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,E,n meg tu"[om tenni, amit te nem, és te
mlg tudo{ tenni, amit én nem; efrütt

rug [o fu o fua vag1 un{f,gpe s e É",
(Í*éz atrya)

BEvEzEro coNnoLAToK - vezetósfilozóÍia

,,Senki sem lehet próféta a saját hazájában,, _taÍtjaa bibliai mondás. Áttalaban akkor idézz.uk,
ha a saját környezete nem érti meg a jobbra törekvő, va]nztatniakaró, elkötelezett újítókat.
De vajon nem lehet' hogy nem a környezetben van a hiba? Lehet, hogy csak nehézhitelesen
előadni a ,,vilrígmegváltó gondolatokat'' a jól ismert közegben? olyan környezetben
megfelelni vezető szerepének, ahol régóta és mélyen ismernek? Ahol személyes életutunkat
össze lehet hasonlítani hangzatos célkitr2éseinkkel, elvrárásainkat a teljesítménytinkke1,
hitvallásunkat a munlcísságunkkal?
Bizony, sokszor könnyebb ,,messziről jtitt emberként'' reformokat bevezetni' mindent rij
vágányra á|Iitant, mint évek aprólékos munkájával folyamatosan, lépésről lépésre fejleszteni,
jobbítani. Azelőző talán|áwányosabb' a második talan kedvesebb feladat.
Jómagam, aki gyermekként Tataháuához, főiskolai gyakorlatomtól fogva is a tatahazi
iskoliíhoz, onnantól fogva pedig Bácsborsódhoz és Katymárhoz is kötődcim, nem akarom,
nem akarhatom fenekestiil felforgatni a Bácskai Áhalrínos Iskola vi|ágát, Pedagógusként a
Bácskai Áltatános Iskola 3 tagintézményéhez kötődök, de ugyanakkor a bácsbokodi
iskolával is élő kapcsolatot tartottam a táborozások, közös programok során. Ismerem a
tantestiilet nagy részét, fudotn, hogy mire képesek.
Tudom, hogy vezetés mindennapi gyakorlata |te|yzet- és problémaftiggő, amelyek hatassal
vannak a vezetési módszerekre és stílusra, Ezt a kihívríst csak szakmailag Íblkészülten,
e|szántan, nagyfokú teherbírással, hosszú távuintézményfejlesztési stratégiával rendelk eme' a
konfliktusok felvállalásával, valamint trímogató munkatarsi _ partrreri háttérrel lehet hosszú
távon kezelni.
Az utóbbi évek tírsadalmi, gazdasági vá\tozásai nagy erőpróba elé ríllítjrák az oktatiísban
dolgozókat' a tanulói létszrím csökken, az adminisárációs feladatok éwől éwe nőnek.
Világunk felgyorsult, és nektink, pedagógusoknak, vezetőknek lépést kell tananunk vele, meg
kell újí-ani módszereinket, eszkozeinket, hiszen az internet világában felnőtt f,ratalokat nem
lehet miár csak a hagyományos módszerekkel tanítani. Nevelő munkríkban alapveto erkölcsi
normákat kell elsajátíttatnunk, pótolva sok esetben a szülői ltánmu|asztásait, kiizden{ink kell
az agtessziő' az egészséget károsító hatások ellen. A folyamatosan felmeriilo kornplex
kihívásoknak esak akkor tudunk megfelelni, ha mindannyian felelősséggel és egytitt
gondolkodunk.Egy iskolában nem elegendő, ha csak egyének tevékonykednek benne' Ettől
még mozaikokra hullhat szét a munka, s bármílyen színesek, csiszoltak is az egyes ólemek,
értékessó úgy válnak, ha a legrnagasabb szakmai igényesség és köztis erkölcsi értékrend
alapján, egységes képpé illeszkednek' Hiszem és vallorn, hogy iskol át jő| vezetri csak az
abban érintettek közös együttrntiködésével lehetséges. A nyugodt, elfogadó, folyamatos



kommunikáción alapuló légkör megteremtése és fenntartása nyújthat biztos a1apot a
bizalomra éptilő, korrekt, magas színvonalú pedagógiai tevékenység megvaló sítasfua. Az
igazgatő egyszemélyi felelősségén túl fontos és sztikséges a d<jntési hatáskör<ik
munkamegosááson alapuló delegálása, ahol figyelembe kel1 venni a munkakörök
szétosztásáná| a szakértelmet és az egyéni elkötelezettséget.
Iskolánk arculatrának megtartásában és továbbfejlesztésében -piílyrízatom kedvező elbírálrísa
esetén - számítok a nevelőteshilet egészére, hiszen ismerem egyéniségriket, affinitásukat,
kreatív elképzeléseiket; pedagógiai mtrnkájuk során bizonyítottrík, hogy újra való
nyitottságukkal, egyéni kezdeményezéseikkel, ötleteikkel pozitív segítői és egytittműködő
partnerei az iskola mindenkori vezetésének.
Azért d<intöttem vezetői programom elkészítése mellett' mert a 20t|, évi CXC" a nemzeti
köznevelésről szólő törvényben, a következőképpen megfogalmazott alapértékekkel
egyetértek:

,,7. s (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotósa, amely elősegíti a
gtermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, keszségeitq képességeik,
ismereteik, jórtasságaík, érzelmi és akarati tulajdonsógaik, műveltségtik életkori
sajátosságail*tak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkrjlcsÓs, inálló életvitelre
és céljaik elérésére, a magánérdeket a kjz érdekeivel isszeeg1leztetni képes embereket, fetelős
állampolgárokat nevel, Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszkózeivel a tórsadalmi leszalradás
me gakadáIyozása é s a tehets éggondozás.,,

Az ttj törvényi szabá|yozásban lehetőségeket, az á|ta|a meghatározott célok megvalósításában
kihívast látok. Mindezeken túl tiibbéves pedagógiai munkrím tapaszta|atom birtokában
képesnek és alkalmasnak érzem magam az iskolaigazgatői feladat ellátrásara.
Hiszem, hogy tudunk közösen dolgozni - köz<jsen elérni olyan célokaq amelyek a bácsbokodi
gyerekek céljain tÚ| az egész Bácskai Általrínos Iskoia cé.jait is szolgálják.
Szeretném, ha a Bácskai Általrínos Iskola az elkövetkező 5 évben olyan iskola lenne, ahová a
sztilők büszkén írathatnák be gyermekeiket, ahol a tudás lenne a hatalom, ahol a pedagógusok
jól éreznék magukat' a sztilők büszkék lehetnének gyermekeikre. Röviden: ahol gyermek -
pedagógus _ szülő azt érzi,hogy otthonra talál.
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I. HELYZNTELEMZES

I.1. Az intézmény múltja. torténete

2006 nyaúr:' Bácsbokod, Bácsborsód, Felsőszentiván" Katymár és Tatahaza kizségek
intézményfenntartó trírsulríst hoztak létre Bácskai ÁMK néven" A gesáorintézmény a
felsőszentiváni Arany Janos Általrános iskola lett" Köztisen látták el az iskolák, óvodák,
múvelődésibázak, könywarak üzemeltetését, fenntartását. Az intézményfenntartó tarsulás jó
lehetőséget biáosított pá|yazatok segítségével a tehetséggondozás, az egyéni foglalkozások' a
szabadidő-foglalkozások bővítéséhez GÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0118; FR); illetve az
infrastrukturális beruhazásokhoz va|őhozzáferéshez (digitális táblak, energetikai beruhazások
stb).

20|3, január l-jétől a törvényi változásoknak megfelelőan az addig önkormrínyzati
fenntartrísú általanos iskolák allami fuányítás alá kerültek, a fenntartó a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ lett. A Bácskai Áur iskolái a gesáor intézmény jrírási helyzete
szerint a Bajai Tankerülethez kerültek. Ez ahe|yzet 2013, szeptember 1.jével változott meg,
amikor is mar a Bácskai Ávr jogutódjaként működő Bácskai Általános Iskola _megtÍlÍtva a
Bácskai Ávtt< oM számát - rítkertilt a Bácsalmási Tankerülethez. A Báeskai Rltalanos
Iskola gesztorintézménye a bácsbokodi Móra Ferenc Áltatanos Iskola lett; tagintézményei a
bácsborsódi Moholyi Nagy Lász|ó Általános Iskola. a katymari általrínos iskola és atatahéni
általrános iskola. Az itttézményben a tataházi iskola kivételével nyelvoktató nemzetiségi
okÍatas folyik: Bácsbokod német nyelvi, Bácsborsódon is német nyelvi, Katymiíron német
nyelvi és horvát nyelvi nemzetiségi oktatas van.

I.2. Trárgvi feltételek

A Bácskai Általanos Iskola targyi feltételei jónak mond'hatóak. Az elmúlt években páIyazatl
és fenntartói fonásból megtörténtek u' iskolaéptiletek ktilső felújítása' korszerii hőszigetelő
vakolattal történő brrrkolása. Két intézményben - a bácsbokodi és a katymári iskolában - a
nyílászarók cseréje is megvalósult. A jövőben a belső felújításokra kell fókuszálni.

Az isko|audvarok bixosítják a tanulók sztinetekbeli mozgiísigényének levezetését, a
bácsborsódi iskola udvariín világítíssal felszerelt aszfaltozott pálya növeli az iskola
vonzerejét.



Az IPR pá|yazat révén a taginténrtényekben néhrány osáály bútorzatát is sikerütrt kicsoré1ni
modernebbre.

A 2008-ban beadott TIOP- pá|yazat eredményekként minden tagintézmény új asáali
szánitőgépekkel, illetve digitális tablákkal, laptopokkal rendelkezík - így biztosítottak a
digitális tudrísanyag bemutatásrínalg oktatásrának trirgyi feltétetei is. A korlátlan internet
hozzáÍérésataginténrtényekbenrendelkezésreáll.

I'3. Személyi feltételek

A Bácskai Általrínos Iskola gesáorintézményében és a tagintézményekben a tantestúletek
személyi összetétele stabil, fluktuáció elenyésző' A pedagógus átlagéletkor a székhely illetve
tagintézményben eltérő.
Bácsbokod és Bácsborsód összefo gva a két település közelsége okrán meg hrdta oldani, hogy
100 %-os szakos ellátottságot biztosítson áttanítással az oktatiíshoz, teljesítve ezzel a Nkt.
szeptemberben hatályba lépő rendelkezéseit. Tatahrízán és Katymáron mindez csak részben
biztosított, ktilönösen az a|acsony oraszámbantanított tan&árgyak esetén.
A tanári kar szakmailag jól felkésztilt, tríjékozott, egymast segítő' értékes egyéniségekből ált.
A munkát logopédus, iskolapszichológus, utaző gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus
segíti.

Adminisztratív területen tagintézményenként 1-1 iskolatitkar dolgozik, atatahálz|iskolatitkrír
pedagógiai asszisáensi feladatokat is ellát.

Az osztálytermek és az iskola kulturált' tiszta kömyezetét tagintézményenként 2-2 fő
technikai dolgozó biztosítja, a gesztorintézményben karbantartó is segíti a munkát.

A fenntartó a Bácskai Általanos Iskola minden tagintézményében biztosítja a számítógéppark
biztonságos iizemeltetéséhez heti 1 nap a rendszerg azdát,

Mind az tigyintézői teriileten, mind a technikai területen dolgozók az iskolahoz kötődó,
feladatukat magas színvonalon ellátó, megbízható munkatrírsak. A nevelő-oktató munka
feltételeinek megteremtéséhez, az intézmény napi tevékenységének zavarta|an biáosítrásríhoz
munkáj uk nélktilözhetetlen.

I.4. Tanutrói létszámok _ tendenciák

Az elmúlt években a Bácskai Általános Iskola minden tagintézményében _ hasonlóan a
Bácsalmási járás többi iskolájahoz - folyamatosan cstjkkent a tanulólétsziím' Ez adódik a
települések szociális helyzetéből, a települések elciregedéséből, a tiírsada1mi-gazdasági
infrastruktura alacsony színvonalából. A fenti okokra vezethető vissza a hátrányos helyzetií
tantrlók aúnyának folyamatos növekedése is a tagintézmények tanulói létszámában'
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Minden tagintézrrény integrfltan látja el az SNI.s tanulókat - saját átlom:ínyban lévő, illetve
vtazó gyógypedagógusok révén' Ugyanilyen módon történik a BTM-s tanulók fejlesztése is.

I.5. A pedagógiai munka ielene

Munkánk eredményességének egyik fontos mutatója a középiskolai felvételi eredmények
alakulrása. A ktizépiskolai beisko|ánás _ a pedagógusok áldozatos munkájának kosz<inhetően .
sikeresnek mondható. Végzőseink többsége a felvételi eljárás első kcirében bekenil
valamelyik középfokú intézménybe, Az érettségit adó középisko1ába és a szakiskolába
jelentkezők aránya évfolyamonként változik. A katymríri és a tataháai iskola évek óta
bekapcsolódik az Ararry János Program valamelyik váIfajéha, ezze| is segítve a hiítriinyos
he|yzetú tanulók továbbtanulását. Eben a két tagintézményben múködik jelenleg is az
Úttavalő program -, amely a hátrrínyos helyzetű 7-8. osztályosok knulmányi munkáját
hívatott segíteni.

Fontos szempont az országos méréseken n1ujtott teljesítmény, amely egyre jobban
befolyásolja munkánk szakmai és szülői megítélését' Az országos kompetenciamérés
eredményei a Bácskai Általános Iskola tagintézményeiben elmaradnak az orczágos átlagtól,
sőt több esetben a községi iskolak át|agtő| is. Az eredmények kiértéke1ése, a javítás fontos
feladat.

A tehetséggondoziís eredmények lemérésére a ktilönböző szintií tanulmrínyi- és
sportversenyek adnak lehetőséget. A jrírási és megyei szintií versenyeken a tagintézmények _
hagyomrínyaiknak megfelelően _ elismerésre méltó eredményeket érnek e|. Eza tanulók és a
felkészítők együttes munkáj át dicséri.

Erdei iskola' osztiálykirándulás, nyári táborok rendszeres szervezése mind-mind jellemzője
iskolránk életének. Rendezvényeink a nevelők - tanulók _ sziilók egyiittműködésének
eredményeként jönnek létre, mely együttmunkálkodrás meg)tatározó a gyermekek és felnóttek
ktizösségének jó kapesolatában. A Bácskai Általanos Iskola minden tagintézménye
kialakította önálló arculatát, saj át hagyományokat teremtett.

* Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) helyi csoportja

A szakszervezet érdekvédelmi tevékenységének feltételei biztosítottak az intézményben. A
szakszetvezeti bizalmi(k) munkaidő kedvezménye a törvényrrek megfelelően (létszám
fiiggvényében) garantr{trt. Kérdés a korrnrinyzat álta| létrehozott Magyar Pedagógus Kar,
milyen változást hoz az érdekvédelmi szervezet rnunkájában, jog. és hatáskörében?
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{. SzülőiMunkaközösség
Az intézmény minden tagintézményében működik a szÍilői szervezet. A szülők az á|ta|uk
válasáott osztályképviselők útjan véleményezhetik az iskola munkáját. Fontos szerep harulaz SZMK-ra az iskolai rendezvények szervezésében is. Muntr<á.iukra, trámogató
egytittmúködésiikre sziikség v aÍr az iskolai mindennapokban.

* Diríkönkormányzat
A diákjogok képviseletét minden tagintézményberr a Diakönkormiínyzat jogosult. Az
osáályképviselők tevékenységét a tagintézrnény-vezető által megbízott pedagógus
koordinálja, vezeti.

.l. Alapítvrányok
A Bácskai Áttaunos Iskola tagirtézményeiben különbtiző helyi alapítvrínyok segítik az
iskolai nevelő-oktató munkát, támogatják a tanlrlók ktilönböző tevékenységét, foglalkozásait.
A katymrári tagintézményben nincs ilyen alapítviány, létrehozása fontos feladat.
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,,Á Tcilcsesség tegfőbb tiszte és
tanújele, hogy a teftek a

sz av a kkal összecsen gje n e k ̂ ,,

Seneca

II. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE K _ vr'zEToI PROGRAM

II. 1. Általános célok. alapelvek:
A közoktatrís, köznevelés intézményrendszerét azért alakították ki az elmúlt szazadokban,
hogy a felnövekvő nemzedék szocializációjának színterét megteremtsék. Ez az alapvető
funkció ma is érvényes.

} Az áItalános iskolrának egyforma felelőssége van a lemaradók felzírkőztatása és a
tehetségek felkarolása, gondozása terén. Az iskolrínak fel kell felvállalnia a jó képességű
gyerekekben rejlő lehetőségek maximális kibontakoztatását,, a tehetségek feltarását,
gondozás át é s a lemaradók felkarol ás át, fe|zárkóztatását, integrál ás át.

. Az általános iskolak feladatai között ma különösen fontos az alapműveltség
elsajátítrísríhoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése' melyekre minden egyénnek
sztiksége vaÍl a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, az al<tiv állampolgari |éthez, a
tarsadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az írás, olvasás, számolás mellett a helyes
tanulási technikák elsajátitása, a nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, beleértve
az idegen nyelveket is, az informatika oktatása, a környezetvédelrni szemlélet kiatakítása.
Az egészséges életmódra nevelés. az életviteli ismeretek terjesztése, a kiilönféle
személyiségfejlesztő, önismeretre és az egymás tiszteletére nevelő programok át kell,
hogy fogják az egész nevelő-ok;tató tevékenységet a személyes példamutatéstő|kezdve az
osztá|yfonoki munkrán keresztiil a tanórai és tanóriín kívtili foglalkozásokig'

. Egész tevékenységtink a gyerekre irányul, de nem lehet igazán eredményes, ha nem
vonjuk be őket életkoruknak megfelelő módon és mértékben a rótruk és értiik hozott
döntésekbe" A jól, hatékonyan működő diríkönkormányzat az iskolát a demokrácia
iskolájává is teszi.

t A kiegyensúlyozott, bensőséges, toleráns, nyugodt és demokratikus légköní, elfogadó
szellemiségű iskolai és osztályközösség nagy integráiő eútjelent, ami képes magatartási
problémrákkal ktizdő gyerekek rehabilitaciój ríra is.

} Gyermekeink sámara az eddígieken túl azokat a készségeket, képességeket tartorn
feltétlenül kifejlesáendőnek és rnegerősítendőnek' amelyek az élet kihívásainak
legyőzéséhez' a hely&ílláshoz sziikségesek, így a megmérettetés vállalrísát a jó értelemben
vett versengést, a nem agresszív onérvényesítő magatartríst, a váltani tudrást.

II. 2. Egyéni arculatok rnegőrzése

Lz eddigi értékek, hagyornányok és a parhrerek elégedettsége indokolja, hogy a
tagintézmények meg1artsák saj áto s programj aikat, profi lj aikat'
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II.3. Kiemelt területek

II.3. 1" A nevelési-oktatási folyamat kulcsszereplője: a pedagógus

Az elnrúlt évtized hazai és nemzetközi kutatási eredményei meggyőzoen bizonyítottiík, hogy a
dirákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők köziil
elsősorban aÁná."i munka minősége hatátozza rneg. A fejlett országokbarr a tanulási-tanítási
környezet más összetevőinek az oktaüísra fordítou összegek nagyságának, az
osztálylétszámnak, a tárgyi felszeroltség színvonalának - alig van kimutatható hatása a
tanulók eredményére"

Nem véletlen, hogy tantestülettink tagjainak munkája, teljesítménye mérvadó lesz a következő
években is.
A fluktuáeió a tantesttiletekben minimális vo|t az elmúlt években, a közeljövőben is
nyugdíjazások vagy az áttaritások miatt véltozhataz összetétel.

Fontos és kiemelt feladatnak tartom, hogy a Báeskai Általanos Iskola minden
tagintézményének pedagógusa ismerje meg egymást. Ezt szolgalhatjak közös értekezletek,
programok, szabadídős tevékenységek az igény eknek és a lehetőségeknek megfelelően"

A 2a|3 szeptemberétől bevezetett új munkaidő szabá|yozás, nagy felelősséget és mérlegelési
lehetőséget biztosít az iskola igazgatőjának. A heti munkaidő 80%-a, vagyis he.*i 32 őra,
kdtött munkaidőként kezelendő, vagyis az intézsnényvezető ríltal meghatétozott feladatokkal
köteles tölteni a pedagógus. Ezen belül a neveléssel-oktatással lektittltt munkaidő hea 22.26
órát jelent, ez teszi ki a kötött munkaidő jelentős részét. Ebben az időkeretben rendelhető el a
tantargyfelosztásban tanórai és egyéb foglakozrísok megtartása. A kötött munkaidő
fennmaradó részében a pedagógus a nevelés.oktatast előkészítő, neveléssel-oktatiissal
összefiiggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, eseti helyettesítéseket láthat el. A kötött
munkaidő feladatainak meghatározásénáú,, elsődleges szempontnak tekintem az iskola
pedagógiai programjában foglaltak megvalósítását' a szakvégzettségnek, mrrnkakörnek
megfelelő beosáást, az egyetletesebb feladatkiosúást, Yég|eges tantrírgyfelosztrást, valamint
a kötött munkaidő feladatainak meghatíttozását a nevelőtestiilet valamint az iskola
vezetőségének véleményét kikérve, megismerve kívánom véglegesíteni'

A tanfelt,ig,leíeti rendszer, a tninősítési eljárós bevezetésével új alapokra helyeződik át a
pedagógusok teljesítményértékelése. Ez új feladatokat ró az intézményvezetőre is, amelyre
történő felkészítést.továbbképzést a közeljövőben kezdik el - ezen én is részt veszek" A
nrinősítő eljrárások befolyásoljak a kollégák besorolását, bérezését. A minősítő eljárásokra
való felkésziilés érdekében mar most érdemes többet és alaposabban dokumentá|ni, azaz
óraterveket, őtavénlatokat, tematikus terveket' fejlesztési koncepciókat, tehetséggondozó
programokat készíteni, hiszen a minősítő eljárások során minél több dokumentumrnal
találkoznak a szakértők, szakfelügyelők annál sikeresebb lesz a minősítési eljarás.
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II. 3.2.A munkaköztissé gek

A munkaközösségek feladata elsősorban az,hogy M eg szakteri}leterz dolgozó pedagógusok
munkáját osszefogia irányítsa, koordinrilj4 értékelje, vagy megalkossa a helyi tanterv rá
vonatkozó részét, A célom az,hogy az iskolában a pedagógiai ötletek bölcsőjeként, szakrnai
műhelyeként működjenek, amelyek'bő| azintézmény profitálhat, a szakmai elfogadotts ága és a
tekintélye nőhet. Ez is elősegíti a tagintézmények közötti tapaszta|atcserét, egymás
munkájának megismerését. Ezért fontos a rendszeres munkaközösségi értekezlet, szakmai
megbeszélés.

II" 3. 3. A tagintézmények együttműködése

A tagintézmények kapcsolatában a nyitottság és bizalom kell, hogy jellemezze a kollégrík
kapcsolatát' Csak így |ehettink sikeresek, eredményesek. Az ,,áttarntás'' néhány kolléga
esetében már valóság' tantárgyfelosztás készítésénél az ebben rejlő lehetőséget maximálisan
ki kell használni. Az éves munkaterv összeállításáná| az eddigieknél jobban figyelembe kell
venni, az,"áttanítők'' munkabeosztrísát. A munkaközösségek egytittes szakmai megbeszélései
szintén elengedhetetlenek. Újra kell gondolni a munkaközösségek rendszerét, a törvényi
előírások maximális betartasával. Az éves munkaterv osszeállítrísrínál k{ilön figyelmet kell
fordítani azon programokra, amelyek közös megrendezése lehetsé ges. Kulturális, sport-
szabadidős tevékenység, diák.önkormányzati tevékenység mind-mind bőven kínál aÍkalmat az
egüttmíÍkÓdésre.

II.3. 4.orszáeos Kompetenciamérés eredményei. aZ abból adódó feladatok

Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott ez a terület az országos közoktatrísi irányelvekben.
Nem vélet|en ez, hiszen mérés' elemzés, értékelés, folyamatszabályoztis nétkül nincs minőségi
rnunka. Az éves rendszerességgel ismétlődó orságos kompetencia rnérések eredménye
alapvetően meghaüározza az iskolában folyó munka megítélését, minősítését, 

',ttikröt'' tart
e1énk.

Az elkövetkezí3 időszakban tudatosabban, tervszeníbben kell elvégezln az eredmények
kiértékelést, illetve a mérésekről készült jelentések elemzését. A véleményem szerint létre kell
hozni egy rnérést elenrző-értékelő csoportot. A munkaközösségek tudatosan készítsék fel a
tanulókat a megmérettetésre, ez is javíthatja az eredményeket.

A ktivetkező években a NAT és annakfig,,elembevételével kidolgozott hetyi tantervek betartása
az iskola feladata, Az előírt követelményeket, ismeretanyagot kell a tanulóknak közvetíteni,
megtanítani. A szakfeltigyeleti rendszer kiépítésével országosan ellenőrzik az előírt
ismeretanyag átadását. A kompetencia mérések megmaradnak. A létrehozandó mérési
csoportoknak ehhez kell alkalmazkodniuk a iövőben!
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Sokszor feltessztik a kérdést: az IPR programban tanultakat, módszertani ismereteket, tudjuk-
e a jövőben az ismeretátadás folyamatábarr alkalmazni? Megítélésem szerint igen, mivel a
kulcskompetenciiík fej lesztése továbbra ís fontos eélkitűzés.

A hosszú időn keresztiil megszokott, majd erőtedesen kfuhoztatott ftontalis óravezetés, a
esoporttevékenységeko valamint a kooperatív kiscsoportos munka egyerrsúlyát kell
megteremtentink a céljaink eléréséhez. Folyamatosan meg kell újulnunk, hogy mindig a
szitur{ciónak, a közösségnek és az eivégzendő feladaüiak legmegfelelőbb módszert vagy
technikát válasszuk.
Ahhoz, hogy módszertani kultúrrínk erősödjön, meg kell ismerniink egymás tevékenységét is,
hiszen egymlástól tanulhatunk a legtöbbet. Ezért kezdeményezni kívrínom egy k)zÓs tanári
adatbózis lénehozását, ahol a legfrissebb szakirodalomtól a legkisebb feladatig mindenki
beleteszi a saját munkáját. Mindezt rendszerezett, digitalizált fotmában képzelem e|. Ezzs| a
célorn az, hogy olyan k<izösségi tulajdon jöjj<in létre, amely a mindennapi tanítás során
segítséget nyújthat.

II.3.5.Tehetsé geondozás

A tehetsóggondozás a fentiek a|apján alapvető kérdés. Ha azt szeretnénk, hogy tehetségeket
neveljünk és bontakoztassunk ki, meg kell találnunk a módját is' Következetesnek és
kitartónak kell lenni a program megalkotása és végrehajtása során. Minden lehetőséget meg
kell ragadnunk ahhoz, hogy a tehetséggondoziísnak az arryagi feltételei is adottak legyenek.
(Tehetsé gp ont páiy azat)

II.3.6,Fe|zárkóúatas

A feLzélrkőztatás a pedagógiai program egyik alapktlve. Mivel az irrtézmény
feladatrendszerében szerepel a sajátos nevelési igényú tanulók integrált nevelése, a tanulási és
magatartiísi problémrákkal küzdők nevelése és oktatrísa' ez jő| szewezett megoldást igényel.
olyan eg,léni fejlesztési tervek kidolgozását szorgalmazom, amelyek gyakorlatközponfuak: a
célrendszerük világos, hasmálhatók, ellenőrizhetők, tartalmuk számon kérhető. Sztikséges a
tanórai differenciálas tudatos megvalósítása, nemcsak a felzarkőztatás' hanem a
tehetségfejlesztés szempontjából is. A pedagógusok egyébként széles módszertani taúazát
mindig fejlesáeni kell, egy életen át kell tanulnia avá|toző trársadalmi környezet miatt.

II.3. 7. Prevenció" gyermekvédelmi munka

A családok anyagi nehézségei növekednek, nehezebbé vált a létbiztonság megteremtése.
Ennek is kö'vetkezménye a hátrányos helyzetÍí, halmozottan hátrámyos helyzetii, tanulási-
magatartási zavarokkal küzdő tanulók szátmának ntivekedése ' Ez nem kevés feladatot ad
minden kolléganak, azutaző gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, logopédusnak, az
iskolapsziehológusnak. A hangsúlyt a jövőben a prevencióra kell helyezni szoros
együttmiikodésben az osrtéúyfonökökkel, a szülőkke\, az iskolaorvossal, a védőnővel" a
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Nevelési Tanácsadóval, Családsegítő Szolgálattal, Gyerrnekjóléti Szolgálattal. Az
osztrílyfőnöki mrrnka kiemelkedő jelentőségű a közösségi nevelés, az egyéni fejlesztés
szempont.jából egyarrínt, Az osztályfrnökök a pedagógiai munka rneghatarozó szercp|ői,
veltik szemben támasáott pedagógiai ós adminisztráeiós elvrírások egyre magasabbak,
elképesztő mennyiségű feladat hrárul rájuk.
A problémás tanulókkal kapcsolatban u,esetmegbeszélést'' szerveziink, amelyen tészt vesz az
iskolavezetés képviselője' az osztályfőnök' szülő és a gyermek, a gyermefióléti
szolgálatvezetoje.

II.3.8. Kapcsolat a szülőkkel
A szülői háZ2a1 maximális egytittműködésre' egyenrangú partneri kapcsolatra ttirekszem.
Ennek informális és intézményesített módjai egyaránt rendelkezésre rállnak" Nagy hangsú11't
kívrínok felctetni a szülők tájékoztatésára, megőrizve az eddigi hagyomrinyokat. Az iskolák
weblapjan található információkat állandóarr frissíteni kell, bogy az érdeklődő szülők
naprakészen tudjanak tájékozódni. Minél több olyan rendezvényt kell szervezni, amelyen
sziilő - gyerek-pedagógus találkozhat' k<jzösen tevékenykedhet, szórakozhat. A rendszeresen
megtartott fogadóórák, szülői értekezletek' nyílt napok jó lehetőséget biztosítanak a
személyes konzultációra.

II. 3. 9. Dirík-önkormrányzat

A diákok közéletiségének színtere a diákönkormányzat. Fontos célkitrizés, hogy erőscidjön a
gyerekek részvétele minden, őket érintő döntés előkészítésében, meghozata!ábart. Törekedni
kell a diak-önkonnányzati rendezvények tartalmi megújítására, újszenÍ kezdeményezések
elindításara. Törekedjtink arra, hogy olyan diákok képviseljék az iskolai közösségeket a
Diákönkormányzatban, akik példaértékii közösségi munkát tudnak végezni és rendszeresen
résá tudnak venni az érdekképviseleti tevékenységben. A tagintézményekben ktilön.külön
műkodik dirák-önkormányzati testtilet' Szükségesnek tartom, hogy a négy testiilet vegye fel
egymiással a kapcsolatot, dolgozzon ki olyan közös programot, rendezvénytervet, amit egyiitt
meg fudnak valósítani. A tanévi munkatervbefl ez a program jelenjen rneg, hiszem, hogy a
gyerekek szívesen fo gadj ak ezt a kezdeményezést.

II.4.Az iskola külső kapcsolatrendszere

A vezetőnek nernesak pedagógiai szakembernek ke1l1ennie, hanem jogi, tantlgy-igazgatási, és
gazdálkodási ismeretekkel is kell rendelkezrrie, méghozzá naprakészen. A vezető
feladatrendszerében hangsúlyváltás kcivetkezett be. Korábban a menedzserszernlélet' a
forráskereső, bővítő, autonómiát erősítő szerep keriilt előtérbe' most inkább a precíz' pontos
végrehajtó, előírásokat teljesítő tarrtigy-igazgatrísi, pedagógiai szewezo-e|trenőtzó funkció' Az
állami fenntaruísba vételtrel a KLIK intézményének részévé váltunk, a közel l2a ezres
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közalkalmazotti állomrány tagsává. Szrírnunkra a tankeriilettel való korrekt munkakapcsolat
megtartása elsődleges feladat'

A ktilső kapcsolatrendszer ápolásában, fejlesztésében az igazgatón kívüil részt kell vennie a
közvetlen munkatársaknak, pedagógusoknak, lényegében az egész közalkalmazotti
közösségnek.
A Nevetrési Tanácsadóval, a Képességvizsgá|o Intézettel' a szakszolgátratokkal,
gyermekvédelmi-gyermekjóléti intéarrényekkel továbbra is korrekt együttnrűködésre
töreksziink.
A korábbi fenntartó települési önkormányzatok néhany feladatot kötelezően el kell, hogy
lássanak továbbra is az iskolrákban, igy például a gyermekélelmezés megszervezése,
rászorulók gyerekek nyari napközis ellátasa, Az önkormányzatokkal való kapesolattartás a
lokálpatriotizmus erősítése miatt is elengedhetetlen. A lakóhely szeretete olyan nevelési cél'
amelynek kialakítása folyamatos feladatot jelent. Ezért fontosnak tartom és támogatom a
községi rendezvényeken, bemutatókon való részvételünket, az önkormányzatokkal való
szoros egytittműködést.
Szintén fontos és kiemelt feladat a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolat további
ápolása. A nemzetiségi hagyományok rnegismerése, ápoli{sa az ő hatékony segítségtikkel
valósulhat csak meg.

A települési óvodákkal szoros kapcsolatot kell fenntartani a jövőben is, rendszeresen meg kell
hívni őket rendezvényeinkre, programjaikra, eleget kell tenniink invitálásuknak. Ki kell
használni ezt a kapcsolatot az óvoda.iskola közötti átmenet zökkenőmentessé tétele
érdekében.
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III. ZÁRó coNooLAToK
A mai kor iskolavezetőinek nemcsak ttjfajtamenedzseri képességeket kell elsajátítani, hanem
egyfajta iskolafilozófióÍ is meg kell fogalmazti' azzal kapcsolatbarr, hogy milyen iskolát
akarnak múködtetni, tanulóikat hogyan kívánjak nevelni és oktatni, milyen lehetőségeket
tudnak nyujtani sziímukra"
olyan vezetési stílust szeretnék kialakítani, amelyben az iskolara vonatkozó elképzeléseket
minél szélesebb körben vitatjuk meg, aho1 az intétményi célok és az egyéni célok <isszhangját
igyeksziink megvalósítani, ahol figyeltink egymásra, tiszteletben tartjuk egynást. Azigazgató
lehet koneepciózus vezető, jó pedagógiai szakember, b<ilcs és előrelátó, de egymagában
tehetetlen. Segítőtarsak nélkiil, azok nélkÍil, akik vele együtt dolgozrrak a kdzos célokért,
lehetetlen eredményeket elérni. Vagyis a sikerhez vezető út csapatmunkrán kell, hogy
alapuljon. Feltétlentil fontosnak érzem a jó munkahelyi légkör megőrzését, továbbfejlesztését'
A jó munkahelyi klíma, az egyiittműködósre serkentő légkör, a teljesítnény elismeré se, az
érdeklődési kömek' kompetenciráknak megfelelő feladatok, az ezáItal kibontakoztatható
alkotó energiiík és az ebből adódó sikeresség lehetnek a zál,ogai annak' hogy a kollégrák úgy
étezzék, van értelme a munkájuknak.

olyan iskolát szeretnék, ahol együttesen, egymást kiegészítve, tiímogatva jelen van a
k<jvetkezetesség, a személyközpontúsríg és az innováció, valamint a benne dolsozók a
közö sség sikeréért képesek konstruktívan e gyüttmtiködni.
Pá|yázatom kedvező elbírálása esetén következetes, emberséges vezetést és kiszímÍthatóSágot
kÍnálok kollégáimnak. Szeretetteljes szigort, biztos tudást nyujtó iskolát és demokratikus
elveken nyugvó diák-önkormányzatot, valamint a közösségi élet fejlesztését kínálom a
tanu}óknak; partneri kapcsolatot, korrektséget, színvonalas neveló-oktató munkát és a
dernokratikus normiík betartását és szorgalmazását a szülöknek; korrekt, az intéztnény
érdekeit mindenekelőtt képviselni tudó igazgatást a mindenkori fenntartónak' múködtetőnek.

A l k otó e gl iittm íÍkii dé s t kív án o k min d an ny i u n k n ak !

T atahán4 2014. április 1 6.

3-t^-X..2 " B.-+
Bánóczki Edit
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