehaladásomat, 

fejlődésemet.  

2012- 2014. július 1-től a Szárcsa Általános Iskola igazgatóhelyettesi 

feladatkörét töltöm be. 

2015. január 1-től megbízott igazgatóként vezetem az intézményt. 
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1.Helyzetelemzés 

Intézmény neve:  

  Székhelye:  

Telefon: 

Feladata: 

Típusa: 

Évfolyamok: 

Alapítás éve: 

Az alapító okirat kelte:  

Szárcsa Általános Iskola 

1213. Budapest, Szárcsa u. 9-11. 

061-278-23-74 

Tanköteles korú gyerekek alapfokú oktatása, nevelése 

Alapfokú nevelő és oktató intézmény 

8 

1961 

2000. szeptember 26. 

Az iskolai osztályok: 

tanulócsoportok 

száma: 

8 osztály 

(amelyből 2 iskolaotthonos), 3 napközis csoport,  

1 tanulószoba (a 2014/2015 tanévben) 

A helyzetelemzés során a személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételeket, 

adottságokat, nevelési-oktatási célkitűzések megvalósulását, az iskolai 

kapcsolatokat igyekeztem számba venni.  
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1.1 Tárgyi feltételek 

Iskolánk nyolc osztály befogadására épült 1961- ben. 

Ekkor Közép- Európa legmodernebb iskolájának számított. 

Jelenleg nyolc osztály-, 1 napközis-, 1 tornaterem, 1 természettudományi-, 1 

technika-, 1 matematika-, 1 számítástechnika,- 1 angol-, 1 történelem-, 

könyvtár-, fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, gyógypedagógus terme, 

valamint ebédlő, orvosi szoba, tanári irodák, szertárak, mellékhelységek állnak 

rendelkezésünkre a Szárcsa utcai és a Szúnyog utcai épületekben. 

A tanítás- tanulás folyamatában, a tanításon kívüli szabadidő hasznos 

eltöltésében alkalmazzuk az infó- kommunikációs technológia (IKT) eszközeit. 

Több tanteremben lehetőség van TV, video, projektor, magnó használatára. Öt 

projektort használunk a tanítási órákon, informatika, matematika, történelem, 

magyar, angol, természetismereti tantárgyak keretében. Terveink között szerepel 

további projektorok, interaktív tábla beszerzése a tanórai és a délutáni 

szabadidős tevékenységek színesítése érdekében.  

Az informatika teremben 17 számítógépen tanulhatnak a gyermekek, melyek 

Windows operációs rendszerrel vannak felszerelve. Számítógépek találhatók 

még a tanáriban, az igazgatói irodában, a titkárságon, laptopokat használnak a 

kollégák a természettudományos-, a történelem és az angol szaktanteremben.  

A Szúnyog utcai épületben az első és a második osztály tölti a mindennapjait. 

Ebben az épületben nincs csengő, így igyekszünk biztosítani a picik pihenési, 

alvási lehetőségeit, az átmenetet az óvoda- iskola között. Itt rendeztük be a 

fejlesztő pedagógus, a gyógypedagógus és az iskolapszichológus munkahelyét 

is. Így ők is nyugodt, csendes környezetben foglalkozhatnak a diákokkal. 
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Az utóbbi 5 évben, az iskolában többször került sor nagyobb horderejű 

felújításra, tárgyi eszközeink bővítésére. Ezeket különböző forrásokból: 

 önkormányzati támogatás, 

 a Szárcsa Alapítvány támogatása, 

 pályázatok, 

 saját erőforrás révén oldottuk meg. 

Az iskola infrastruktúrája kedvező (kertváros), a környékbeli utcák 

közművesítése megtörtént, az iskola jól felszerelt tornateremmel, sportpályával, 

matematika-, korszerű informatika-, történelem-, angol-, természettudományi 

szaktantermekkel, valamint kiválóan felszerelt könyvtárral (9400 kötet, CD- 

lemez, kép- és hanghordozó) rendelkezik.  

A szaktantermek projektorral vannak felszerelve, a megfelelő célra kialakított 

fejlesztő szobával büszkélkedhetünk.  

1.2 Az iskola arculata 

Iskolánk 1961- ben kezdte meg működését 626 tanulóval, 18 osztállyal, 

Csepelen (Királyerdőben), a Soroksári Duna-ág közelében. Az iskola falai 

között évtizedeken keresztül két műszakban folyt a tanítás, majd 1990-1991-es 

tanévtől lett egy műszakos. 2005-2006. tanévtől évfolyamonként egy osztály 

indult, s így működünk jelenleg is. Iskolánkban 1969- ben indult el az első 

sportosztály, majd a „szárcsás” diákok eredményeikkel budapesti és országos 

hírnevet szereztek. Olyan testnevelő tanárok gazdagították a tantestületet, akik a 

kerület sportegyesületében edzősködtek. Az intézmény ma már nem testnevelés 

tagozatos, de a testnevelés tantárgy fontossága továbbra is megmaradt, 

folyamatosan törekedtünk a mindennapi testmozgás (tömegsport, szabadidő 
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keretében) lehetőségére. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek 

megismerkedjenek az egészséges életmóddal (egészségnap, verseny- és 

tömegsport, helyes testtartás, higiénikus testápolás, egészséges táplálkozás). A 

mozgás megszerettetését már óvodás korban elkezdjük (játékos gyermek torna). 

Iskolánk a kerület által rendezett versenyek 80 %- án vesz részt sikerrel, a 

tehetségesebb diákokkal. Intézményünkben gyógy testnevelő tanárhoz irányítjuk 

azokat a diákokat, akiknek ilyen irányú fejlesztő órákat írtak elő. 1996-tól 

évente kétszer (ősz, tavasz) mérjük a tanulók fizikai szintjét. Az elmúlt években 

a méréseket az „Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek 

méréséhez” című OM 2000-ben kiadott kötete alapján végeztük. Ettől a tanévtől 

a kötelezően előírt FITT felmérést végezzük. A gyengébb fizikumú tanulókkal 

kiemelten foglalkozunk a felzárkóztatás reményében.  

1.2.1 Személyi feltételek- Diákok 

A tanulói létszám az idei tanévben (2014-2015. tanév, október 1. adat alapján) 

172 fő. Az intézményünkbe járó gyermekek a környéken élnek, főleg családi 

házak lakói. Szociológiai helyzetük meglehetősen változatos, a családok egy 

részét értelmiségi és szellemi dolgozók, valamint kisvállalkozó szülők alkotják. 

Másrészt nagy számban vannak a nehezebb élethelyzetben lévő, napi 

megélhetési gondokkal küszködő családok. Mindkét csoportban az életszínvonal 

és a munkahelyek megtartása, a napi problémák nagyrészt elvonják a szülők 

figyelmét, türelmét, idejét a gyermek neveléséről. Egy illetve több okból 

veszélyeztetett gyermekek száma a tanulólétszám 51%-a (84 fő).  

Régóta felvállaljuk a sajátos nevelési igényű (SNI 18 fő), a beilleszkedési, 

magatartási zavarokkal küzdő (BTM 17 fő), halmozottan hátrányos helyzettű 

(HHH 10 fő) gyermekek integrált nevelését. Felzárkóztatásukat és 

adottságaikhoz mérten képességeik fejlesztését a tantestület és utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus végzi. Ezen felül 
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van mozgássérült, valamint autista tünetekkel rendelkező tanítványunk is. Az 

esélyegyenlőség érvényesítése érdekében biztosítjuk az intézményen belül a 

szegregáció mentesség és az egyenlő bánásmód elvét.  

Ugyanakkor támogatjuk a tehetséges gyermekek kibontakozását is, többféle 

délutáni elfoglaltság biztosítja a tanítványaink fejlesztését, tehetséggondozását 

szakkörök, edzések, zeneórák keretében. A kiemelten tehetséges tanulóinkkal 

személyre szabottan foglalkozunk. Sikeresen készítjük fel őket pályázatokra, 

versenyekre (kulturális seregszemle, történelem, informatika, matematika, 

angol, sport).  

Iskolánkban angol nyelv oktatása folyik. Igyekszünk tanulóink számára 

biztosítani a magas szintű és minél korábban elkezdett nyelvoktatást a szülők 

igénye szerint. Az 1.2.3. évfolyam – előkészítés céljából – játékos foglalkozások 

keretében készítjük fel a gyermekeket a későbbi komolyabb nyelvtanulásra. 

Célunk a nyelv megszerettetése. Negyedik osztálytól heti 3 órában folyik a 

tanítás. A jó nyelvérzékű tanulók szakkör keretében, a lemaradók korrepetáláson 

fejleszthetik tudásukat. A nyelvoktatáshoz megfelelő számú tanterem és 

felkészült nyelvtanár áll rendelkezésre a nyelvi órák csoportbontásban történő 

tanításához.  

Az informatikaoktatás az intézményben nagyon magas szinten folyik, szintén 

csoportbontásban. Ezt bizonyítja a kerületi és budapesti versenyeken több 

kategóriában évek óta elért 1-3. helyezés. A tehetséges gyerekek felkészítése 

szakköri keretben történik.  

Az idegen nyelv és az informatika mellett a matematika, a magyar, a technika 

tantárgyak oktatása is csoportbontásban folyik az osztály létszám függvényében. 

Az intézményben működő napközi és tanulószoba a tanulás- tanítás 

folyamatának szerves részét képezi. Ennek keretében minden gyermek számára 
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lehetőség nyílik a felzárkózásra, a helyes tanulási technikák elsajátíttatására, 

valamint az önművelési igény kialakítása mellett a gyermekek játékkultúrájának 

fejlesztésére is.  

A „Szárcsás” hagyományok ápolása, lehetőséget biztosít a tanulóknak a 

szabadidő hasznos eltöltésére, a versengésre, az osztályközösségek 

összekovácsolódására, a pozitív énkép kialakítására. Hagyományos 

programjaink: iskolai ünnepélyek, farsang, szárcsás avatás, akadályversenyek, 

egészségnap, családi nap, sport és játékos vetélkedők, erdei iskolák, év diákja 

választás, juniális, kirándulások, múzeum- és színházlátogatások, Szárcsa - díj 

odaítélése, nyári táborok, stb.  

A tanulók eltérő szociális helyzete kihívást jelent az iskola számára – 

mindenkiben fel kell kelteni a tanulás iránti igényt, illetve olyan biztos tudást 

nyújtani számukra, amelyre építhetnek középiskolai tanulmányaik során. 

Fontosnak gondoljuk a tanulók életkorának megfelelő szintű gazdasági és 

pénzügyi ismeretek közvetítését, valamint tanulóink sikeres pályaválasztását.  

1.2.2 Személyi feltételek - Munkatársak/ humán erőforrás 

Az oktató-nevelő munka feltételei biztosítottak az intézményben. Az 

intézményünkben jelenleg 20 álláshely van. Egy állás betöltetlen. 19 pedagógus 

dolgozik (4 férfi és 15 nő), közülük hárman egyetemi-, tizenhatan főiskolai 

végzettséggel, ketten szakvizsgával rendelkeznek. A tantestület minden tagja 

folyamatosan teljesíti a kötelező és a 120 órán túli, de megítélésük szerint, 

sikeres szakmai munkájukhoz elengedhetetlen továbbképzéseket. A 

tantestületben dolgozó kollégák 80%-a középkorú, intézményünk jelenlegi 

vezetője az idei évben nyugdíjba vonul. 4 munkaközösség működik (humán-, 

reál-, osztályfőnöki- és alsós).  
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A nevelőtestület munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó, kicsi a fluktuáció. 

Az oktató munkát 1 iskolatitkár, 1 pedagógiai asszisztens segíti. Az iskola 

gondnokával és a technikai dolgozókkal (takarító, konyhás, kertész) jó, 

együttműködő kapcsolatot ápolunk. 

Alsó- és felső évfolyamon egyaránt fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, 

védőnő segíti tanulóink tanulmányi előmenetelét és mentálhigiénés fejlődését.  

Kollegáimmal együtt az alapvető készségek és képességek kialakítására, a 

tehetség kibontakoztatására, a nehezebben haladó diákok felzárkóztatására, 

egyéni képességeik kibontakoztatására, gyermekeink személyiségének 

formálására, a közösségek erősítésére törekszünk.  

Fontosnak tartjuk, s így pedagógiai célként tűztük ki magunk elé, hogy a nevelő-

oktató munkában a tanulók többségének érdekét érvényesítsük a gyermekek 

továbbhaladásának biztosítására, az antiszociális és agresszív viselkedés 

visszaszorítására.  

1.3 Az iskola külső kapcsolatrendszere  

Intézményünk minőségirányításában a belső- és a külső partneri kapcsolatok 

jelentősek:  

1.3.1. XXI. Tankerület 

A fenntartóval meghatározott munkarend szerinti szoros kapcsolatban vagyunk. 

Minden tervünket a fenntartó által megfogalmazott célokhoz igazodva, a 

fenntartó engedélyével valósítjuk meg, és a megvalósulásról rendszeresen 

számot adunk felettes szervünknek. Működésünk és napi kapcsolattartásunk 

közben mindig szem előtt tartjuk a fenntartó elvárásait, amelyek a gazdaságos, 

törvényes és problémamentes működést, és ennek érdekében az eredményes 

beiskolázást, valamint a színvonalas oktató-nevelő munkát szolgálják. 
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1.3.2.Egyéb külső intézmények 

Az intézmény feladatainak ellátása és a gyermekek érdekében rendszeres 

kapcsolatot ápol más intézményekkel, számos szervezettel, ezek a kapcsolatok a 

tanulók fejlődését, személyiségük teljesebb kibontakoztatását szolgálják.  

A teljesség igénye nélkül emelném ki a legfontosabb partnereinket: 

 A kerületi közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, 

középiskolák) 

 Gyámhatóság 

 Humán Szolgáltatások Igazgatósága  

 Családsegítő Központ 

 Nevelési Tanácsadó  

 Iskola Egészségügyi Szolgálat (iskolaorvos, iskolafogász, védőnő) 

 Gyermekotthon 

 XXI. kerületi Rendőrkapitányság 

 Egressy Béni és Fasang Árpád Zene Iskola 

 Egyházközösség és hitoktatói  

 Kerületi Művelődési Házak 

 Cégek 

A szomszédos óvodákkal jó kapcsolatot ápolunk, programjainkkal (játékos 

óvódás torna, kézműves foglalkozás, Mikulás ünnepély) az óvoda-iskola 

átmenetét igyekszünk segíteni. 
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1.4.Az iskola belső kapcsolatrendszere 

1.4.1.Közalkalmazotti Tanács 

Érdekképviseleti szerv az iskolában, mely a dolgozók nagyobb csoportjait érintő 

kérdésekben alakítja ki véleményét, és ellátja a közalkalmazottak képviseletét. 

Vezetőjük részt vesz a kibővített iskolavezetés megbeszélésein. 

1.4.2.Szülői Munkaközösség 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a folyamatos párbeszédet és együttműködést 

(fogadó órák, szülői értekezletek, telefon és e-mail kapcsolat, szülői fórumok, 

SZMK megbeszélések, személyes megkeresések) a szülőkkel. 

Az osztályok szülői képviselői hozzák létre a Szülői Munkaközösséget (SZMK), 

az ő munkájuk nagyon fontos az iskolánk életében. Az évi két szülői értekezlet 

és fogadóórák mellett a rendszeresen megtartott értekezleteiken az iskola 

vezetőségétől tájékoztatást kapnak, véleményezhetnek, javaslatokat tehetnek. Az 

SZMK aktív tevékenységet vállal az iskolai rendezvények lebonyolításában 

(Farsang, Alapítványi bál, Családi nap).  

1.4.3. Intézményi Tanács 

Az intézményi tanács iskolánkban képviseli a helyi közösségek érdekeit. 

Véleményt nyilvánít az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

1.4.4.Diákönkormányzat 

Iskolánk hatékonysága nagyban függ attól is, hogy az idejáró gyermekek 

mennyire érzik magukénak az iskolát, mennyire szólhatnak bele az őket érintő 

tevékenységekbe. Az iskolában működő Diákönkormányzat (iskolai és osztály 

szinten), ezen keresztül gyakorolhatják a tanulók egyetértési, véleményezési és 

döntési jogaikat, amelyet az iskola dök-segítő pedagógusa segít. Az elmúlt 
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években a DÖK számos olyan kulturális, játékos programot, vetélkedőket, 

farsangot, juniálist, nyári tábort szervezett tanulóinknak, melynek célja a 

szabadidő hasznos eltöltése volt. 

1.4.5. Alapítvány 

Az iskola életét könnyíti meg, iskolánk alapítványa, a Királyerdei Szárcsa 

Közoktatási és Sportcélú Alapítványt, melynek rövidített neve: Szárcsa 

Alapítvány. Az alapítvány támogatást nyújt a következő tevékenységekhez: 

 jutalmazások 

 vetélkedők 

 pályázatok 

 tömegsport 

 fejlesztések (eszközök vásárlása, számítógép park, teremfestés stb.) 

 szabadidős tevékenységek (színház- és múzeumlátogatás, kirándulás, 

tábor) 
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2. Vezetői program 

„Olyan szellemiség kialakítása,  

ahol a tudás mellett az ember a legfőbb 

 érték, ahol a tanár és a diák tiszteli egymást, 

 és egyaránt jól érzi magát az iskolában.” 

(Pedagógiai Program) 

2.1. Milyen iskolát szeretnék? 

Vezetési programomat a lassan 55. évfordulóját ünneplő intézmény értékeinek 

megőrzésére, a hagyományok ápolására, az iskolai dokumentumokban 

megfogalmazott alapelvekre építem. Támaszkodom a sokoldalúan képzett, 

munkájukra, igényes kollégákra, az iskolánkat támogató szülői közösségre, 

valamint tanulóink bizalmára.  

Ezen alapokra építve kívánom az elkövetkező években  

 a kollégák szakmai továbbképzésével,  

 új módszerek kipróbálásával, bevezetésével,  

 a helyi adottságokat kihasználva a környezetvédelemre és mozgásra építő 

új szakkörök (természettudós, néptánc, sakk), indításával, 

 a testnevelésben kiemelkedően tehetséges gyermekek képzésének új 

megközelítésű támogatásával 

megújítani az iskola nevelő-oktató munkáját. 
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2.2. Vezetői hitvallásom: 

A vezetés számomra kétféle tevékenységet jelent: a pedagógiai vezetést és a 

menedzseri mentalitást. Azaz, az oktató-nevelő munka megtervezését és 

megszervezését, a meghozott döntések sorozatát, az elvégzett tevékenységek 

ellenőrzését és elemzését, valamint a munkavégzéshez szükséges feltételek, 

körülmények megteremtését foglalja magába. 

„Az iskola igazgatójaként maximálisan támogatni fogom a nevelőtestület tagjait 

törekvéseik megvalósításában. Lehetőséget nyújtok módszertani 

megújulásukhoz, elképzeléseik megvalósításához, továbbképzésükhöz, 

továbbtanulásukhoz. 

Arra törekszem, hogy hagyományos iskolai programjaink és foglalkozásaink 

biztosítsák mind a nehezebben haladó, mind tehetséges diákjaink egyéni 

fejlődését, képességeik kibontakoztatását. Figyelek arra, hogy a mindennapi 

munkánkat, nyugodt, barátságos, családias légkörben végezhessük. 

Az iskola adottságait és lehetőségeit figyelembe véve biztosítom azokat a 

feltételeket és körülményeket, amelyekkel az iskola pedagógusai magas 

színvonalú nevelő-oktató munkát végezhetnek partnereink megelégedésére.” 

(MIP) 

2.3. Célkitűzés 

Az iskolai élet tervezésekor nagy hangsúlyt fektetek: 

 a nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítására, 

 a nehezebben haladó diákok felzárkóztatására, értékeik felismerésére, 

erősítésére, 
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 az egyéni képességek, a tehetségének kibontakoztatására,  

 gyermekeink személyiségének formálására,  

 a közösségek erősítésére,  

 egymás elfogadására, segítésére 

 az élményszerű iskolai élet megszervezésére,  

 iskolai környezetünk szebbé tételére és védelmére, 

 a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek színvonalának és 

eredményességének további emeléséhez szükséges pedagógus 

továbbképzések támogatására. 

Munkámban az iskolavezetés, a gyermekvédelmi felelős, a DÖK segítő 

pedagógus és a nevelőtestület munkájára támaszkodom.  

A célkitűzésekből adódó aktuális teendőket az iskolavezetéssel együtt az éves 

munkatervben és a havi programokban fogalmazzuk meg. 

3. Fejlesztési elképzelések 

3.1. Személyi feltételek 

Az iskola szakos ellátottsága majdnem 100 %-os. Az énekórákat a felső 

tagozaton a tanító tartják. A tanév végén ismét meghirdetjük az ének-zene 

szakos állást, bízva abban, hogy betöltésre kerül ez az álláshely is. 

A továbbképzési terv elkészítésekor szem előtt tartom kollégáim fejlesztő 

pedagógusi, néptánc, informatikai, módszertani szakmai megújító képzéseken 

való részvételét. Támogatom a tanárok szakjuknak megfelelő másoddiploma 

megszerzését (technika, könyvtár, természetismeret). Törekszem arra, hogy 

olyan szakmai megbeszéléseket kezdeményezzek, ahol ötletbörzék keretében a 

tapasztalatokat, a már meglévő tudást egymásnak átadjuk. 
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3.2.Tárgyi feltételek  

Mivel iskola 1961-ben épült, az akkor beépített nyílászárók és a fűtési rendszer 

cseréje már nagyon aktuális. Az ablakok állapota, a szigetelés elégtelensége 

nagyban rontja a fűtés hatásfokát. Az ebben a tanévben elkezdett kisebb 

felújítási munkálatok folytatását tervezem a következő tanévekben: elektromos 

kapu az iskola mindkét főbejáratánál, térfigyelő kamera működtetése, a kerékpár 

tároló megújítása új helyszínen, a folyosók esztétikus lábazatának elkészítése, a 

külső homlokzat és az épületbe vezető lépcsősor felújítása, a tantermek 

folyamatos tisztasági festése. Az udvaron strandröplabda pálya kialakítása, 

valamint a kosárpalánkok áthelyezése, és a súlylökő kör megújítása, a 

tornapálya korszerűsítése, az iskola udvarának parkosítása.  

Fontosnak tartom a mai felgyorsult világban az IKT eszközök folyamatos 

bővítését (további tanári laptopok és osztálytermi projektorok), a már meglévő 

informatikai park korszerűsítését, interaktív tábla és a tanítást –tanulást támogat 

eszközök beszerzését, mely nagyban megkönnyítené az oktató-nevelő 

munkánkat.  

A szemléltető eszközök és az iskola bútorzata elhasználódott, lassan cserére 

szorul.  

Keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével megoldást 

találunk a felújításra, megújításra. 

3.3. Nevelési – oktatási területre vonatkozó fejlesztési elképzelések: 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek, célok 

megvalósítása: 

Biztosítom az intézményben folyó oktató munka színvonalának 

folyamatos javítását, illetve az elért eredmények szinten tartását. 
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Pedagógiai Programunk alapján a mai kor társadalmi és gazdasági 

elvárásainak megfelelően felkészítjük tanulóinkat a NAT által előírt 

alapműveltség elsajátítására és a középiskolai tanulmányok folytatására. 

A kerettantervek alapján elkészült helyi tantervet, a 2013-2014-es tanévtől 

az iskola 1. és 5. majd felmenő rendszerben valamennyi évfolyamán 

fokozatosan vezetjük be. 

Helyi tantervünkben a kötelező és nem kötelező foglalkozások 

időkeretének 10%-ban az alapkészségek megerősítése, elmélyítése, az 

alkalmazható tudás gyakorlása történik. 

Az 1-4. évfolyamon egész napos oktatás keretében foglalkozunk a 

tanulókkal. A felső tagozaton, 5-6. évfolyamon napközi otthon, 7-8. 

évfolyamon tanulószoba biztosítja tanulóink képességeik szerinti 

tanulmányi előmenetelét és a szabadidő hasznos eltöltését. A tanórán 

kívüli foglalkozások feladata a helyes tanulási technikák megismertetése, 

gyakoroltatása, a szokásrendszerek kialakítása, a szocializációs 

készségek, közösségek megalapozása, fejlesztése, és a szabadidő sokrétű, 

kulturált eltöltésére nevelés.    

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket - sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten 

tehetséges, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, és a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat - a tőlük elvárható maximális 

teljesítményre ösztönözzük. Támogatom a tehetséggondozó szakköröket, 

valamint a kollégák versenyre felkészítő tevékenységét. 

Ezen célok maradandó megvalósítása érdekében támogatom a tantestület 

tagjainak továbbképzését mindennapi munkájuk magasabb szintű, még 

eredményesebb elvégzése érdekében. 
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 A testnevelés tantárgy új szervezési keretben történő oktatása: 

A testnevelés tantárgy tanításánál figyelembe veszem az iskolánkban 

működő évfolyamonkénti egy-egy osztályt, így a testnevelés órákat 

összevontan  3-4., 5-6., 7-8. osztályban tervezem. Az osztálypárokat az 

életkornak megfelelő sajátosság miatt választom, az összevont osztályok 

két bontott csoportban vesznek részt a testnevelési órákon. Az egyik 

csoportban a kiemelten tehetséges, a másikban az átlagos képességű 

gyermekekkel foglalkozunk. A két különböző oktatási formát követő 

csoport a teljesítmény függvényében lehetőséget ad tanulóinknak az 

átjárhatóságra. Ennek a szervezési módszernek a bevezetését a következő 

tanévekben tervezem. 

 Ökológiai szemlélet erősítése. Hosszabb távon célunk az „ÖKOISKOLA” 

cím megpályázása, az elmúlt években kialakított szemléletre alapozva. 

Helyi adottságainkat kihasználva (Kis-Duna- liget tájvédelmi körzet 

szomszédsága) minden programunk és megmozdulásunk az egészséges 

környezet megismerésének és megóvásának érdekében zajlik. Nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek az 

egészséges életmóddal, önmagukkal, társaikkal, környezetükkel és 

törekedjenek arra, hogy mindennapi életükben alkalmazzák a tanórán és a 

tanórán kívüli foglalkozásokon tanultakat, az ökológiai szemlélet 

tükröződjön a környezeti nevelésben. 

A megvalósítás színterei: a tanórák, osztályfőnöki órák, tanulmányi 

kirándulás, tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, versenyek, 

pályázatok, honismeret, akadályversenyek – Madarak és fák napja, kis 

„szárcsások” avatása, csoportmunkák, „Bakancstúrák”, iskolai 

környezetvédelmi táborok, környezetkímélő, környezetbarát iskolai 

működés tudatos tervezése, tantermek környezetbarát berendezése, udvar, 

zöldterületek növelésének tervezése, osztályonként konyhakert 
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kialakítása, jeles napokhoz kapcsolódó kiállítások, versenyek, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

 Beiskolázás 

Iskolánk fontos feladatának tekinti az óvoda-iskola, általános iskola-

középiskola közötti átmenet megkönnyítését.  

Óvoda – iskola közötti átmenet: 

Évek óta szorosan együttműködünk a szomszédos óvodával. Ezt tovább 

erősítve a nevelőtestülettel közösen állítottuk össze az együttműködés új 

kereteit: leendő 1. osztályos szülők és gyermekeik bővebb tájékoztatása és 

meghívása az iskolai programokra.  

Továbbtanulás, pályaválasztás: 

A pályaorientációs foglalkozásokat (önismereti játékok, iskolatípusok és 

szakmák megmertetése) már 7. osztályban elkezdjük az 

iskolapszichológus segítségével az osztályfőnöki órákon. 

Fővárosi és Kerületi Pályaválasztási Börzén való részvételen kívül, a 

szülők bevonásával tervezem érdekes foglalkozások bemutatását, 

valamint volt diákok megívását, akik átadják a középiskolával kapcsolatos 

tapasztalataikat.  

Támogatom, hogy minél több középiskolát- és üzemet, gyárat 

látogatassanak meg a diákok – Csepeli Hőerőmű, Szennyvíztisztító telep, 

Győr- Audi Gyár.  

 

 Tehetséggondozás 

A korábban már említett elképzeléseken kívül (testnevelés, informatika, 

nyelvoktatás, versenyeken, pályázatokon való részvétel) terveim között 

szerepel a „Ki miben tudós? mentorprogram megvalósítása. A gyermekek 

érdeklődési körüknek megfelelően mentorokat választanak, akik segítik 
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őket felkészülni abban, hogy az általuk választott témában elmélyedjenek, 

és a tanév végére tervezett Kis Tudósok Napján bemutatkozó előadást, 

vagy bemutatót tartsanak diáktársaiknak.   

 

 Közösségek erősítése 

Népi tánc, népi játék  

Hosszú távú tervünk a népi tánc, népi játékok bevezetése az iskola 

életébe, ezért az alsó tagozatos tanítók ilyen irányú továbbképzését 

tervezzük és támogatjuk. Elképzelésem között szerepel, hogy a 

2015/2016. tanévben, az első- második évfolyamon a testnevelés órák a 

következőképpen alakulnak felmenő rendszerben: az 1. osztályban az 5 

testnevelés órából hármat a testnevelés szakos kolléga tart, a maradék két 

órában a szakképzett tanító néni népi játék és népi tánc foglalkozást 

vezet(3+2). A 2. osztályban 4+1 rendszer szerint alakul a testnevelés órák 

száma. Harmadik évfolyamtól szakköri keretekben foglalkozunk a 

néptánc iránt érdeklődő gyermekekkel. 

 

 Beszélgető kör 

Felmenő rendszerben az elmúlt négy tanévben a tanító nénik 

beszélgetéssel indítják a napot. Ezt a hagyományt szeretnénk tovább vinni 

a felső évfolyamokon is. Ez a napirend, a csengetési rend változását vonja 

maga után. 

 

 Testvérosztályok 

A következő tanévtől az első és ötödik évfolyammal kezdve – 

testvérosztály – szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszünk a leendő kis 

és nagy szárcsások között közös programok megvalósításával. 
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 Volt tanítványok bevonása az iskola életébe 

A már elballagott végzős diákjainkra számítunk az iskolai programok 

lebonyolításában. Nyitottak vagyunk a középiskolában előírt önkéntes 

munka egy részének iskolánkban való letöltésére. 

 

 Közösségi élmények 

Az iskolaközösség, a szárcsás tudat erősítése érdekében intézményen 

belüli közös együttlétek szervezése – mese- és olvasó délután, verspercek, 

krimi irodalom játékos vetélkedő stb. Még inkább igyekszünk a szülők 

körében nyitottá tenni programjainkat, bevonni őket az iskola életébe. 

 

 Projekt nap, projekt hét 

Iskolánkban a Helyi Tantervben megadott tananyag elsajátítására, 

elmélyítésére a változatos tanulásszervezési módok és pedagógiai 

módszerek közül tanítványaink életkori sajátosságainak megfelelően a 

projekt módszer lehetőségeit igyekszünk jobban kiaknázni, ezért 

támogatom kollégáim ötleteit a projekt oktatás megszervezésére. 

 

 Bemutató órák tartása 

Nyitottak vagyunk arra, hogy tapasztalatainkat igény szerint megosszuk a 

kerület pedagógusaival bemutató órák, tapasztalatcserék keretében. 

Tervezzük az évek óta iskolánkban jól működő „WEB-vadászat” versenyt 

kiterjeszteni, megismertetni a többi iskolával kerületi vetélkedő 

meghirdetésével.  

Ezen döntések nevelőtestületi megbeszélést, együttgondolkodást kívánnak meg. 
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Záró gondolatok 

„Az iskola arra való, hogy az ember 

megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, 

és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

(Dr. Szentgyörgyi Albert) 

 

A pályázatomban vázolt célok eléréséhez együttgondolkodásra, közös 

erőfeszítésekre és hosszú távú minőségi munkára lesz szükség, mely a 

nevelőtestület aktív részvétele nélkül nem valósulhat meg. Fontos számomra, 

hogy a pedagógusok, a dolgozók megfelelő munkahelyi légkörben dolgozzanak, 

a közösen megfogalmazott célokért tenni akarjanak. Biztosítom számukra a 

pedagógiai szabadságot, ösztönzöm a pedagógiai műhelymunkát, támogatom a 

kreativitást. Támaszkodom a korábbi vezető által elért eredményekre és 

tapasztalatokra. Az iskola alapvető célkitűzésein nem szeretnék változtatni, a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott elveket magaménak vallom. Az iskola 

fejlődése érdekében azonban meg kell keresnünk azokat az irányokat, az 

alapvető célokhoz illeszkedő új utakat, amelyekkel vonzóbbá tehetjük 

intézményünket. 

Tudom, hogy mindezt nem könnyű megvalósítani, de bízom abban, hogy 

hozzáállásommal, programommal sikerül megnyernem a fenntartó, az itt tanító 

pedagógusközösség, az itt tanuló gyermekek és szüleik támogatását.    

Budapest, 2015. március 27. 

 Vígh Krisztina 


