„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket…”
János 15,16
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Szakmai önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név
Cím
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Születési idő

Szegedi György
Magyarország, 2700 Cegléd, Vécsey u. 5.
06-53/386-797; 06-20/927 4830
idegesz@gmail.com
magyar
1961.04.05.

ELŐZŐ MUNKAHELYEK
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2012Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
nevelés, oktatás
igazgató
nevelés, oktatás
2005-2012
Általános Művelődési Központ, Tápiószőlős
nevelés, oktatás, közművelődés
igazgató
nevelés, oktatás, közművelődés
2004-2005
Beleznay János Református Általános Iskola, Bugyi
nevelés, oktatás
ügyvezető igazgató
nevelés, oktatás
1995-2004
Református Általános Iskola, Cegléd
nevelés, oktatás
igazgató
nevelés, oktatás
1992-1995
Református Általános Iskola, Cegléd
nevelés, oktatás
igazgatóhelyettes
nevelés, oktatás
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• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

1983-1992
Általános Iskola, Tápiószőlős
nevelés, oktatás
biológia-technika szakos tanár, osztályfőnök
nevelés, oktatás

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
• Elnyert képesítés megnevezése

• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
• Elnyert képesítés megnevezése

• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése

• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése

2011-2012
KIM Wekerle Sándor Alapkezelő
Projektpedagógia - képzői feladatok
Multikulturális tartalmak - képzői feladatok
2008-2009
Educatio Kht
komplex helyzetelemzési szaktanácsadó
intézményi folyamat-szaktanácsadó
szervezet- és minőségfejlesztési szaktanácsadó
2006
Budapesti Kommunikációs Főiskola
EU pályázatírás, projekt menedzselés
pályázatírás és projekt menedzsment

1999-2000
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
tanügyigazgatás, tantervfejlesztés, intézményirányítás
közoktatási vezető
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• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

1980-1984
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged
pedagógia, pszichológia
biológia-technika szakos tanár
Főiskola

EGYÉNI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

ANYANYELV

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)

Magyar
Csapatszellem, csapatmunka, megfelelő alkalmazkodási
képesség, jó kommunikációs, előadói készség, melyeket
szakértői és intézményvezetői munkám során szereztem.
Jó szervezőkészség, kellő projekt- és csapatirányítási
tapasztalat szakértői-, pályázatkészítői- és
intézményvezetői gyakorlat alapján.
Tanfolyamok, továbbképzések tartása.
Minőségirányítási-fejlesztési programok készítése,
bevezetésének koordinálása.
Mérési-értékelési tapasztalatok.
Szervezetfejlesztés, pedagógiai programok,
intézményi dokumentumok elkészítésének segítése,
szakértői véleményezése.
Komplex intézményértékelés.
Közoktatási intézkedési tervek készítése. (Települési, megyei,
kistérségi.)
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek készítése –
társulási, települési és intézményi szinten egyaránt.
Komplex helyzetelemzések, szakmai feladattervek készítése
TÁMOP pályázatokhoz.
Intézményi folyamat-szaktanácsadás.
Számítógép felhasználói szintű ismerete.
(Word, Excel, PowerPoint, Internet)
„A” és „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély.

6/40

Vezetési program 2017

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

2004–ben felvételt nyertem az Országos Közoktatási Szakértői
Névjegyzékbe. Szakterület: tanügyigazgatás.
(Szakértői ig. sz.: SZ024539)
Szakértői, szaktanácsadói, pályázatírói munkásságom főbb
területei:
- intézményi dokumentumok készítése, szakértői
véleményezése
(Pedagógiai program, Szervezeti és Működési
Szabályzat, Házirend, Intézményi Minőségirányítási
Program stb.)
- komplex intézményértékelések
- közoktatási intézkedési tervek
- közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervek
készítése – társulási, települési és intézményi szinten
egyaránt.
- megvalósíthatósági tanulmányok készítése ROP
pályázatokhoz.
- komplex helyzetelemzések, szakmai feladattervek
készítése TÁMOP pályázatokhoz.
- intézményi folyamat-szaktanácsadás - TÁMOP
pályázatok
2004-től vállalkozást is folytatok, melynek főbb
tevékenységei a következők:
- Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás,
szakmai tervezés, szakértés
- Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny,
tanfolyam szervezése
- Szakmai képzési célú felnőttképzés
- Egyéb üzletviteli tanácsadás
- Témamenedzselés, programkoordinálás
2010 – A Közoktatási Szakértők Egyesülete alelnöke

MELLÉKLETEK

Végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok

Cegléd, 2017. február 17.
Szegedi György
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Szakmai életutam

Diploma,
1984

Igazgató
1
1995

Közoktatási
vezető

Közoktatási
szakértő

2000

2004

Igazgató
2

Igazgató
3

2005

2012

Pedagógusi diplomámat Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem,
biológia-technika szakon.
A diploma megszerzését követően szülőfalumban, Tápiószőlősön helyezkedtem el biológiatechnika szakos tanárként, ahol szaktárgyaim tanítása mellett 8 évig osztályfőnöki teendőket
is elláttam.
1992-ben meghívtak igazgatóhelyettesnek, az akkor újrainduló Ceglédi Református Általános
Iskolába, melynek 1995 és 2004 között igazgatója is voltam. Fontosnak tartottam az elméleti
vezetői ismeretek megszerzését is, ezért 2000-ben a Budapesti Műszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető
képesítést szereztem. Intézményvezetői munkám elismeréseként, 2002-ben a református
iskolaügy „Lorántffy-díj” kitüntetésében részesültem. Két évtizede a református iskolaügy
egyik vezetője vagyok. (A Református Pedagógiai Intézet tanügy-igazgatási szakértője, a
Délpesti Református Egyházmegye iskolaügyi előadója, a Dunamelléki Református
Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata
Iskolaügyi Bizottságának elnöke.)
Szakmai életutam jelentős állomása 2004, amikor felvételt nyertem az Országos Közoktatási
Szakértői Névjegyzékbe. Szakterületem a tanügyigazgatás. (2010-től a Közoktatási Szakértők
Országos Egyesülete alelnöke vagyok.)
2005-ben visszatértem Tápiószőlősre, ahol megbíztak az Általános Művelődési Központ
vezetésével. A köznevelés mellett a közművelődés szervezése is feladataim közé tartozott, így
nemcsak a gyermekek, de a felnőttek művelődése iránt is felelősséggel tartoztam.
2012-ben a református egyház fenntartásába került a tápiószőlősi iskola és az óvoda, valamint
az újszilvási iskola. Komoly kihívást jelent megfelelni a helyi társadalom elvárásainak, hiszen
a települések egyetlen köznevelési intézménye a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános
Iskola és Óvoda.
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HELYZETELEMZÉS
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A Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda intézményi
környezetének bemutatása
Az intézmény hivatalos neve: Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény
Az intézmény alapfeladatai: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás.
(Az intézmény az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás keretén belül ellátja a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók köréből a sajátos nevelési igényű
gyermekek/tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók integrált nevelését és oktatását.)
Az intézmény statisztikai adatai (2016-2017 tanév I. félév):

Osztályok, csoportok száma
Tanulók száma a tanév kezdetén (2016.10.01.)
Tanulók száma a félév végén
Magántanuló
Testnevelésből felmentett
Tantárgyak értékelése alól felmentett
Magyar
Matematika
Idegen nyelv
Tantárgyi követelményeket félév végén nem teljesítette
Osztályozó vizsgát tett
ebből hiányzás miatt
Intézmény átlaga (alaptantárgy)
Kitűnő (kiválóan teljesített) tanuló (3. évfolyamtól)
Jeles tanulók (3. évfolyamtól)
Mulasztott órák száma összesen
igazolt
igazolatlan
mulasztott órák száma/fő
mulasztott órák száma/osztály (csoport)
SNI gyerekek (2016.10.01.)
Gyermekvédelmi támogatásban részesülő (2016.10.01.)
Hátrányos helyzetű gyerekek (2016.10.01.)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (2016.10.01.)
tanév elején
Napközisek
száma
félév végén
tanév elején
Menzások száma
félév végén

TÚÖsszesen
Iskola Iskola
11
9
23
244
227
543
240
228
542
1
1
1
3
4
*
1
1
10
24
34
4
1*
5
3
1*
4
4,14
4,13
4,135
19
16
46
24
14
38
942 nap 8018 9389
7633 9044
385
345
13 nap
33,4
41,2
729
1043
886
4
28
20
52
18
67
113
198
TÓvoda
3
72
74

7

35

45

87

5

5
145
133
34
38

4
135
132
38
34

14
280
265
72
72
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A tanulók megoszlása az egyes évfolyamok osztályaiban:

1. osztály

Tápiószőlősi
Iskola
26

Újszilvási
Iskola
31

2. osztály

21

27

48

3. osztály

26

20

46

4.a

20

19

4.b

19

18

5.a

19

5.b

18

6. osztály

21

7.a

22

7.b

18

8. osztály

30

Összesen
57

76

28

65

33

54

27

67

25

55

Munkavállalói adatok:
Tápiószőlősi
Óvoda

Tápiószőlősi
Iskola

Újszilvási
Iskola

Összesen

igazgató

1

1

igazgatóhelyettes

2

2

tagintézmény-vezető

1

gazdasági vezető
óvodapedagógus

1
1

2
1

6

6

tanító

16

10

26

tanár

8

10

18

ebből tartósan távol lévő
pedagógus

3

2

5

pedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai

1

1
1

1

11/40

Vezetési program 2017

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

asszisztens
3

dajka

3

adminisztrátor,
iskolatitkár

2

rendszergazda

1

technikai dolgozó

1

1

3
1

9 (ebből 1 fő
könyvtáros)

11

21

A kompetenciamérések eredményei
1. Átlageredmény

Méré- Évsi
foterü- lyam

Átlageredmény

let
Az országos átlaghoz viszonyítva

Matema-

A községi ált. isk. viszonyítva

2011 2012

2013

2014

2015 2011

2012

2013

2014

2015

















































































6.

tika

8.

Szö-

6.

vegértés
8.
 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
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Eredményeink összességében nem kimagaslóan jók, de ha összevetjük a lakóhelyünk
környezetében lévő intézmények eredményeivel, az elsők között tudhatjuk magunkat.
Bizakodásra ad okot, hogy 5 év folyamatát vizsgálva, sem az országos, sem a községi iskolák
átlaga szignifikánsan nem magasabb a miénknél.
2. Eredményeink, a tanulók CSH (családi háttér) indexének tükrében

Mérési
Évterü- folet
lyam

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió alapján

Mate-

2014

2015 2011

2012

2013

2014

2015

















































































6.

értés

2013

8.

Szöveg-

2011 2012

6.

matika

A
megfelelő
képzési
forma/településtípus
telephelyre
illesztett regresszió lapján

8.

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
Tudjuk, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei jelentős mértékben meghatározzák
képességeik, eredményeik alakulását. Semmi sincs akkora hatással a gyermek fejlődésére,
mint saját szülei. Iskolánk mérésre kötelezett tanulói és szülei, a tanulói kérdőíveket 80%
fölötti arányban, értékelhető módon töltötték ki az elmúlt 5 év viszonylatában, ezért
intézményünk esetén a CSH-index alapján megállapítható, hogy a tanulókat ért környezeti
hatások kompenzálásában az iskola nagy szerepet vállal, és a munka eredményét jól mutatja a
felmérés átlag fölötti teljesítése. A hozzáadott érték az iskolában magas.
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Az intézményi infrastruktúra
Az intézmény teljes körűen rendelkezik a feladatellátásához szükséges infrastrukturális
háttérrel. (Kellő számú tanterem, szaktanterem, tornaterem, tornaszoba, sportudvar stb.)
Eszközellátottsága - különös tekintettel az infokommunikációs technológia (IKT) eszközeire átlag feletti.
Az épületek energetikai adottságai jók.
A helyzetelemzés főbb megállapításai:
Óvodai nevelés
1.
Az óvodai neveltek számának alakulásából - az országos tendenciákat és a település
születési adatait is figyelembe véve - 3 óvodai csoport folyamatos működtetése
prognosztizálható.
2.
Jelenleg az egyes óvodai csoportok között a gyermeklétszám arányosan oszlik meg. A
csoportonkénti nevelői létszám megfelelő, de a vezetői feladatok ellátása - a csoportban
végzett munkán túl - megoldhatatlan.
3.
Arányaiban sok a fejlesztésre szoruló gyermek. (Logopédia hátrányok, pszichés
fejlődési zavar, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, mozgásfejlődési problémák
stb.)
Általános iskolai nevelés-oktatás
1.
A tanulók számának alakulásából - az országos tendenciákat és a település születési
adatait is figyelembe véve, mindkét település vonatkozásában - évfolyamonként 1-1 osztály
folyamatos működtetése prognosztizálható.
2.
Jelenleg – ha szűkösen is, de – elegendő, megfelelő képzettségű pedagógussal
rendelkezik az intézmény, feltéve, hogy a humán erőforrás alkalmazása közösen történik az
egyes tagintézmények feladatellátásának megfelelően. („Szakos áttanítások” vannak az egyes
iskolai tagintézmények között.)
3.
Az országos átlagot jóval meghaladó mértékű a sajátos nevelési igényű tanulók
számaránya. (Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő
gyermekek). Viszonylag magas a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
különleges bánásmódot igénylő tanulók száma, sok a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek.
4.
Évről évre egyre nagyobb gondot jelentenek a mulasztások. Különösen az igazolatlan
hiányzások száma emelkedett jelentős mértékben.
5.
Az elmúlt évek kompetencia-mérésének eredményei - a különböző szintű (községi,
országos) összehasonlítások pozitív tartalma ellenére - egyértelműen rávilágítanak a
szövegértés fejlesztésének szükségességére, mely közös nevelőtestületi feladat.
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Ami az előző ciklus terveiből megvalósult
Egyházi célkitűzések:
Tény

Terv
a tanítási hetek áhítattal kezdődnek



hetente két kötelező hittan- és egyházzenei
óra épül be az órarendbe



megemlékezünk iskolai keretben, vagy
gyülekezeti
közösségben
az
egyházi
ünnepekről



a tanév/félév csendesnappal kezdődik és
végződik



komoly odafigyeléssel választjuk meg a
tankönyveket a Református Pedagógiai
Intézet ajánlásaira tekintettel



a tantárgyak közül a magyar, a történelem, az részben valósult meg
ének tantervekben a bibliai ismeretek átadása
is helyet kap
minden oktatandó
mérlegére állítunk

tananyagot

a

Biblia továbbra is erre törekszünk

Szakmai célkitűzések:
Terv

IKT kompetenciák fejlesztése

Tény
A nevelőtestület minden tagja rendelkezik a
napi munkavégzéséhez (e-napló, interaktív
tananyag használata stb.) saját laptoppal.
Minden pedagógus 30 órás IKT témájú
akkreditált továbbképzésben részesült.
Tantermeink projektorral felszereltek.

Modern szakmai módszerek elsajátítása

Minden pedagógus 60
módszertan
témájú
továbbképzésben részesült.

órás

modern
akkreditált
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Tehetségfejlesztés

Akkreditált tehetségponttá vált az intézmény

Esélyegyenlőség

Teljes körű integráció a nevelésben (SNI,
HH és HHH vonatkozásban egyaránt.)

Öko-iskola

Örökös öko-iskolai címet nyertünk.

Referencia-intézményi szolgáltatások

Elnyert referencia-intézményi cím.
Megkezdődött a jó gyakorlatok átadásának
folyamata, otthont adunk térségi pedagógus
továbbképzéseknek.

Ami terven felül teljesült
Egyház:
-

A templomlátogatások rendjének szabályozása (Házirendben rögzített szankciók.)

-

Elkezdődött, de továbbra is folyamatos elvárás a nevelőtestület tagjai számára:
o pedagógusok egyházi szerepvállalása, templomlátogatása – felekezetek szerint
(személyes példamutatás a diákok részére)
o egyházi fenntartásból adódó ismeretek elsajátítása – bibliaismeret (tájékozódás
a Bibliában), egyházi ünnepek, az egyházi szervezet stb.

Szakma:
-

Sportiskolai orientáltságú első osztály indult iskolaotthonos keretek között
Újszilváson.
Tápiószőlősön, az 1-3. évfolyamon, egy olyan rendszer került bevezetésre, ahol a
tanítók és a napközisek átfedésben dolgoznak
LEGO programozás – szakköri szinten
Pályaorientációs alkalmak szervezése (előadások, üzemlátogatások)

Infrastruktúra:
-

Tornaszoba kialakítása (a mindennapos testnevelés bevezetése indokolta)
Tápiószőlősön
A tornaterem nyílászáróinak javítása Újszilváson
Testnevelés szertár kialakítása, sportöltözők felújítása Újszilváson
Kültéri sportpálya újraaszfaltozása (több mint 30 év utáni felújítás) Tápiószőlősön
Térburkolat létesítése – Tápiószőlős (óvoda, iskola)
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Orvosi szoba kialakítása – Újszilvás
Informatikai hálózat fejlesztése és az informatikai szaktanterem új számítógépekkel
történő felszerelése Újszilváson,
A 7-8-as tantermek tetőszerkezetének felújítása Tápiószőlősön
Az iskolaépületet a tornateremmel összekötő épületrész tetőszerkezetének javítása
Újszilváson
Légkondicionáló berendezések felszerelése mindkét iskolaépületben (informatikai
helyiségek, irodák, nevelőtestületi szobák)
Irodai bútorzat cseréje, valamint tanulói öltözőszekrények létesítése Tápiószőlősön
2 db Ford Transit mikrobusz beszerzése és üzemeltetése
Új fűnyíró traktor beszerzése
Karbantartáshoz szükséges professzionális kéziszerszámok vásárlása
Függönyök cseréje az iskolaépületekben
Rendezvénysátor vásárlása (teljes körű felszereléssel)
Folyamatos eszközfejlesztés (tananyagok, sporteszközök, konyhai felszerelések stb.)
IKT fejlesztések (Internet – sebességfejlesztés, hálózat kialakítása a tagintézmények
között, professzionális tűzfal vásárlása, kamera-rendszer kiépítése, projektorok,
laptopok stb. folyamatos beszerzése, adminisztrációt segítő szoftverek használata)

Folyamatban van:

- Fedett kerékpártároló készítése Újszilváson
- Ipari mosogatógépek beszerzése valamennyi tagintézmény melegítő konyhájához
Megjegyzés: Újszilváson jelenleg Tanuszoda építése folyik. Az építési terület és az iskola
épületében jelenleg megtalálható karbantartói bázis miatt bizonyos infrastrukturális
fejlesztéseket (pl. térburkolat létesítése, sportudvar kialakítása) át kellet ütemezni. Az
újszilvási iskolaépület nyílászáróinak cseréje és az elektromos hálózat korszerűsítése az
önkormányzattal közös beruházásban fog megvalósulni. (Pályázat folyamatban.)
Egyebek
-

Csapatépítő alkalmak – hagyományteremtés
Rendszeres cafeteria-juttatások valamennyi dolgozó számára
Bérrendezés – a legalacsonyabb bérek esetében
Rehabilitációs foglalkoztatás
LOGO-tervezés
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Az országos tanfelügyelet kézikönyvében meghatározott
kötelező vezetői feladatok
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
„Nem lehet a gyermeknek megtanítani egy tananyagot, ha azt maga a gyermek, nem akarja”.
„A professzionális tanár a gyermeknek, az akarata ellenére is megtanítja a tananyagot”.
Ez a két gondolat látszólag ellentmondásban van egymással. Mégis hogyan lehetséges ezt
feloldani? Úgy, hogy az igazi pedagógus tudja, hogyan motiválja a gyermeket. Tudja, hogyan
érje el, hogy a gyermek hozzáállása megváltozzon, és az előzetes szándéka ellenére, ő akarjon
tanulni.
Ez bizony, nagyon nehéz. És nem is megy egyedül. A pedagógus munkája csapatmunka,
akkor ér el látványos eredményt, ha egy nevelőtestület közös szándékkal, közös
elkötelezettséggel, egymást segítve dolgozik.
A vezetőnek az a feladata, hogy ehhez biztosítsa a feltételeket.
A jól működő, minőségi iskola „szükségletpiramisa”:

Természetesen, a megvalósítás nem megy egyszerre, sőt az egyes szintek sem feltétlenül
egymást követően valósulnak meg. Az elmúlt 5 éves időszakban tudatosan törekedtem arra,
hogy a piramis szükségletszintjeit minél alaposabban megvalósítsuk.
Vezetői elvek és értékek kifejtése, vezetői elképzelések
Ami változott, amire fel kell készülni:
Az előző ciklus nemcsak a korábbi tervezés végrehajtásáról szólt. Az előző ciklus eredményei
mellett folyamatos változások és új kihívások is megjelentek.
Az új stratégiai tervezést az elért eredményekre, mint alapokra, nyugodtan rá lehet építeni. Az
új kihívások pedig erősödtek. A fejlődés irányát nem az egyéni szimpátia, hanem a szakmaikörnyezeti elvárások szabják meg. Ma annyira gyors a változás, hogy soha nem látott
naprakészséget igényel pedagógustól, vezetőtől egyaránt.
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 Egyrészt, az eltelt ötéves ciklus alatt az iskola környezete szinte többet változott, mint az
megelőző évtizedek alatt. Új, a települések „lokálpatrióta” közösségéhez képest más
igényeket támasztó közösségek betelepedése történt meg. Megjelentek, az óvodánkban,
iskolánkban a 25 évvel ezelőtt tanuló generáció gyermekei is. A mai korosztály szülei
pedig sokkal szabadelvűbben nevelnek, mint a korábbi generációk. A mai gyermekek
pedig nyitottabbak, kíváncsibbak, ugyanakkor kevésbé feszélyezettek, az önfegyelmük
alacsonyabb szintű, így az új feladatokhoz változtatni kell a nevelési stratégián. Az
eredményhez ma sokkal következetesebb, egységesebb nevelői testület szükséges, mint
ami korábbi időszakokra jellemző volt.
 Másrészt, intenzíven fejlődik a technika, így az oktatástechnika világa is. Ma laptopokon
dolgozunk, interaktív táblákat, projektorokat, internetet használunk, a gyermekek okostelefonokkal is dolgozhatnak a tanórán. Látható, hogy micsoda hatalmas fejlődésen ment át
a technika, szinte annyi idő alatt, amíg a gyermek az első osztálytól a ballagásig eljut az
iskolában. Ilyen intenzív fejlődés esetén, ma sokkal jobban kell követni a változásokat,
mint korábban.
 Harmadrészt pedig fontos látni, hogy a korábban iskola/pedagógus centrikus
ismeretelsajátítás mára nagyon megváltozott. A gyermekek tudása, már nemcsak az
iskolában fejlődik. A médiában magas színvonalú tájékoztató írásokat lehet olvasni,
ismeretterjesztő filmeket lehet látni, és több ismeretterjesztő csatorna is folyamatosan vetíti
az emberiség fejlődésének újabb, és újabb felfedezéseit. Eddig teljesen ismeretlen
világokat mutatnak be látványosan, mindez lebilincselő a gyermekek számára. A másik
ilyen nagy ismeretterjesztő terület az internet, amely nemcsak a gyermeknek, hanem a
pedagógusnak is kihívás. Nemcsak azért, mert a felület kezelését meg kell ismerni, hanem
azért is, mert a megjelenő információk nem mindegyike autentikus, így a gyermeket meg
kell tanítani, annak válogatására is. A harmadik, szintén kétes, de meghatározó
ismeretterjesztő területek, a különféle közösségi hálózatok. Itt a gyermekek egymás között
osztják meg, a sokszor félrevezető információkat.
 Régi-új kihívás a közel 30 év kihagyás után újraszervezett tanfelügyelet megjelenése is. A
tanfelügyelet a pedagógus szakmai kompetenciáit, a vezető stratégiai kvalitását, a
nevelőtestület szervezeti kultúráját és eredményességét vizsgálja. Ez eleve feltételezi a
testületen belüli szoros együttműködést, az odafigyelést egymásra, valamint a rendszeres
belső szakmai bemutatókat, hospitálásokat.
 Végül, mára kihívást jelent a hagyományos – ugyanakkor elengedhetetlen – tudástartalmak
és technikák megismertetése is. A gyermekek számára teljesen természetes az internetes
keresők használata, de meg kell tanítani az internetnél hitelesebb, de nehézkesebben
alkalmazható könyvtár használatát is. A filmek látványossága nem pótolja a könyvekből
olvasott tartalmak fantáziafejlesztését, a számítógép lehetőségei nem pótolják a fejben
történő logikai következtetéseket. A hagyományos eszközök alkalmazása jóval
nehézkesebb, ezért kevésbé kedveltebb a gyermekek számára, mint az új technika adta
lehetőségek. (A hagyományos eszközök alkalmazását vonzóvá tenni, mára igen nehéz
kihívássá vált.)
A mai pedagógus nem tud fejlődni, ha nem tudatos, ha nincs meg a belső igényessége, ha
nincs számára folyamatos külső és belső továbbképzés. Sokat segíthet egymásnak az
összetartó, magas szakmai színvonalat elváró, ugyanakkor egymás fejlődését segítő
pedagógus „csapat”, és a következetes, magas szakmai kvalitású vezetés.
Ezek óriási kihívások. Átgondolt, de gyors stratégiai döntéseket, tudatos, alkalmazkodó és
következetes operatív szervezéseket igényel az iskolavezetéstől.
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Ami a továbbiakban is fontos marad:
A mai igények is egyensúlyt követelnek a
nevelésben és az oktatásban, miközben a
nevelő-oktató munkában egyszerre kell
megoldani az egységest a differenciálttal, a
csoportfejlesztést az egyéni bánásmóddal, a
közösségi nevelést a családi neveléssel, az
általánost a sajátossal.
Éppen ezért akkor lehet jó és eredményes
egy iskola vezetése, az intézmény munkája
akkor lehet hatékony, ha megteremti a
nevelő-oktató
munka
folyamatában
résztvevő hármas csoport egységét.

Pedagógus

Gyermek

Szülő

Tápiószőlős és Újszilvás közössége mindig magas igényeket támasztott az
óvodával/iskolával szemben, de emellett a szülői társadalom együttműködési hajlandósága az
utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent.
A nevelőtestületünk tagjai mindig nyitottak voltak a környezet felé, jellemző az innovatív, a
kreatív hozzáállás a feladatokhoz, a partnerközpontúság, a szakmai közösség igénye és a
tanulók iránti elkötelezettségük.
Az iskola jelenlegi tanulói többnyire olyan családok gyermekei, akiknél - tisztelet a
kivételnek - kevésbé fontos a kultúra, ezért nem kifejezett elvárás a hatékony tanulói
teljesítmény sem.
Mindez nagyon nagy kihívás a fenntartó egyház és az intézmény nevelői közössége számára.
Ezért folyamatosan arra kell törekednünk, hogy a gyermekekben, fejlesszük és megőrizzük a
tudás és az erkölcsi alapértékek iránti igényt, és azt a tanulás iránti vágyat, amely indíttatással
az óvodából az iskolába érkeznek. Ehhez a munkánkhoz meg kell, hogy szerezzük a szülők
erkölcsi és a kollégák szakmai támogatását.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Vezetői stratégia és célkitűzések
Az iskola pedagógiai programja tartalmazza azokat a célokat, feladatokat, amelyeket elvár az
intézménytől a Nemzeti Alaptanterv, a fenntartó, illetve az iskola környezete, továbbá
meghatározóak még a tanfelügyelet standardjaiban rögzített általános pedagógiai elvárások.
Összeegyeztetésük az intézményi elvárásokkal már elkészült, s szabályzati szempontból a
jelenleg kialakítás alatt álló önértékelési szabályzat része lesz. Vezetői célkitűzéseim ezekre
épülnek.
A stratégiai célok követése, az éves operatív tervezés, és a terveknek megfelelő mindennapos
gyakorlat a feladatvégzés területén a biztosíték az intézmény elért szakmai színvonalának
megőrzésére, szakmai továbbfejlesztésére, eredményeinek elismerésére.
A célok és a stratégiai törekvések magas szintű végrehajtásában mindig is elkötelezett volt az
intézmény vezetése. E megjelölt célok jelentős része olyan, folyamatosan fennálló feladat,
amelynek eléréséhez állandó fejlesztésre kell törekednünk.
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Közülük különösen aktuálisak az alábbiak, amelyek intenzív fejlesztéséért fogok a következő
ötéves vezetői időszakban törekedni:

 A tanfelügyelet és az önértékelés összehangolása, a szakmai elvárásoknak való minél
nagyobb mértékű megfelelés
A tehetséggondozás fejlesztése
A differenciált foglalkoztatás alkalmazásának továbbfejlesztése
A digitális tananyagok általános használata
Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése
A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása
Az idegen nyelv tanításának fejlesztése
A sportiskolai jelleg megerősítése
Ökológiai-ökonómiai szemlélet fejlesztése
A napközi és a tanulószoba szakmai fejlesztése
Épületek és környezetük - karbantartás, felújítás












Vezetői stratégia és célkitűzések részletezve:
Cél:
Feladatok:

Indikátorok

Sikerkritériumok

A tanfelügyelet és az önértékelés összehangolása, a szakmai
elvárásoknak való minél nagyobb mértékű megfelelés
 a tanfelügyelet standardjainak megismerése
 a tanfelügyelet eszközeinek alkalmazása a tervezőmunka ellenőrzésében
 a tanfelügyelet eszközeinek alkalmazása az óraelemzéseken
 megjelenés az éves tervezésben
 a pedagógusok hány százaléka ismeri a tanfelügyelet standardjait
 a pedagógusok hány százaléka alkalmazza az óraelemzések során az
eszközöket
 a tervezőmunka hány százalékában vannak figyelembe véve az eszközök
 a tervezés minél nagyobb %-ú megvalósulása a tanórákon
 tanulók kompetenciái hogyan alakulnak
☺ a pedagógusok átlagosan legalább 75%-ban a tanfelügyeleti
standardoknak megfelelően dolgoznak
☺ a pedagógusok 100%-a ismeri a tanfelügyeleti standardokat, eszközöket

 A tanfelügyeleti elvárások nagyon hasonlóak az eddigi gyakorlatunkhoz, azonban a
teljes megfeleléshez még sok pontosítás, gyakorlati tapasztalat szükséges.

 Különösen fontos, hogy a tervezésben, és a tanórán, egyaránt figyelembe vegyük az
elvárásokat.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o
o

az önértékelési csoport munkáját
a munkaközösségi hospitálások szervezését
a hospitálások fejlesztését
belső munkaközösségi műhelymunka fejlesztését
a saját informatikai felület fejlesztését

fogom támogatni.
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Cél:
Feladatok:

Indikátorok

Sikerkritériumok

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

A tehetséggondozás fejlesztése
 a tehetségfelkutató módszerek megismerése
 a tehetségfelkutató módszerek alkalmazása a pedagógiai gyakorlat során
 a tehetséges tanulók éves felmérése
 a tehetséges tanulók fejlesztésének éves tervezése, a tervezésen alapuló
tehetségfejlesztés általánossá válása
 a pedagógusok hány százaléka ismer tehetségfelkutató módszereket
 a pedagógusok hány százaléka alkalmazza pedagógiai munkája során a
tehetségfelkutató módszereket
 tanulók legalább 25%-ának bevonása a tehetséggondozásba
☺ a pedagógusok átlagosan legalább 50%-a foglalkozik a tehetségekkel
☺ a „dobogós” versenyeredmények száma jelentősen emelkedik
☺ a „mindenki tehetséges valamiben” szempont általánossá válása a
pedagógusok számára

 Különösen fontos, hogy mind tervezésben, mind a tanórán, kiemelten vegyük
figyelembe a tehetséggondozás lehetőségeit.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o
o

a munkaközösségek tehetséggondozó tevékenységét
a munkaközösségi hospitálások szervezését
a belső munkaközösségi műhelymunka fejlesztését
a pedagógus saját belső fejlesztését a tehetséggondozás területén
a pedagógusok tehetséggondozó továbbképzéseken való részvételét

fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

Indikátorok

Sikerkritériumok

A differenciált foglalkoztatás alkalmazásának továbbfejlesztése
 háromszintű tervezés továbbfejlesztése, a tehetséggondozás és a
lemaradó tanulók felzárkóztatásának tudatos tervezése
 egyéni, személyre szabott felzárkóztató- és tehetségfejlesztés növelése
a nevelőtestületnél
 módszerek változatos alkalmazása (differenciáló és kooperatív
technikák) a tanórákon
 módszertani továbbképzések szervezése
 az éves tervezés szakszerűségének növelése
 a tanórák hány százalékában folyik ilyen szintű differenciált oktatás
 a pedagógusok hány százaléka alkalmaz a céloknak megfelelő
differenciáló módszereket
 a tanulók hány százalékának van egyéni fejlesztési terve a tehetséges
és a fejlesztésre szoruló tanulók körében
 az egyéni fejlesztési tervvel tanulók kompetenciái hogyan alakulnak a
többi társaikhoz képest
☺ a tanórákon átlagosan legalább 30%-ban háromszintű differenciált
oktatás folyik
☺ a pedagógusok 100%-a tud differenciáló módszereket és kooperatív
technikákat alkalmazni
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 A korábbi ciklusban elvárás volt a személyre szabott oktatás a tanórákon. Az új, a
tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatásának kiemelése és a tudatos
felkészítésük, foglalkoztatásuk a tanórai napi gyakorlatban, még sok fejlesztést
igényel.

 Különösen fontos, hogy mind a tanórán, mind a házi feladatok kijelölésénél,
ellenőrzésénél figyelembe vegyük a fejlesztési feladatokat minden tanulónál.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o
o
o

a tanórai és tanórán kívüli szaktárgyi diákelőadások szervezését
a hiteles minták bemutatását
a hospitálások fejlesztését
a belső munkaközösségi műhelymunka fejlesztését
a továbbképzések, szakmai fórumok látogatását
a tehetséges tanulókat foglalkoztató projektek szervezését

fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

Indikátorok:

Sikerkritériumok:

A digitális tananyagok általános használata
 az eszközök használatában az egyéni lehetőségek biztosítása
 a tananyaghoz illeszkedő digitális oktatási anyagok alkalmazása
 a minden pedagógus számára elérhető szerver rendszerszerű
általános használata
 a tantermekből elérhető internet tanórai alkalmazása
 internetes házi távoktatási felületek (pl. Moodle) alkalmazása a
tanulók otthoni felkészítésében
 interaktív anyagok folyamatos frissítése és beszerzése
 tevékenységek, programok számának, kínálatának növelése
 az alkalmazók számának növelése
 a gyermekek bevonása az alkalmazásba
 a Moodle felület biztosítása minél több pedagógus és tanuló
számára
 minden teremből elérhető hálózat
 megfelelő kapacitású és sebességű szerver
☺ megfelelő képzettségű pedagógusok száma
☺ általánosan a tanórákhoz kapcsolódóan legalább 25%-ban
alkalmaznak távoktatási felületet
☺ a tanulók képzésének, érdeklődésének megfelelő feladatok
számának növekedése

 Iskolánkban szinte teljesen kiépült az IKT eszközök alkalmazását biztosító hálózat,
szinte minden tanterem felszerelt, megfelelő szintű IKT eszközzel.

 Az eszközök alkalmazásával is mintát mutatunk a tanulóknak az informatikai
eszközök tudományos, és nem játékcélú felhasználására.

 A Moodle felület alkalmazásával kiterjeszthetjük a tanórai képzést az otthoni
munkára, az eszközhasználattal motiválhatjuk a tanulókat, végeredményben jelentősen
emelhetjük iskolánkban az oktatómunka hatékonyságát.
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 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o
o
o

kreatív ötletek magvalósítását a tanórán
külső – belső továbbképzések szervezését
az eszközök tanórai alkalmazásának bővítését
a tanórai alkalmazással kapcsolatos bemutatóórák szervezését
a megfelelő digitális tananyagok felhasználását
a hálózat és a Moodle-felület kiépítését, alkalmazását

fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

Indikátorok:
Sikerkritériumok:

Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése
 az alsós és felsős informatika tananyag áttekintése, összehangolása
 az iskolánkban megvalósítható médiaoktatás tananyagának
fejlesztése
 a digitális média-informatikai eszközök fejlesztése
 az egyre korszerűtlenebb eszközpark folyamatos cseréje
 pályázatok, támogatók felkutatása
 korszerűsített eszközpark
 a 7-8. osztályos tagozatos tanulók tudják használni a médiainformatikai eszközöket
☺ megfelelő minőségű, korszerű média- és informatikai eszköz
biztosítása
☺ az eszközök általános alkalmazása a tanítás-tanulási folyamatban
☺ önálló oktatási anyagok készítése

 Szükségessé vált az informatika tananyag áttekintése, fejlesztése, az alsós és a felsős
tananyag újrahangolása.

 Szükségessé vált a média-informatika tanításának további fejlesztése, az eszközpark, a
rögzítés-technika további fejlesztése.

 Szükségessé vált az informatika termek egyre korszerűtlenebb berendezéseinek
cseréje.

 A továbblépés iránya, a megszerzett ismeretek alkalmazása a tanulásban, a tanórákon;
pl.: a médiatechnika segítségével az órai és a házi feladatokhoz digitális tananyagok
készítése.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o

a technikai eszközök célszerűbb, tudatosabb fejlesztését
az eszközök tanórai alkalmazásának bővítését
a tanórai alkalmazáshoz továbbképzés szervezését
a termek, eszközök cseréjére, modernizálására, pályázatok készítését, támogatók
felkutatását

fogom támogatni.
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Cél:
Feladatok:

Indikátorok:
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A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása
 a színpadtechnika, a világítástechnika fejlesztésének befejezése
 a díszletek készítésének, tárolásának megoldása
 a díszletkészítés, és a színdarabok tanórai beépítése, alkalmazása
 a kötelező- és ajánlott irodalom színpadi feldolgozásának
alkalmazása
 további, évfolyam szintű feldolgozások, szereplések szervezése
 a színpadtechnika végleges telepítése
 tanórai feldolgozás kapcsolása az előadásokhoz
 a drámapedagógia markánsabb megjelenítése a tervezésben és a
végrehajtásban
☺ a tanulók évfolyamszintű bevonása az előadásokba
☺ a hangosítás kiépítésének befejezése
☺ a világítástechnika befejezése
☺ korszerű mikroportok beszerzése

 A tanulói színházi előadások szervezésének hagyománya évtizedekre tekint vissza
iskolánkban, fontos e hagyomány ápolása, megőrzése.
 Fontos, hogy a korábbi célok megtartása, fejlesztése: a gyermekek beleélését a
szerepekbe minél tökéletesebb technikával biztosítsuk. A szereplés élménye két
területen is fontos a tanulók számára:
o a nagyszámú nézőközönség előtti megjelenés és önkifejezés szemléletformáló,
segíti a magabiztos fellépést és a határozott kiállást, az önkifejezést akár tömeg
előtt is.
o az előadás folyamán a szerepek, a jelenetek, a beleélő és az empatikus képesség
fejlesztését segítik.
 A színházi előadások repertoárjába beillesztett kötelező- vagy ajánlott irodalom segíti
a célzott olvasáskompetencia továbbá a fantáziafejlesztést, mert az előadás motiválja
az olvasottak feldolgozását.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o

a színpadtechnikai célszerűbb, használhatóbb fejlesztését
minél több jelmez, díszlet tanulók általi készítését
az előadás lehetőségét minél szélesebb tanulói körben
az előadásra kiválasztott színdarabok esetében a tanulók számára mély erkölcsi
mondanivalót, továbbá a kötelező és ajánlott irodalom anyagának feldolgozását
tartalmazó előadások megtartását

fogom támogatni.

26/40

Vezetési program 2017

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Cél:
Feladatok:

Az idegen nyelv tanításának fejlesztése
 a beszéd-centrikus nyelvhasználat napi gyakorlatának fejlesztése
 a szövegértés fejlesztése
 az idegen nyelvi kultúra megismerése iránti fogékonyság fejlesztése
Indikátorok:
 a tanulók beszédtechnikájának, szövegértésének javulása
 idegen nyelvű művészeti alkotások (irodalom, filmművészet stb.)
megismerése, feldolgozása
 tanulmányutak szervezéséhez pályázatok készítése
Sikerkritériumok: ☺ megfelelő módszertani és eszközhasználati továbbképzések
☺ társintézményekkel kialakított kapcsolatok
 Az idegen nyelv tanításához jól használható, a tanulók által könnyen elsajátítható
digitális segédeszközök kaphatók, amelyek intenzíven hozzájárulnak a tanítás
hatékonyságához.

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o

az idegennyelv-oktatásban a tehetséggondozás és a felzárkóztatás biztosítását
a változatos tanítás-tanulási módszerek alkalmazását
új, korszerű AV. és digitális eszközök beszerzését és alkalmazását
a beszédtechnika és a szövegértés fejlesztését támogató foglalkozások szervezését

fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

A sportiskolai jelleg megerősítése
 a köznevelési típusú sportiskola felmenő rendszerben történő
kialakítása
 a sportiskola személyi-, tárgyi- és szervezeti feltételeinek folyamatos
biztosítása
 PR kommunikáció, toborzás a sportiskolába
Indikátorok:
 a feladatellátásnak megfelelő, kellő létszámú sportiskolai nevelésreoktatásra felkészült pedagógus
 sportiskolai oktatásra-nevelésre alkalmas tanulásszervezési módok
megvalósítása
 sportolni vágyó, sportolásra alkalmas tanulók toborzása a környező
települések tanköteles korú diákjai közül
Sikerkritériumok: ☺ tanuszoda megépülése, folyamatos üzemelése
☺ úszásoktatás megszervezése helyben és a környező települések diákjai
számára
☺ megfelelő módszertani továbbképzések
☺ társintézményekkel kialakított kapcsolatok

 A fejlesztés elősegítésére:
o a sport, a mozgás szeretetére nevelést, a nevelők módszertani továbbképzését
o a tanulók sportiskolába történő szállításához szükséges közlekedési eszközök
(mikrobuszok, autóbusz) beszerzését, ill. bérlését
o a sportiskolával kapcsolatos PR kommunikációt
o a testnevelői humán erőforrás fejlesztését
fogom támogatni.
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Cél:
Feladatok:

Ökológiai-ökonómiai szemlélet fejlesztése
 az örökös-ökoiskola cím tartalmi elemeinek megfelelő szemléletű
nevelés
 a Zöld Projekt gyakorlati megvalósítása
 iskolai gyakorlókertek kialakítása és folyamatos művelése
 Ökológiai-ökonómiai gondolkodásmód elterjesztése
(Az öko- és pénzügyi/gazdálkodási szemléletmód rendszerbe
foglalása. „Ne halat adjunk, hanem halászni tanítsunk!”)
Indikátorok:
 iskolai gyakorlókertekhez ingatlan biztosítása (önkormányzat, egyház)
 folyamatos beszerzés – talaj, tápanyag, magvak, palánták stb.
 öntözés megoldása
 pénzügyi-gazdálkodási, háztartási ismeretek elsajátítása
Sikerkritériumok: ☺ iskolakerti parcellák
☺ folyamatos növényápolás
☺ megfelelő módszertani továbbképzések
☺ civil szervezetekkel, társintézményekkel kialakított kapcsolatok

 A fejlesztés elősegítésére:
o
o
o
o

az ökológiai-ökonómiai gondolkodásmód elterjesztését
a falusi gazdálkodási hagyományok megőrzését
az egészséges táplálkozás iránti igény gyermekekben történő kialakítását
a nevelők környezettudatosságának erősítését célzó szakmai továbbképzéseket

fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

Indikátorok:

Sikerkritériumok:

A napközi és a tanulószoba szakmai fejlesztése
 a napközis és a tanulószobai foglalkozások céljainak, jó
működésének újragondolása, szabályozása
 a napközis és a tanulószobai foglalkozások szakmai fejlesztése
 a házi feladatok elkészítése és a tanórákhoz kapcsolódó gyakorlás
fejlesztése
 a „klub-napközis” rendszer fejlesztése
 a napközis munkaközösség szakmai együttműködésének fejlesztése
 a tanulási idő eredményes, és hatékony megszervezése
 az összehangolt szabadidő-szervezés megteremtése
 munkaközösségen belül a folyamatos szakmai önfejlesztés,
bemutató foglalkozások, foglalkozás-elemzések
☺ a napközis és a tanulószobai foglalkozások keresettségének
növekedése
☺ a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon résztvevő tanulók
tanulmányi teljesítményének növelése

 A tanulószobai foglalkozásokkal szemben elvárás, a tanulók házi feladatának, továbbá
a tananyag gyakorlásának, a tanulók, tanórára való teljes körű felkészítésének
teljesítése.
 A napközis foglalkozások minőségi fejlesztésének növelése iránti igény az utóbbi
időkben erősödött, a foglalkozások színvonalának meg kell felelnie a szakmai és a
szülői elvárásoknak.
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 A változatos szabadidős tevékenység megszervezése, a napközis csoportok közötti
együttműködés megteremtése fontos elvárás.

 A fejlesztés elősegítésére:
o a tanulószobai foglalkozások szervezésének újraszabályozását
o a napközis foglalkozások szervezésének újraszabályozását (iskolaotthon felé
történő elmozdulást)
o a szabadon választható szabadidős foglalkozások szervezését
fogom támogatni.
Cél:
Feladatok:

Indikátorok:

Sikerkritériumok:

Épületek és környezetük - karbantartás, felújítás
 Az óvoda épületének fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése
 Tornaterem felújítása (nyílászárók cseréje, hőszigetelés és
tetőjavítás) Tápiószőlősön
 Teraszok létesítése a bejárati lépcsők fölé Tápiószőlősön
 Az újszilvási iskolaépület nyílászáróinak cseréje és az elektromos
hálózat
korszerűsítése,
nappali
fényviszonyok
javítása,
térburkolatok kialakítása
 Iskolai sportudvarok, játszóudvarok fejlesztése
 Zöldítési program megvalósítása valamennyi tagintézmény területén
 az intézmény épületeinek korszerűsítése, biztonságossá tétele,
környezetük szépítése
 a testnevelés és játék szabadtéri lehetőségeinek bővítése
 parkosítás
☺ korszerű, energia-takarékos épületek
☺ egészséges szabadtéri környezet
☺ parkosított udvar

 A fejlesztés elősegítésére:
o a pályázati lehetőségek felkutatását,
o pályázati források elmaradása esetén, saját költségvetési fedezet biztosítását
o az udvarok fásítását, parkosítását
fogom támogatni.
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A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
A szakmai munka fejlesztésére vonatkozó elgondolások
Oktatási feladatok
 Alsó tagozaton továbbra is a legfontosabb feladat az alapkompetenciák megerősítése.
Továbbra is folytatni kell az igényes szemléltetést, a differenciálást, a változatos
módszereket, a szoros együttműködést.
 Felső tagozaton továbbra is a legfontosabb feladat a gyakorlatorientált szaktárgyi képzés,
az önálló tanulásra való felkészítés.
 Mindkét tagozaton kiemelt feladat
szövegértésének intenzív fejlesztése.

marad

a

tanulók

olvasáskészségének,

és

 Mindkét tagozaton kiemelt feladat marad a tanulók írásképének fejlesztése.
 Továbbra is mindkét tagozat fontos feladata a tehetséggondozás; a tehetségek tudatos
szűrése, a felkészítésük tervezése és a folyamatos képzése, ugyanakkor a felső tagozaton
ez kiemelt feladat lesz. Különösen fontosnak tartom a tehetséges tanulók bevonását a
tanórai előadásokba, valamint a kooperatív munkák vezetésébe.
 A BTMN-es és az SNI-s tanulók fejlesztése eddig is eredményes volt iskolánkban. Ennek
megtartása továbbra is fontos lesz, de rajtuk kívül külön figyelmet igényel a lemaradó
tanulók felzárkóztatása.
 Fontos, hogy tanulóinkat megtanítsuk a korszerű tanulási módszerek, technikák
alkalmazására. Olyan oktatási módszerek alkalmazását kell támogatni, ahol a játékosság
sokkal célravezetőbb, mint az ismeretek szó szerinti memorizálása.
 Kiemelt feladat lesz a napközis tanulási idő, továbbá a tanulószobai foglalkozások
szakmai munkájának fejlesztése, e foglalkozások megújítása, korszerűsítése
 Az informatika tantárgyhoz kapcsolódóan – szakköri jelleggel – programozást tanítunk
LEGO robotok használatával.
 A tanuszoda átadása után elsődleges feladattá válik az úszásoktatás. Cél, hogy az
intézmény minden diákja megtanuljon úszni.
Nevelési feladatok
 Tanulóink magatartása alapvetően jó, hiszen a példás és jó magatartású gyermekek
aránya igen magas. (60% feletti.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne sok nevelési
feladat. Más a feladat a magatartás-problémás gyermekekkel, és megint mások a többi
tanulóval kapcsolatban felmerülő nevelési problémák.
o Fontosnak tartom egy „tanulókép” leírásával kiegészíteni a pedagógiai
programunkat, házirendünket. Ebben megfogalmazni azokat az elvárásokat,
magatartásmintákat, amelyek kialakítására a nevelőtestület törekszik. Hatékonyabb
lehetne a jelenlegi „elvárások”-nál, ismertebb lehetne szülő, tanuló számára egyaránt.

30/40

Vezetési program 2017

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

o A magatartás-mintához, tanulócsoportonként kellene megfogalmazni az elvárt
fejlődés irányát, hiszen másként kell nevelni a tanulási problémás, és másként az
alapvetően megfelelni akaró gyermeket. Ebből a szülő is követhetné, hogy
gyermekével kapcsolatosan milyen együttműködésre számít a nevelőtestület.
o A minták alapján tervezni lehetne a nevelési feladatokat a szokásrend, a
környezetvédelem, a tisztaság, a beszédstílus, a média hatásának ellensúlyozása,
valamint az emberi kapcsolatok, s a személyiség tiszteletének területén.
 Továbbra is fontos a szülői kapcsolat, az együttműködés, és az együttműködésben a
meggyőzés. Egyre többször felmerül, hogy a szülők segítséget igényelnek a
nevelésükhöz, így fel kell arra is készülni, hogy nemcsak mi kérjük az együttműködést
tőlük, hanem ők is megfogalmaznak irányunkban ilyen elvárásokat. Ennek megvalósulása
érdekében – tanévenként, a munkatervben rögzítve - „Szülők Akadémiája” címmel
előadás-sorozatot tervezünk mindazon témákról, mely a gyermekek nevelésében
iránymutató lehet. Lényeges továbbá, hogy olyan közös családi programokat is
tervezzünk a tanév során, amelyeken a szülők és gyermekeik egyaránt részt vesznek.
Ezek megvalósítására – tagintézményenként évi két alkalommal – „Családi napokat”
szervezünk.
 Nevelőmunkánkban kiemelt feladatnak tartom a hazaszeretet ápolását, a magyar kultúra
megismertetését. Ehhez kapcsolódik közvetlen környezetünk történetének megismerése,
hagyományainak tudatos felvállalása. És továbbra is fontos marad az erkölcsi nevelés, az
illemtan, a társas kapcsolatok kulturáltsága, a társas kapcsolatokban a tolerancia, egymás
véleményének tiszteletben tartása, a divat kritikával és önmérséklettel történő követése, a
családi életre nevelés, környezetünk ápolása, kulturált kialakítása, a környezet védelme,
az esztétikai nevelés, a testápolás, az egészséges életre nevelés és a sport szeretete.
A napközi (iskolaotthon) feladatai:
A napközi szerepének az egész napos foglalkoztatás következtében megnőtt a szerepe, a
jelentősége.
A tanulási idő nemcsak a házi feladatok elkészítését jelenti, hanem egyben a tanulástechnikák
elsajátításának, a differenciált képességfejlesztésnek is egyik fontos területe.
A kulturált szabadidő eltöltés pedig a nevelőmunkával kapcsolatos szerepvállalás, azon belül
is a közösségi nevelésé, ahol kiemelkedő a csoportfoglalkozások, a kézműves foglalkozások a
kulturális- és a sportfoglalkozások szerepe.
Az alapfeladat, a házi feladat elkészítése; esetében már elvárják a szülők a minőségi
feladatvégzést, elvárják, hogy gyermekük az iskolában úgy készüljön fel másnapra, hogy ne
kelljen otthon kiegészítő foglalkozást tartani.
A szabadidő megszervezése cseppet sem könnyű feladat. A leginkább a napközi néz szembe e
két „legnehezebb” ténnyel: úgy kell hatnia a gyermekre, hogy elsősorban a nevelő a saját
személyiségére támaszkodhat. Nincsenek meg ugyanis azok az érdekeltségi-függőségi
viszonyok, amely a tanító, a tanár esetében fennállnak. A másik pedig a szabadidő vonzereje.
Ma már ugyanis sok délutáni programlehetőség áll fenn a gyermekek számára, amelyek
elvonzzák a gyermeket a foglalkozásról. Ezért – ha a napközis pedagógus azt szeretné, hogy
ezek a foglalkozások látogatottak legyenek – olyan szabadidős programot kell, tartson, ami
vonzó a gyermekek számára.
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Külön ki kell emelni a tanulószobai foglalkozásokat is. Ezek a foglalkozások szintén, csak
akkor elfogadhatók a szülők számára, ha a gyermekük nemcsak leckét tanul, hanem komoly
felkészítés, gyakorlás is járul ezekhez a foglalkozásokhoz.
A fentiekből látszik, hogy mára gyökeresen megváltozott a napközi és a tanulószoba szerepe.
Nagy lehetőségeket adhat az iskola közösségének, de ehhez látni kell, hogy a korábbi módon
történő felkészülés és a korábbi évtizedekben megszokott minőségű foglalkozások ma már
elfogadhatatlanok, itt valóban paradigmaváltásra van szükség.

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A belső ellenőrzés gyakorlatának fejlesztése
Belső ellenőrzésünk iskolavezetésre és minőségirányításra épített gyakorlatát eddig minden
külső szakértői vizsgálat jónak találta és megerősítette, ezért a rendszert a továbbiakban sem
kívánom megváltoztatni.
Az ellenőrzés alapja mindig a tudatos, építő szándékú visszacsatolás volt. Az ellenőrzés a
külső megerősítéseken kívül elsősorban a területenként szétosztott, szisztematikus, belső
dokumentumvizsgálatokból, a szakmai területeken végzett mérés- és dolgozatelemzésekből,
illetve az óralátogatások, bemutatók, s az azokat követő közös megbeszélésekből áll. Ez a
gyakorlat biztosítja a folyamatos, teljes körű, objektív visszacsatolást.
Ami némi változás lesz, annak oka a külső ellenőrzés, a tanfelügyelet bevezetése. Nagyon
fontos, hogy a belső ellenőrzésünk alkalmazkodjon a tanfelügyeleti elvárásokhoz.
A belső ellenőrzés összefonódik az önértékelés feladataival, így az ellenőrzés tervezése
megjelenik a munkatervben, a feladatok pedig szétosztódnak az iskolavezetés és az
önértékelési csoport között.
Fontos továbbá az is, hogy az iskola belső értékelésében megjelenjenek a minősítés
kompetenciái, indikátorai, a tanfelügyelet elvárásai.
A továbbképzésekkel kapcsolatos elképzelések
A továbbképzések megvalósításánál, a továbbképzési terv alapján, az intézmény
szempontjából legtöbb kollégát érintő képzéseket kell támogatni:
1.)
2.)
3.)
4.)

Szakmai szempontú, és szaktárgyi hiányokat pótló képzések
Önértékeléssel kapcsolatos képzések
Módszertani továbbképzések
Informatikai képzések

A fenti sorrend egyben a prioritásokat is jelentik. A képzések területén előtérbe kerülnek az
intézmény belső továbbképzései, illetve a meghívott előadók által a teljes nevelőtestület
számára tartott szemináriumok.
A közép- és hosszú távú tervezésnél figyelembe kell venni az alábbiakat:
 Fontos a továbbképzések tervezésénél, hogy a pedagógusok igénye összehangolásra
kerüljön az intézményi igénnyel.
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 Fontos, hogy az intézményi érdekek, az anyagi lehetőségek, és a 7 évenként előírt 120
kreditpont elérése biztosítható legyen az alábbiak szerint:
o Továbbképzési tervünkben – a törvény szabályozta lehetőségek keretein belül –
előnyben részesítjük azokat, akik az intézményben hasznosítható, újszerű
ismeretek elsajátítását, a stratégiai tervezést, az operatív irányítást segítő
lehetőségeket választják.
o Bár intézményünkben gyakorlatilag minden pedagógus számára lehetővé tettük az
informatika továbbképzést, továbbra is támogatandó az informatikai eszközöket,
alkalmazásokat támogató képzések szervezése.
o Támogatok továbbá – az intézmény-vezetéssel összhangban – minden olyan
továbbképzési igényt, amely a kollegák módszertani kultúráját fejleszti,
mindennapi pedagógiai munkáját segíti.
o Kiemelten támogatom a „belső tudásmegosztás”-ra irányuló nevelőtestületi
szakmai napokat.
A tanulói személyiség fejlesztésének és a közösségfejlesztésnek főbb irányai
A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez,
akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden
megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.
A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos,
hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.
• Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás,
elfogadják ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást; s akik tudják,
hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi
őket feladataik elvégzésére.
• Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül gazdag
anyanyelvünket és népi kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és
továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre
szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s
családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek.
• Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek;
képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; törekednek önmaguk és
környezetük megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük
fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb
megkülönböztetésére, a valódi értékek felismerésére és tiszteletére, a különböző
tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelkiszellemi harmóniában történő életvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának
elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős
helytállásra.
A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos
magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk - felekezetük
hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és
tiszteletét.
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A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti
növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles
krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének
közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben
felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a
tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének
fontosságára; a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a
reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a
felelős cselekvés képességét; gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti
hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját
nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út; rendszerességével és következetességével a
személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei
elé.






Kiemelt nevelési célok:
Az életkori sajátosságoknak megfelelő képesség- és személyiségfejlesztés
Nyitottságra való törekvés, érdeklődés felkeltése a környezeti hatások iránt
Hagyományőrzés és a hagyományok megismerése iránti igény kialakítása, kiemelt
tekintettel hazánk, népünk és a világ örökségére
Az egyén és a közösség harmonikus együttélési formáinak tudatosítása
Kötelességeit és jogait egyaránt megismerő, azokat arányosan gyakorolni akaró és
tudó, kötelességeit betartó diákközösség kialakítása

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos elképzelések
Az intézmény az előző vezetői ciklus alatt is kiválóan tudott élni önálló gazdálkodási
jogosítványával. Óriási előny, hogy a gazdasági vezetés – az intézményvezetővel szorosan
együttműködve – a tényleges szükségleteknek megfelelően, gyorsan tud reagálni mindazon
igényekre, melyet a biztonságos működés megkövetel.
A tárgyévi költségvetés tervezésekor – az elmúlt évek során – mindig volt lehetőség szakmai
és infrastrukturális fejlesztésekre egyaránt.
Átgondolt bérgazdálkodásunknak köszönhetően lehetőségünk volt (és remélhetően lesz is)
béren kívüli juttatásokra is valamennyi munkatársunk számára.
Az elkövetkezendő vezetési ciklusban – a cafeteria részeként – ingyenes egészségszűrés
megvalósítását is tervezem a teljes munkatársi közösség részére.
Komoly kihívást fog jelenteni a tanuszodai foglalkozások megszervezése, az úszásoktatásban
résztvevők szállítása. Mindez a gépjárműpark fejlesztésén túl, újabb logisztikai feladatok
megoldását is előirányozza. Mindezek költségvetési forrásának előteremtése nehéz feladatnak
ígérkezik.
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Pályázatok
Alapelv, hogy valamennyi pályázati lehetőséggel éljünk! (Ez a közép-magyarországi régióban
különösen lényeges!)
-

Infrastruktúra fejlesztését célzó pályázatok
Ezek csak az épületek tulajdonosaival (helyi önkormányzatok) együttműködve
valósíthatók meg.
Jelenleg folyamatban van az ENERGIA ISKOLA (ENERGY@SCHOOL) projekt,
Újszilvás Község Önkormányzatával együttműködve.

-

Egyéb pályázatok
Az Oktatási Hivatal Bázisiskolája pályázat. Célja:
Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK)
illetékességi
területén
működő
köznevelési
intézmények
pedagógiai
eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, amelyek készek
megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak
műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi
tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint
elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való
méltányos hozzáférést.
A pályázatot beadtuk. Eredményhirdetésre várunk.
Erasmus pályázat.
Folyamatosan pályázunk.

Operatív irányítás
Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató
közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
 az igazgatóhelyettes
 a tagintézmény-vezetők
 a gazdasági vezető
Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb rendű jogszabályok, a
fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az
intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.
Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezetők segítik.
Az igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezetők megbízását a nevelőtestület véleményének
kikérésével az igazgató adja.
Az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezetők és a gazdasági vezető munkájukat munkaköri
leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.
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Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez
kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai,
módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka
tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 óvodapedagógusok munkaközössége
o tagjai: óvodapedagógusok
 alsó tagozatos munkaközösségek - intézmény-egységenként
o tagjai: tanítók
 felső tagozatos munkaközösség - intézmény-egységenként
o tagjai: szaktanárok
 napközi otthonos munkaközösség
o tagjai: napközi otthonos nevelők
A jelenleg bevált modellen nem kívánok változtatni.

A közeljövő megoldásra váró problémái
-

Humánerőforrás problémák
Már középtávon problémát fog jelenteni a feladatellátáshoz szükséges szakképzett
munkaerő biztosítása.
(óvodapedagógus, tanító, szaktanár egyaránt)
Feladat: Rövid és középtávú humánerőforrás-fejlesztési terv készítése, a szükséges
intézkedések megtétele

-

Egyház és iskola kapcsolata
Feladat: A templomlátogatások rendszeressé tétele. Szülők aktivitásának felkeltése.
Családi programok szervezése. (Családi napok, sport- és játékprogramok, kulturális
rendezvények, kirándulások, táborok megvalósítása a gyermekek, a szülők, nevelők és
gyülekezeti tagok együttműködésében.)
Bibliaismereti alkalmak szervezése szülők és nevelők részvételével.

-

Külső kapcsolatok kiszélesítése - feladatok
 Sportiskolai működés
o Feltételezi a folyamatos kapcsolattartást a sportági szövetségekkel,
egyesületekkel
o Sporttáborok, sportversenyek szervezése
 Civil szervezetek bevonása
o Környezet és természetvédelem
o Hagyományőrzés
o Szociális gondozás
o Kultúra stb. területein
 Szakmai együttműködések
o POK területi szakmai együttműködések (továbbképzések, jó
gyakorlat átadások, szakmai konferenciák stb.)
o Délpest megyei református köznevelési intézményekkel való
kapcsolattartás (versenyek, vetélkedők, szakmai napok stb.)
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o Kistérségi szakmai együttműködések (köznevelési, kulturális és
egyházi programokon való részvétel.)
-

Pályaválasztás segítése
Feladatok:
 Pályaorientációs foglalkozások,
 Üzemlátogatások,
 „Szakmák éjszakája” programok,
 Kézműves foglalkozások szervezése

-

PR kommunikáció
Cél: Az intézmény megismertetése a régióban
Feladatok:
 Kommunikációs stratégia kidolgozása
 Éves kommunikációs terv készítése
 Megjelenési formák – nyomtatott és elektronikus sajtó, internet, közösségi
média
Zárszó

Számomra mindig nagy kihívást jelentett, hogyan tudom elérni, hogy a koncepcióban
megfogalmazott célok, egyben a gyermekek vágyainak és szükségleteinek is maradéktalanul
megfeleljenek. Hiszen mi másért lenne az iskola, ha nem a gyermekekért?
Vezetői programomban – a teljesség igénye nélkül – vázoltam fel az intézmény, a
nevelőtestület eddigi eredményeit, gondjait, amelyek az elmúlt 5 éves időtartamot
jellemezték. Egyben jeleztem az intézmény jövővel kapcsolatos elvárásokat, várható
eredményeket, lehetőségeket.
Egy vezető stratégiai tervezése akkor megfelelő, ha előre látja azokat az elvárásokat,
amelyeket támasztani fognak az intézménnyel szemben, és azokat a lehetőségeket is
előrevetíti, amelyekkel megfelelnek majd az elvárásoknak.
E feladatot nagy örömmel végeztem, mert – úgy gondolom – az eddigi sokrétű munka, amit
nevelőtestületünk végzett, sok jó eredmény bemutatását tette lehetővé. Elmondhatom, hogy
olyan testületet irányítottam, amely nevelőtestület minden tagja a munkájában folyamatosan
törekedett a minél tökéletesebb megoldásra, ugyanakkor mindig nyitott volt a változtatásra,
tanulóink gyarapodása érdekében.
Az eddigi eredmények elérése tehát közös érdem, s a továbbiak megvalósításában is
támaszkodni szeretnék az intézmény-vezetés elkötelezettségére, a nevelőtestület
kreativitására, a szülők és a fenntartó korábbiakban tapasztalt támogatására.
Áldozatos munkájukat, kitartásukat, elkötelezettségüket ezúton is köszönöm!
Kelt: Tápiószőlős, 2017. február 17.

Szegedi György
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Mellékletek:
Iskolai végzettségek, oklevelek:
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Konfirmációi emléklap
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