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III. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM 

Az öt évre szóló vezetői programom alapját elsősorban a jogszabályi keretek adják meg. 

Az intézmény működését és az oktató-nevelő munkát szabályozó dokumentumok pontosan és 

világosan rögzítik, milyen kötelezettségeknek kell megfelelnie az iskolának. A vezető feladata, 

hogy naprakész legyen  a hatályos oktatási jogszabályokat, valamint a pedagógus 

ellenőrzéshez-minősítéshez szükséges fontosabb dokumentumokat illetően. Ez fontos egyrészt 

a szabályos működés biztosításához, másrészt a nevelőtestület bizalma is nagyobb, ha tudja, 

hogy az, amit a vezető tesz, az az érdeküket szolgálja tiszteletben tartva egyéni céljaikat. 

Az intézmény adottságainak figyelembe vételével szeretném a nevelőtestülettel együtt 

a lehetőségeket kiaknázni, az esetleges hátrányokból előnyöket kovácsolni. Mindezt úgy, hogy 

a cél eléréséhez választott módszerek megfeleljen a kor kihívásainak, a fenntartó elvárásainak 

és nem utolsó sorban az iskolahasználók igényeinek is. Erre próbálok vállalkozni, amikor 

kifejtem vezetői programomat. 

 

„ A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, 

akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. 

Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. 

Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. 

Nem kell tökéletesnek lennie. 

A világ sem az. ” 

         (Tari Annamária) 
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3. 1. Terveim a fejlesztési lehetőségek tükrében az iskolafelhasználók és a fenntartó felé 

Minden iskola más és más. Ugyanez vonatkozik a tanulókra is: nincs két egyforma. A 

tanulók közötti különbségek kiegyenlítése nehéz és alapos felkészülést igénylő munka. Minden 

tanulónak joga van képességeinek megfelelő oktatásban részesülnie, tehát az intézménynek 

biztosítania kell az esélyegyenlőséget. Ehhez a leghatékonyabb módszer a differenciálás, az 

egyéni tanulási utak helyes megállapítása és az egyénre szabott tanulás és pedagógiai 

tevékenység biztosítása. A jövőben ennek mindig a figyelem középpontjában kell lennie. 

Az intézmény Pedagógiai programja és helyi tanterve jól kidolgozott, megfelel a 

szakmai elvárásoknak, alkalmazható a nevelés-oktatás során, figyelembe veszi a tanulók és 

szülők igényeit. Ennek ellenére különösen nagy figyelmet kell fordítani az alapkészségek 

fejlesztésére, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a fejlesztésre, a testi és lelki egészség 

megőrzésére, a kommunikáció és társas viselkedés normáinak kialakítására, a környezeti 

nevelésre és a fenntartható fejlődés alapelveivel. 

Az alapkészségek fejlesztése nem csak a tanítók, de a tanárok feladata is. Ahhoz, hogy 

tanulóink megfelelő képességekkel hagyják el az intézményt 8. osztály után, szükséges, hogy 

szilárd alapokkal rendelkezzenek. A kompetencia alapú oktatás biztosítja a differenciált 

képességfejlesztést a tanulók számára. 

A gyógypedagógus és a fejlesztő pedagógusok szakszerűen és magas színvonalon látják 

el a fejlesztési és felzárkóztatási feladatokat. A tanulók fejlődése érdekében gyakoribb 

megbeszélésekre lenne szükség a szaktanárok, tanítók, osztályfőnökök részvételével. 

Tehetséggondozó foglalkozásokat minden évfolyamon szervezünk magyar, 

matematika és angol nyelvből. Tehetséges tanulóink különböző versenyeken mérhetik össze 

tudásokat kortársaikkal. Az intézmény által preferált versenyeket a Pedagógiai program 

tartalmazza. 

Az oktató-nevelő munka során sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a 

képességfejlesztésre. Az Országos Kompetenciamérés, az Idegen nyelvi mérés, a központi 

felvételi feladatsorai azt mutatják, hogy szemléletváltásra van szükség. A frontális 

osztálymunka, az egyéni feladatmegoldás túlsúlya, a lexikális tudás átadása és megkövetelése, 

a magolás már a múlté, ezt be kell látnia azoknak a pedagógusoknak, akik még mindig ebben 

hisznek. Fontos, hogy ők is megértsék, tanulóink jelentős többsége képes és hajlandó 

együttműködni, segíteni és motiválni egymást. Csoportmunkával, kooperatív technikákkal, 

élménypedagógiai módszerekkel növelhetjük motivációjukat, fejleszthetjük figyelmüket, 

kötelességtudatukat, feladattartásukat, szabálykövetésüket. Ehhez a megfelelő módszerek 

mellett, a pedagógusok nyitottságára is szükséges van. A módszertani tárház fejlesztése 
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érdekében minden lehetőséget meg kell ragadni, legyen az pályázat vagy továbbképzés. A 

Továbbtanulási program és Beiskolázási terv lehetőség szerint tartalmazni fogja ezeket a 

továbbképzéseket. A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve 

szaktanácsadói megsegítés is kérhető. 

Az iskolai élet diákokat érintő valamennyi kérdésében a diákönkormányzat fontos 

jogokkal rendelkezik. A tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére 

és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A diákönkormányzat 

aktívan vesz részt az iskolai élet alakításában, a programok megvalósításában, a tanulói jogok 

gyakorlásában. A diákönkormányzatot segítő pedagógussal együttműködve a vezetésnek 

segíteni kell a diákönkormányzati képviselők munkáját, érdekeltté kell őket abban, hogy 

diákéletüket szervezésébe beleszóljanak, ötleteiket megvalósíthassák. 

Az intézményben egyre több problémát jelent a fegyelmezetlen tanulók magatartási 

problémája, mellyel akadályozzák társaik tanuláshoz való jogát, és a pedagógus nyugodt 

környezetben történő munkavégzését. Egyenőre úgy tűnik, kevés eszköz van a pedagógusok 

kezében, viszont elismerésre ad okot, hogy ezt a hiányosságot többen felismerik, és 

továbbképzéseken igyekeznek megoldási utakat, módszereket megismerni. Érdemes lenne 

megfontolni a jutalmazás és büntetés fokozatosságát visszaállítani. Segíthetnek a magatartási 

problémák megoldásában az iskolai és iskolán kívül szervezett programok, amelyek kitöltik a 

tanulók szabadidejében az üresjáratokat, a szervezésben való közreműködésük erősíti bennük, 

hogy fontos tagjai a közösségnek. 

Az intézményi alapdokumentumok előkészítése és elkészítése és aktualizálása az 

elmúlt öt évben kiemelt feladatom volt. Az intézmény érvényes alapdokumentumai a törvényi 

előírásoknak megfelelnek, ezek után is vállalom a felelősséget szakszerűségükért, 

törvényességükért. A Pedagógiai program tartalmazza azokat az elveket, melyek 

meghatározzák a nevelőtestület pedagógiai tevékenységét. Hasznos lenne, ha pedagógusok 

megismernék ezeket a vezérelveket, ugyanis gyakran tapasztaltam az elmúlt években, hogy 

vannak olyan kollégák, akik nincsenek tisztában a benne foglaltakkal.  

Az intézménynek továbbra is gyermekközpontúnak kell lennie nem csak elméletben, 

hanem a gyakorlatban is. Az iskolában őszinte, elfogadó légkört kell kialakítani, olyan 

szervezeti kereteket, feltételeket biztosítani, és ennek érdekében olyan pedagógiai rendszert 

teremteni, amelyben fel lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy a társadalom aktív, alkotó 

tagjává váljanak; döntéseket hozhassanak és ezzel megtapasztalják a személyes 

felelősségvállalást; szociális, érzelmi készségeik alakításával nyitottak legyenek egymásra, 

képesek legyenek pozitív kapcsolatokat kialakítani társaikkal, pedagógusaikkal, szüleikkel; 
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nyitottak legyenek a világra, felismerjék, hogy az őket körülvevő világ egy összetett rendszer; 

képesek legyenek kérdések, problémák felvetésére, megoldások keresésére; képesek legyenek 

a viselkedési normák betartásával a közösség tagjai lenni, legyen önálló véleményük, nyílt és 

őszinte kommunikációt alkalmazni, természetes igényük legyen az egész életen át tartó tanulás. 

Az egyéni érdemek elismerése mindig is fontos feladata lesz a vezetőnek akár a 

tanulókról, akár a pedagógusokról legyen szó. A tanulók esetében a Házirend rögzíti az 

elismerések módját, de emellett az iskolagyűlések állandó eseménye is. A pedagógusok 

elismerése 2013 előtt minőségi bérpótlékkal volt elismerve a teljesítményértékelés alapján. 

2013-tól került bevezetésre a pedagógus életpályamodell, amely lehetőséget adott a minősító 

eljárásban való részvételre a pedagógusoknak. Emellett a jelenlegi vezető élt a differenciált 

bér lehetőségével is. Ennek felülvizsgálata tanév végén időszerű lesz. 

Az iskolahasználók együttműködése jó. A pedagógusok, a NOKS és a technikai 

dolgozók jó kapcsolatban állnak egymással, egymás munkáját megbecsülik. Ennek megtartása 

a jövőben is feladat. Az intézmény külső és belső tereit a tanulók és az intézményi dolgozók 

egyformán használják. Ezért is fontos, mindannyian odafigyeljünk külső és belső 

környezetünkre, az intézmény berendezéseire. A tanulókban továbbra is erősíteni kell, hogy 

megbecsüljék a tanulási környezetet, vigyázzanak rá. 

Ahogy már fentebb írtam, az alsó és felső tagozat két külön épületben végzi munkáját, 

így a nevelőtestület az értekezleteken és az egész intézményt érintő programokon van együtt. 

Az alsó tagozat nevelői közössége összetartó, hatékonyan tudnak együtt dolgozni, a feladatokat 

megosztják egymás között. A felső tagozaton más a helyzet. A kollégák keveset 

kommunikálnak egymással, ritkán tartózkodik mindenki a nevelői szobában. Az óraadók több 

mint fele a felső tagozaton tanít, ráadásul a természettudományi munkaközösség tagjai. Ezért 

nincs könnyű helyzetben ez a munkaközösség, hiszen a feladatmennyiség nem változott, de 

lényegesen kevesebb pedagógus között oszlik meg a munka. Ezen segíthet a munkaközösségek 

átszervezése, így a pedagógusok egyenletes terhelése is biztosított lehetne. A munkaközösségek 

közötti átfedések erősíthetik a nevelőtestület egységének megteremtését. A nevelőtestületnek 

el kell fogadnia azt is, hogy mindenki igyekszik tudásának, képességeinek és terhelhetőségének 

megfelelően vállalni feladatot. Egy-egy nagyobb iskolai rendezvény vagy pályázat kapcsán 

team-eket lehetne létrehozni, ahol a pedagógusok egymást segítve végzik el a tervezési, 

megvalósítási és értékelési feladatokat. 

A szervezetfejlesztés kiemelt feladat a jövőben is. A jelenleg jól működő szervezeti 

felépítésen nem változtatnék, megtartanám a heti vezetői értekezleteket, melyek a feladatok és 

a tervezés színtere. A tervezés és feladatmegosztás szempontjából fontos a havi 
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rendszerességgel megtartott középvezetői értekezlet. Itt tartalmi változtatásokra lesz szükség 

annak érdekében, hogy ne csak az elmúlt és a következő feladatai hangozzanak el, hanem olyan 

témákat is megbeszéljünk, amelyek foglalkoztatják a kollégákat, hiszen a munkaközösség-

vezetők őket képviselik. Ötleteiket, javaslataikat is elmondhassák, az eredményről pedig 

megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

A Szülői szervezet választmányával jó kapcsolatot ápol az iskola, mindenben 

számíthatunk a segítségükre, ötleteikkel segítik a programok megvalósítását. A szülők többsége 

érdektelen az iskola iránt, az pedig még nagyobb baj, hogy gyermeke tanulmányi előmenetel és 

magatartása iránt is. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a szülői háttér nevelési feladatait 

áthárítják az iskolára. Ez az érdektelenség sajnos kihat az intézmény megítélésére is, hiszen ha 

nem tudja a szülő, milyen iskolába jár a gyermeke,  nem tud objektív képet alkotni róla. A 

Szülői szervezettel közösen megoldásokat kell találnunk arra, hogyan vonhatjuk be a szülőket 

azokba az iskolai programokba, ahol aktívan részt tudnak venni. 

A vezető köteles a fenntartóval hatékonyan együttműködni, nyíltan kommunikálni. A 

Békéscsabai Tankerületi Központ vezetőségével és dolgozóival az elmúlt években jó 

kapcsolatot alakítottam ki, mely nagyon fontos azért, hogy törvényesen, jogszerűen működjön 

az intézmény. Az intézményvezetőnek és az általa vezetett intézménynek meg kell felelnie a 

fenntartó elvárásainak, amely elsősorban szakmai jellegű. Az a vezető, aki nem tud 

együttműködni fenntartójával, nem alkalmas vezetőnek. Tapasztalataim szerint, amíg az 

intézmény vezetése és dolgozói színvonalasan végzik munkájukat, a fenntartó nem avatkozik 

bele az intézmény életébe. A jövőben is törekedni fogok a fenntartóval történő jó kapcsolat 

erősítésén, és a nevelőtestülettel együtt törekedni fogok, hogy a Nagyszénási Czabán Samu 

Általános Iskola megfeleljen a kihívásoknak. 

 

Hosszú távú céljaim (4-5 év): 

 Az iskola hagyományainak megőrzése, illetve új hagyományok teremtése. 

 Pedagógiai programunkban megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósítása. 

 Az intézmény értékátadó és értékközvetítő szerepének növelése. 

 A szűkebb régió innovációs szakmai műhelyévé, központjává válás jó gyakorlatok 

átadásával, szakmai napok szervezésével. 

 Az iskola arculatának és megjelenési helyeinek bővítése. 

 A környezettudatosságot, a fenntarthatóságra nevelést szolgáló iskolai környezet 

fejlesztése. 
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Középtávú terveim (2-3 év): 

 Továbbképzések (külső és belső) tervezése és megvalósítása. 

 Tudásmegosztás jegyében jó gyakorlatok átadása tantestületen belül és az 

intézmények közötti együttműködés keretében. 

 Mérési-értékelési kultúra fejlesztése, az eredmények hatékony beépítése a mindennapi 

oktató-nevelő munkába. 

 A környezettudatosságot, a fenntarthatóságra nevelést szolgáló iskolai környezet 

fejlesztése, iskolaszépítő „zöld” program kidolgozása. 

 Pályázati lehetőségek kiaknázása. 

 Támogatók felkutatása. 

 Hatékony felzárkóztatás, tehetséggondozás, differenciálás. 

 A tanórai és tanórán kívüli nevelés-oktatás megújítása új projektek, témahetek, 

témanapok, programok kidolgozása révén. 

 

Rövidtávú (1 év) céljaim a következők: 

 A szakszerű és törvényes működés biztosítása, a jogszabályi változásoknak és a 

fenntartói elvárásoknak való megfelelés. 

 Szülők aktívabb bevonása az iskola mindennapi életébe. 

 Az iskolai honlap korszerűsítése, a PR tevékenység erősítése. 

 A munkaközösségek szakmai irányító, belső ellenőrző és értékelő szerepének 

megerősítése. 

 Az iskolai környezet és a szülői tájékoztatás tartalmi és formai megújítása, az 

eredmények hiteles publikálása. 

 Az intézményi információáramlás hatékonyságának felülvizsgálata, megújítása. 

 az intézményi, vezetői és pedagógus önértékelés elvárásrendszerének figyelembe 

vételével a minőségfejlesztés megvalósítása. 

 

A célok eléréséhez vezető első lépések: 

Célszerű egy SWOT analízissel felmérni az intézmény és a pedagóusok erősségeit, 

gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez azért is fontos, hogy tisztán lássam a nevelőtestület 

elképzeléseit, feltárjam erőforrásait. 

Szintén fontos, hogy személyes interjút készítsek az intézmény minden dolgozójával, 

hiszen a tervezés és a stratégia alapja az, hogy a vezető tisztában legyen vele, milyen tervei 
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vannak a pedagógusnak az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan, milyen célokat tűz ki 

magának, mennyire tud azonosulni az intézményi elvárásokkal. 

Szükséges felmérni a szülők, diákok, külső partnerek elégedettségét is, hiszen ezek a 

kérdőívek rávilágítanak arra, hogyan vélekednek az iskolahasználók és a külső partnerek az 

intézményről, Rávilágíthatnak hiányosságokra, javaslataikkal segítik az intézményben 

dolgozók munkáját. A beiskolázás szempontjából fontosnak tartom az óvodás szülők kérdőív 

formában történő megkeresését, hogy az intézménnyel kapcsolatos elvárásaikat megismerjem. 

A kérdőívek kiértékelését követően közösen meg kell választani azt a módszert, amivel a 

leghatékonyabban elérhetjük a kívánt eredményt, és amennyiben szükséges, átdolgozni a 

Pedagógiai programot. 

 

Amennyiben az emberi erőforrások minisztere támogatja intézményvezetői 

megbízásomat, minden erőmmel azon leszek, hogy hatékony és eredményes pedagógiai 

tevékenység valósulhasson meg a nevelőtestülettel karöltve. 

 


