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2. Vezetői motiváció
„ Adassék nekem annyi lelkierő, hogy mindazt elfogadjam amin nem
tudok változtatni, és bátorságot ahhoz, hogy mindazt
megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsességet ahhoz, hogy
el ne tévedjek közöttük.”
(F. Oetinger)

A fenti sorok röviden összefoglalják mindazt, amit vezetőként kívánok szem előtt tartani.
17 éve pedagógusként és szülőként is végig követtem az intézmény munkáját. Kétféle
nézőpontból szemlélhettem az itt folyó nevelő-oktató munkát. Ez egy olyan kettősség, mely a
jövőben mindenképpen előnyömre válhat.
2021 szeptemberétől az intézmény vezetői feladatait látom el. Számos kihívásban volt részem
ebben a rövid időszakban, melyeket igyekeztem hatékonyan megoldani.
Értem és megértem a pedagógusok mindennapi nehézségeit, de tisztában vagyok azokkal az
igényekkel, elvárásokkal, mely a szülők részéről támasztott a neveléssel-oktatással-, az
intézménnyel szemben.
Végiggondolva eddigi tevékenységem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy az elmúlt évek
során olyan kollegák mellett válhattam pedagógussá, akik meghatározták pályámat, akik által
ma az lehetek, aki vagyok. Az idősebb kollegáim, vezetőim utat mutattak, a fiatalok az új
szemlélet elfogadására tanítottak meg.
2018 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Kodolányi János Egyetem közoktatási vezető
és szakvizsga szakán. A vezetés kezdetben nem tartozott terveim közé, de a képzés
előrehaladtával rá kellett jönnöm, illetve a különböző tréningek alkalmával az előadók is
felhívták figyelmemet, hogy a vezetői kompetenciák szép számmal megtalálhatóak benyújtott
munkáimban, gyakorlati feladataimban. Ennek következményeként, elkezdtem figyelni saját
képességeimre, a szakmai munkát vezetőként értékelni, figyelni szűkebb és tágabb
környezetem szükségleteire, megfogalmazódtak bennem innovatív gondolatok, melyek az
intézmény életében a mai elvárásoknak megfelelő változást eredményezhetik. Gyakorlatilag
folyamatosan reflektáltam.
Az idei tanévben (2020/2021) megbízott vezetőként vettem részt az intézmény életében.
Az új, nem várt feladatok, gyors döntéseket, rugalmas, de egyben határozott hozzáállást
követelnek meg. Ebben a ”kiélezett” helyzetben nem éreztem magam egyedül: egyik oldalról a
Tankerületi Központ, másik oldalról a tantestület támogatta munkámat.
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Ez vezetett pályázatom ismételt benyújtásához.
Szakmai munkámra visszatekintve elmondhatom, hogy kellően elkötelezett pedagógus és
kötelességtudó vezető vagyok.
Előnyöm, hogy a pedagógus pálya során nem voltak különösebb buktatóim, ha akadtak is
nehézségeim mindig a lehetőséget igyekeztem szem előtt tartani, így szinte semmit nem éltem
meg rosszul. Nem a problémákra, hanem a problémák megoldására törekszem.
Hiszek a változásban, igyekszem bátran kipróbálni az újat.
Hiszek a családomban, kollegáimban és tanítványaimban.
Hiszek magamban.
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3. Helyzetelemzés
3.1. Az intézmény
3.1.1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Székhelye, címe:

2310 Szigetszentmiklós; Tököli u. 30/a.

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fenntartója:

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI - Sziget Ipari Park I/A II. emelet

Típusa:

összetett intézmény

Ellátandó alaptevékenységek: általános és középiskolai nevelés és oktatás
nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás alsó és
felső tagozattal;
gimnáziumi nevelés-oktatás (2018/2019-es tanévtől)
nappali rendszerű, érettségire felkészítő 4 évfolyamos
iskolai oktatás; nappali érettségire felkészítő nyelvi
előkészítő évfolyammal szervezett 5 évfolyamos iskolai
oktatás;
szakgimnáziumi nevelés-oktatás (szakágazat: közgazdaságtan)
Felmenő rendszerben 2017/2018-as tanévtől megszüntetésre
került.
nappali rendszerű, érettségire felkészítő 4 évfolyamos iskolai
oktatás; nappali rendszerű, érettségire felkészítő nyelvi
előkészítő évfolyammal szervezett 5 évfolyamos iskolai
oktatás.

Telefon:

06/24-466-905

Honlap:

www.kardosiskola.hu
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3.1.2. Intézménytörténet
Intézményünk 1978-ban sport tagozatos általános iskolaként indult és a III. számú Általános
Iskola nevet viselte.
A 90-es években az iskolavezetés egy középiskola indításának szükségességét látta, így 1998ban megkezdte tanulmányait az első közgazdasági szakközépiskolai osztály.
Ekkor vette fel az intézmény a szigetszentmiklósi kántortanító, Kardos István nevét.
2003-ban, az intézmény fennállásának 25. évfordulóján, a Kardos István Általános Iskola és
Közgazdasági Szakközépiskola elnevezést kapta.
2006/2007-es tanévben, intézményünk bővítése során, az új épületszárnyban négy tanterem,
három nyelvi terem, egy könyvtár, egy számítástechnika terem és egy tágas ebédlő kapott
helyett.
A 2017/2018-ban, több névváltoztatás után, a Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium nevet viseli.
Ebben a tanévben a szakmai képzés megszűnése miatt, középiskolai osztály nem indult az
intézményben.
2018/2019-es tanévtől gimnáziumi képzés vette kezdetét egy négy évfolyamos és egy 1+4
évfolyamos osztály formájában.
3.1.3. Eredményesség (alkalmazotti)
Az intézmény tantestületét döntően az innováció és a céltudatosság jellemzi, mely az intézmény
alapdokumentumaiban is tetten érhető.
Sok erősséget tudunk magunkénak, ez azt mutatja, hogy megítélésünk szerint számos területen
értünk el olyan eredményeket, amelyekre joggal lehetünk büszkék; ezeket ismerjük és
megőrizzük.
Városunkban és a környező településeken megrendezésre kerülő tanulmányi versenyekre való
meghívásnak szívesen teszünk eleget. Ilyen pl. alsó tagozatunkon az Olvasni jó! vagy az
intézményünk által szervezett, hagyományokra visszatekintő nyelvtan területi verseny. Felső
tagozaton számos vers- és prózamondóra, idegen nyelvi versenyre, történelmi vetélkedőre
készítjük fel tanulóinkat. A felkészülés során elengedhetetlen a kollegák közötti
együttműködés, a csapatmunka.
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Ezek az alkalmak jó szolgálatot tesznek a különböző intézményekben tanító kollegákkal való
tapasztalatok megbeszélésére. Az így szerzett „tudás” munkaközösségi értekezleteken kerül
megosztásra. Hasonlóan történik egy-egy továbbképzésen szerzett jó gyakorlat megvitatása is.
A megbeszélések azon túl, hogy a szakmai fejlődést segítik elő, mely az eredményesség
szempontjából elengedhetetlenek; motiváló erővel bírhatnak azokra a kollegákra, akik nehezen
vagy egyáltalán nem vállalnak az intézmény életében plusz feladatot.
Az új köznevelési rendszer bevezetése óta 4 pedagógus tett minősítő vizsgát gyakornoki
fokozatból pedagógus I. fokozatba.
2019/2020-as tanév végéig 11 pedagógus minősítése történt meg pedagógus I fokozatból
pedagógus II. fokozatba, további 1 pedagógus minősítése az idei tanév februárjában valósult
meg.
Továbbképzések aránya a 2019/2020-es tanévben:
1%

1%

6%
Nem végez képzést
6 órás

42%

15 órás
30 órás

44%

33 órás

2%
60 órás

4%

120 órás

2020/2021-es tanévben 40 fő pedagógus végzett 30 órás képzést a Komplex Alapprogram
keretében.
Komplex Alapprogram létjogosultsága intézményünkben
A Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-0001 azonosítószámú „A köznevelés
módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex
Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázati program, melynek a
8
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legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó
intézkedések iskolai szintű támogatása.
A program elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló preventív beavatkozásokat
részesíti

előnyben,

amelyekhez

a

pedagógusok

módszertani

továbbképzése,

szemléletváltoztatása révén kíván hozzájárulni.
A program sikerét támogató tényezők:
 támogatja a differenciált, személyre szabott oktatási környezet megteremtését, fejleszti
az intézményi pedagógiai eszköztárat;
 elősegíti a pedagógiai szemléletváltást a pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak
megújításával;
 a kidolgozott Komplex Alapprogram módszertan;
 nyomon követi annak országos bevezetését, fenntarthatóságát, és mentorálja a benne
részt vevőket. (Forrás: KSZR-Online-KAK-Komplex Alapprogram Koncepció)
A program lehetőségei intézményünkben
2021/2022-es tanévtől iskolánkba bevezetésre kerül a Komplex Alapprogram.
A benne foglalt célok és sikeres megvalósulása érdekében 21 alsó és 19 felső tagozatos
pedagógus vesz részt online formában továbbképzésen.
A KAP-ban megfogalmazott célok és feladatok jól beépíthetőek a mindennapi munkánkba.
Az intézmény típusa miatt lehetőségünk van a lemorzsolódás pontosabb nyomon követésére,
mely iskolánkban nem számottevő, viszont a lemorzsolódásban veszélyezetetett tanulóink
száma (törvényi paraméterek alapján) már jelentősnek tekinthető. Középiskolai tagozaton 207
diákból 4 fő (1,9%); a felső tagozaton 379 tanulóból 43 fő (11,34%) a lemorzsolódással
veszélyezetetett diákunk.
Az elmúlt tanévben intézkedési tervet készítettünk ezen tanulók felzárkóztatása érdekében és a
jobb eredmény reményében. A kimutatások és a terv rávilágít a feladatokra, tudatosabbá teszi
munkánkat.
A KAP bevezetése magában rejti ezt a lehetőséget, hiszen technikákat, új módszereket ad a
kezünkbe, melynek segítségével az iskolában töltött időt tanuló és pedagógus egyarányt
hatékonyabbá tudja tenni.
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Pályázatok, Programok
Kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti, nemzetiségi hagyományok tudatosítására és ápolására.
Nemzeti ünnepeinken, a város jelentős eseményein az intézmény képviseletében a vezetőség
mellett jelen vagyunk pedagógusainkkal és diákjainkkal. Felkérés esetén szívesen teszünk
eleget fellépőként is ezeken a jeles napokon.
A NAT-ban megfogalmazott értékeket szem előtt tartva „feladatunk, hogy a diákokat a felelős
állampolgári létre, az egymásért vállalt felelősségre neveljük, kiemelt figyelmet fordítva a
nemzet, haza, munka, család szeretetére, megbecsülésre és a másság elfogadására.”1
Ezt hivatott erősíteni a Határtalanul! programban való részvétel is. A pályázat célja a
magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kiépítése. A program keretében a
2018/2019-es tanévben tanulóink az állam támogatásával kiránduláson vettek részt a Felvidék
magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szerezhettek a határon túli magyarságról.
A program sikeressége egyértelművé tette, hogy érdemes a pályázatot benyújtani.
A járványügyi helyzet miatt a 2019/2020-as tanévben nem sikerült a hetedikes diákjainknak az
utazásban részt venni, de a jövőben számolunk a program megszervezésével, megvalósításával.
A pályázatban való részvétel célja a szülőhely és a haza múltjának, jelenének megismertetése.
A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása,
megbecsülése, kiemelt feladatunk.
Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak alapján: „Elfogadjuk, és a nevelő-oktató
munkában irányadónak tekintjük, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése nem egyetlen tantárgy
feladata, bár a legtöbb kompetencia megszerzésének feltétele köthető valamely tantárgy vagy
tantárgycsoport tananyagához, a kulcskompetenciák fejlesztésének lényege abban áll, hogy
azokat „tantárgyfüggetlenül”, sőt, az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az
iskolai környezetből kilépve is alkalmazni tudják a tanulók.”1
Ebben nyújt segítséget egy új, innovációs program, a Lázár Ervin program, melynek
keretében általános iskolás tanulóink évente egyszer színház, tánc- vagy cirkuszi előadásokon
vehetnek részt. A program rávilágít arra, hogy az iskola nem csupán ”tantárgyak halmaza” és
szükségszerű, hogy a diákok játszva, szórakozva is ismeretek birtokába jussanak.

1

Pedagógiai Program
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Ebben a tanévben online formában vettünk részt az előadásokon.
Az előző évek Abacusan- Ge vándoRobot és a Programozd a jövőt! Lego robot pályázatok
elnyerésével tanulóink ”robotos” élményekhez juthattak a tanév során.
Az Abacusan Stúdió által meghirdetett CodeWeekDance pályázat értékelésére november
20-án került sor, melyen iskolánk alsó tagozatának csapattagjai által megépített és
beprogramozott robotok páros táncot mutattak be, szólótánc kategóriában a felsős tanulóink
arattak győzelmet.
A Lego Mindstrom keretein belül neveztünk a First Lego versenyre, mely áprilisban kerül
megrendezésre online vagy offline módon. Sikeres részvétel esetén a Lego robot iskolánké
marad a kellékekkel együtt.
Alsó tagozatos pedagógusok Zabosfa Ökokert pályázatot nyújtottak be.
Januárban az Abacusan Stúdió Oktatásszervező KFT vezetőivel online konferenciát tartott
iskolánk vezetősége. A már folyamatban lévő ERASMUS projektbe történő belépésünkkel
kapcsolatos információcsere zajlott.
A Tempus Közalapítvány által támogatott Erasmus+ iskolák közötti együttműködési
programban nyertes pályázattal csatlakoztunk egy nemzetközi munkához „Robotics for the
Inclusive Development of Atypical and Typical children”, azaz „Robotikával az atipikus
és tipikus gyermekek inkluzív fejlesztéséért.”
A projekt célja a tanulási- és beilleszkedési képesség vonatkozásában atipikus gyermekek
integrálásának elősegítése, a kétszeresen különleges gyermekek tehetségének felfedezése,
fejlesztése, beilleszkedésük elősegítése inkluzív csoportban.
A projekt célja olyan, ArTeC robotikára épülő, tantárgyi koncentrációt megvalósító komplex
képességfejlesztő módszertan, moduláris tananyag és pedagógusképzés kifejlesztése, amely ezt
a célt elősegíti.
Örömmel veszünk részt a 36 hónap futamidejű projektben, mely 2019 szeptemberében kezdte
meg munkáját, s várható befejezése 2022 augusztusa.
A program gyökeresen változtatja meg pedagógiai módszerünket, hisz nemzetközi
összehasonlító elemzéseket és azok gyakorlati megvalósítását végezhetjük el.
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A projekt során, a korlátozások feloldását követően, Nemzetközi Koordinátori Találkozókra,
Nemzetközi Tanárképzésre és Blended Mobilitire, vagyis a partnerországok tanulóinak
találkozására is sor kerül.
A korlátozás ideje alatt online trainingeken, workshopokon, webináriumokon veszünk részt,
illetve ily módon hajtjuk végre a koordinátor által kiosztott feladatokat is.
Intézményünk a munkatervben meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kacsolódó
programokon:
-

A Pénzügyi és vállalkozói témahéten;

-

Fenntarthatósági témahéten és

-

Digitális témahéten

A témahetek sikeres megvalósulása érdekében témavázlatok, óraleírások, segédanyagok
segítették a projekt sikeres kimenetelét.
3.1.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek (jelenlegi adottságok)
Szigetszentmiklós a Csepel-szigeten, a főváros agglomerációs övezetében helyezkedik el.
Megközelíthetősége miatt népszerű a kisgyermekes családok körében. A lakosság többsége
fiatal és középkorú.
Intézményünk a falu és a lakótelep határán található, jól megközelíthető gépkocsival és
tömegközlekedéssel is.
Jelenlegi ingatlan hasznos alapterülete 4402 nm + 702 nm konténer iskola
Az épület kívülről nem mutat egységes képet. A régi szárny és az új szárny küllemében nagyon
eltérő.
A tanulólétszám növekedése szűkké tette az iskolát, így szükségessé vált a bővítés.
A Tankerületi Központ segítségével korszerű konténertantermek kerültek elhelyezésre az
intézmény udvarán. A kilenc tanteremből négyet 2020. szeptember 1-jén; az emeleti részt,
melyen öt tanterem kapott helyett, a 2. félév kezdetén (februárban) vettek birtokba alsó
tagozatos diákjaink és pedagógusaink.
Jelenleg 46 tanteremben folyik a mindennapi munka. Három nyelvi terem, és három
számítástechnika terem áll a tanulók rendelkezésére. A konténertantermek elhelyezése
élhetőbbé tette intézményünk életét.
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A testnevelés órák megtartása egy tornateremben, egy tornaszobában és a 60x45 nm műfüves
pályán zajlik. A tortanterem felújítására több ütemben került sor:
-

2016/2017-ben festés, villanyvezetékek cseréje és az öltözőpadok cseréje történt;

-

2017/2018-ban PVC csere és vonalazás valósult meg;

-

2018/2019-ben a térelválasztó függöny felszerelése segíti a hatékonyabb szakmai
munkát.

Sok tanteremben (főleg a régi szárnyban) a berendezés nem egységes. Az intézménybe érkező
használt bútorok egy részét csak a karbantartói munkálatok elvégzése után lehetett a tanulók
rendelkezésére bocsátani.
Az osztálytermek festésére a tankerület nyújtott anyagi támogatást, a munkálatok szülői
segítséggel valósultak meg.
A 2019/2020-as tanévben a földszinti mosdók karbantartása során a teljes csőrendszer
felújítására sor került. A földszinti fiú, lány és tanári mosdókban a festés is megtörtént.
A 2020/2021-es tanév elején a régi szárnyban lévő mosdók felújítása, karbantartása is
megtörtént.
Az intézmény rendelkezik a köznevelési törvényben előírt taneszközökkel. Megóvásukra nagy
hangsúlyt fektetnek az intézmény dolgozói. A taneszközök fejlesztése iránti igények kielégítése
tervszerűen és lehetőségekhez mérten folyik.
A középiskolai osztálytermek mindegyike rendelkezik interaktív táblával.
A számítógépek száma összesen 186, ebből intézményben használt munkaállomás 141, oktatási
célra használt 61, közösségi célra 6, adminisztratív célú számítógépek 26. Hordozható laptopok
száma 46, táblagépeké 29.
Két db digitális rajztábla áll rendelkezésünkre, mely a felső és középiskola tagozatán tanító
pedagógusok munkájának hatékonyságát növeli a digitális munkarend alatt.
Összesen 15 tantermünkben található interaktív tábla, és 38 tanteremben projektor került
felszerelésre.
Minden pedagógus számára elérhető táblagép vagy laptop. Ez nagyban hozzájárul az
adminisztrációs munka megkönnyítéséhez.
A hálózati és wifi rendszer korszerűsítése folyamatosan zajlik.
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A digitális munkarend bevezetése során a diákjainknak (igénylés esetén) tabletet vagy laptopot
biztosítottunk az eredményes tanulás megvalósulása érdekében.
Az intézmény éves költségvetése mellett az Alapítvány a Jövő Nemzedékéért befizetésekből, és
az adó 1%-os felajánlásokból befolyó összeg jelent többletforrást az intézménynek.
„Az Alapítvány tartós, közérdekű célja az idegen nyelvi oktatás, a számítástechnika oktatás, az
egészségfejlesztés és testi nevelés terén, hogy a korábbinál lényegesen magasabb szintre emelje
annak minőségét, bővítse a lehetőségeket.
Az Alapítvány tárgyi vagyont nem halmoz fel, befektetett eszközökkel, készletekkel nem
rendelkezik.”2

____________________________
2

Pedagógiai Program
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3.2. Személyi feltételek
3.2.1. Tanulói létszám és eredményesség vizsgálata
„Adj szabadságot a gyermekednek, mondta Rousseau. Adj teret a gyerekben rejlő
kezdeményezőerőnek! De Rousseau mást is mondott, amit már nem idéznek tőle olyan gyakran:
adj keretet is – és ez a keret olyan szilárd legyen, mint a fal, semmiképpen ne lehessen áttörni.
Az apró, felesleges összeütközéseket kerüljük, sok mindenben adjuk meg a szabad döntés jogát,
de bizonyos lényeges dolgokban legyünk határozottak és következetesek, mert a gyerek
szorongani fog, ha nincsenek az életében az ő életkorához szabott, világosan kijelölt határok.”
(Vekerdy Tamás)
Tanulói összetétel
A tanulólétszám intézményünkben jelenleg összesen 948; alsó tagozaton 362 fő; felső tagozatán
379 fő; a középiskolában 207 diák tanul.
Létszám (fő)

Alsó

Felső

Középiskola

Összesen

2016

438

357

217

1012

2017

388

366

211

965

2018

356

396

171

923

2019

302

412

187

901

2020

362

379

207

948

Tanulói létszámadatok
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A hátrányos helyzetű tanulók száma (HH) összesen 16 fő, az összes tanulólétszám 1,68%-a:
alsó tagozaton 5 fő, az összes tanulólétszám 0,52%-a: felső tagozaton 10 fő, a tanulólétszám
1,05%-a: a középiskolai tagozaton 1 fő, a tanulólétszám 0,10%-a.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (HHH) 0 fő.
HHH-s tanulót az idei tanévben nem tart nyilván az intézmény, ennek oka az adatszolgáltatás
hiánya, erről a szülők nem nyilatkoznak. A becslések szerint néhány tanulónál feltételezhető a
HHH-s helyzet.
Továbbtanulási mutatóink jók, több évre visszamenőleg vizsgálva a felső tagozaton,
valamennyi diákunk tovább tanul: gimnáziumban, szakgimnáziumban, kisebb részük
szakiskolában folytatja tanulmányait.

Továbbtanulók aránya 2020-ban
Fő
60

54
46

50
40
30
11

20

1

10
0
Gimnázium

Szakgimnázium

Szakiskola

Nem nyert felvételt

Továbbtanulás céljából az elmúlt két tanévben 31 intézményünkben tanuló felsős diák
választotta gimnáziumi képzésünket. A 207 középiskolás diákunkból 66 (31,8%) tanuló jár be
a környező településekről, 141 (68,1%) tanuló szigetszentmiklósi lakhellyel bír.
Szakgimnáziumban 42 érettségiző diákból 8 fő OKJ-s képzésben, 16 diák főiskolai vagy
egyetemi képzésben folytatja tanulmányait. 12 diákról nincs információnk, vagy nem tanul
tovább. Továbbtanulás céljából többnyire a különböző gazdasági szakokat részesítik előnyben
tanulóink.
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Tavasszal 10 diákunk jelentkezett előrehozott érettségi vizsgára. A megváltozott körülmények
miatt végül 3 diákunk vett részt az őszi megmérettetésen jeles eredménnyel.
A tanulók fegyelme, motivációja
A fegyelem a tanórai munkához szükséges munkarend betartása. Hiányának elsődleges oka,
hogy az alkalmazott módszerek, feladatok nem kötik le kellően minden tanuló figyelmét. Tehát
elengedhetetlen a pedagógusok részéről a módszertani megújulás.
Másrészről vannak olyan tanulók (tanulócsoportonként 2-3), akik rendszeresen megnehezítik
társaik és a pedagógus dolgát. Nehezen alkalmazkodnak az intézményi szabályokhoz, illetve a
tanulás bármilyen formáját megtagadják. Belső motivációjuk teljesen hiányzik, és külső
motiválással is nehéz esetükben eredményt elérni. Ez leginkább intézményünk alsó és felső
tagozatára jellemző.
Az intézmény alsó tagozatán különböző specifikumú osztályok indulnak, mint pl. testnevelés
és angol nyelv, művészeti oktatás, képzőművészet és matematika, angol nyelv és
számítástechnika.
A különböző specifikumok ugyan a felső tagozaton nem folytatódnak, de a számos szakköri
foglalkozásokon minden tanuló talál kedvére valót.
Minden tanévben nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges tanulók fejlesztésére.
Matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika, fizika, illetve vizuális kultúra
tantárgyakból lehetőség van plusz ismeretek elsajátítására, kreativitásuk fejlesztésére.
Kiemelt figyelemben részesülnek a tanulmányi előmenetelben lemaradt tanulóink. A
szaktanárok felzárkóztató foglalkozásokat tartanak magyar nyelv, matematika, történelem
tantárgyakból az arra rászoruló diákoknak.
Ezek alapvető célja a tantárgyi tartalmak pótlása, a tanulási képességhiányok pótlása, a
gondolkodás képességének fejlesztése, és az egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása.
A középiskolai tagozaton irodalmi színpad keretében ismerkedhetnek meg tanulóink a
drámajáték alapjaival.
Felzárkóztatás a tagozat minden évfolyamán biztosított matematikából, a végzős évfolyamnak
szakmai tantárgyakból, illetve magyar nyelv és irodalomból szaktanár segítségével BTM-s
tanulók részesülnek fejlesztésben.
17
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Sporteredmények
Az intézmény csapatai a 2019-es naptári évben 53 sportversenyen vettek részt. Tanulóink
utaztatásában a Tankerület és az Alapítvány nyújtott anyagi segítséget.
Kiemelkedő eredmények:
-

7-8. évfolyam fiú kosárlabda, megyei elődöntő II. hely

-

9-12. évfolyam fiúkosárlabda B-amatőr diákolimpiai megyei elődöntő II. hely

-

5-6. évfolyam lány kézilabda diákolimpiai megyei döntő I. hely

-

5-6. évfolyam lány kézilabda országos elődöntő I. hely

-

5-6. évfolyam lány kézilabda országos döntő VI. hely

-

9-12. évfolyam fiú- lány vegyes Sárkányhajó csapat diákolimpia megyei döntő II. hely

-

9-12. évfolyam fiú futsal diákolimpia, megyei elődöntő II. hely

-

9-12. évfolyam fiú futsal diákolimpia, megyei döntő IV. hely

Tanulók mérése, értékelése
„Ha mérni tudjuk, amiről beszélünk, és számokkal kifejezni, akkor tudunk róla valamit, de ha
nem tudjuk mérni, ha nem tudjuk számokkal kifejezni, akkor tudásunk szegényes és nem
kielégítő” (Lord Kelvin)
2013/2014-es tanévtől az intézményvezetés és a tantestület döntése alapján a felső tagozat 6. 7.
és 8. évfolyamán, illetve a középiskola minden évfolyamán házi vizsgák megszervezésére
kerül sor.
A házi vizsgák célja a vizsgahelyzetek megismerése, a megszerzett ismeretek rendszerezése.
A tanulmányi munka eredményessége:
Alsó

2015 / 2016 2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

Tanulmányi átlag

4,6

4,6

4,5

4,2

4,4

Magatartás

4,4

4,5

4,4

4,5

4,5

Szorgalom

4,4

4,5

4,5

4,5

4,6

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

Felső

2015 / 2016 2016 / 2017

Tanulmányi átlag

3,99

4,03

3,94

3,99

4

Magatartás

4,3

4,36

4,27

4,23

4,3

Szorgalom

4

3,99

3,96

3,95

4,01
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2015 / 2016 2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

Tanulmányi átlag

3,5

3,6

3,5

3,78

4,1

Magatartás

4,2

4,1

4

4,32

4,5

Szorgalom

3,6

3,7

3,5

3,76

4,02

A tanulmányi átlagok állandónak bizonyulnak, jelentős változást nem mutatnak, de érdemes
nyomon követni az egyes tantárgyak eredményét.
Országos Kompetenciamérés eredményei (szövegértés és matematika)
Az Országos Kompetenciamérés vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva
a mindennapi élethelyzethez kapcsolódó problémákat megoldani.
A mérési eredmények segítséget nyújtanak a fejlesztési célok és irányvonalak felvázolásához,
fejlesztési tervek összeállításához, és a diákok hiányosságainak megállapításához.
A kompetencia-alapú oktatás alkalmazása és kiterjesztése folyamatban van matematikai,
szövegértési-szövegalkotási kompetencia területeken. A hangsúly az ismeretek halmozásáról a
kompetenciákra, a képességek, készségek és alkalmazásképes tudás fejlesztésére fókuszál.
A 6. és 8. évfolyam eredményeit tekintve az elmúlt években nem volt szignifikáns változás. A
tanulók átlageredménye matematikából és szövegértésből is elmarad az országos átlagtól. Az
eredmény hullámzónak tekinthető, de lassú fejlődés érzékelhető. Képességeiket tekintve
nagyon szélsőségesek. Nagy számban van jelen az alapszintet 2-3-as szinten és a megbízható
képességű 5-ös, egy esetben 6-os szintű tanuló is.
Ezeken az évfolyamokon a kompetencia feladatsorok mennyiségileg is teljesíthetetlennek
tűnnek diákjaink számára. A legeredményesebb tanulók is csupán a feladatsorok 60-70%-át
oldották meg, átlagban a feladatlap 50%-ig sem jutottak el.
2019-ben a 10. évfolyamon a szakmai képzés felmenő rendszerbe történő megszűnése miatt
nem volt az Országos Kompetenciamérésben részt vevő évfolyam.
A 6. és 8. évfolyam eredményeit tekintve szignifikáns változás nem tapasztalható.
A 6. évfolyam szövegértés eredményei az elmúlt 5 év eredményeihez képest fejlődést
mutatnak.
A 8. évfolyam eredményei alacsonyabb értéket mutatnak az elmúlt évhez képest, de
szignifikánsan nem változtak.
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A matematika kompetenciamérés eredményei 6. évfolyamon meghaladják az országos átlagot,
8. évfolyamon visszaesés tapasztalható.
Országos/Intézményi:

Matematika 6. évfolyam
1520
1500
1480
1460
1440
1420
1400
1380
1360
1340

14951501

1499

1497

1497

1486

1453

1450
1422
1397

2019

2018

2017

Országos

2016

2015

Intézményi

Szövegértés 6. évfolyam
1520
1500

1499 1493

1503

1492

1480

1494

1488

1447

1460

1434

1425

1440

1405

1420
1400
1380
1360
1340

2019

2018

2017

Országos

Intézményi
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Matematika 8. évfolyam
1650

1624

1614

1597
1575

1572

1600

1618

1612

1566

1534

1550

1500
1500
1450
1400

2019
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2016

2015

Intézményi

Szövegértés 8. évfolyam
1620
1600
1580
1560
1540
1520
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1480
1460
1440
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Intézményi

Matematika 10. évfolyam
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Szövegértés 10. évfolyam
1660

1641

1634

1640

1613

1607

1620

1610

1601
1586

1600
1580
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1520
1500
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2015

Intézményi

A 2019/2020-as tanév elején, az eredmények javítása érdekében, a fluktuáció okait
megvizsgálva, intézkedési terv készült, melyben rögzítésre kerültek a kitűzött célok, feladatok.
Célunk felzárkózni kezdetben az országos átlaghoz, vagy e fölé.
2018-ban a 10. évfolyamon az átlageredmények meghaladták az országos és a szakgimnáziumi
átlagot. Fontos megtartanunk az elért eredményeket, és még magasabb szintek elérésére
ösztönözni diákjainkat.
Matematika
6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

Intézmény

Országos

Intézmény

Országos

Intézmény

Országos

2015

1453

1497

1566

1618

1645

1645

2016

1397

1486

1500

1597

1576

1641

2017

1422

1497

1575

1612

1663

1647

2018

1450

1499

1572

1614

1626

1620

2019

1501

1495

1534

1624

-

-

Szövegértés
6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

Intézmény

Országos

Intézmény

Országos

Intézmény

Országos

2015

1434

1488

1505

1567

1554

1601

2016

1405

1494

1490

1568

1586

1610

2017

1447

1503

1557

1571

1641

1613

2018

1425

1492

1553

1602

1634

1607

2019

1493

1499

1569

1608

-

-
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Mérési
eredmények

Évfolyam

Az elmúlt 5 év eredményeit összesítő táblázat:

2019

2018

+6
1495

-49
1501

-90
8.

1624

1534

-

-

1499

1493

1608

2015

-

1614

1620

1492

1569

1602

1572

1607

1422

1612

1626

1647

1574

1503

1663

1571

1447

1613

1597

1641

1494

1557

1568

1500

1618

1610

1576

1645

1405

1488

1490

1567

Részmunkaidős: 1 fő
Tartósan távol: 1 fő
Megbízási szerződéssel dolgozó pedagógusok száma: 6 fő
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1505

-47
1586

1601

A nevelőtestület létszáma minden tanévben a fenntartó döntésének függvényében alakul.

Pedagógus létszám: 64 fő

1434

-62

3.2.2.1. Nevelőtestület

A nevelő-oktató munkát segítők státuszszáma: 13

1645

-54

3.2.2. Alkalmazottak

A jelenlegi státuszok száma: 79,25 fő

1566
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-14
1553

1397

-65

-56
1425

1486

-44

-97

+17

+27
-

-89

-38

-49

10.

1497

-67

-39
8.

1450

+6

-6
6.

1499

-75

-42

10.

Szövegértés

2016

országos helyi országos helyi országos helyi országos helyi országos helyi

6.

Matematika

2017

1554
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Pedagógusok életkor szerinti megoszlása

7%

21%

25 év - 39 év

33%

40 év - 49 év
50 év - 59 év
60 év - 64 év

39%

Az intézmény szervezeti felépítése:
Szervezeti egység megnevezések
Intézményvezetés

Létszám
4 fő

Tagjai
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

64 fő + 5 megbízásos

Tanárok

Tantestület (osztályfőnöki,

9 fő

Munkaközösség-vezető tanárok

munkaközösségi, szakmai

2 fő

DÖK-öt segítő tanár

munkaközösség)

38 fő

Osztályfőnök

1 fő

Könyvtáros tanár

1 fő

Pszichológus

Nevelést, oktatást közvetlenül

1 fő

Fejlesztő pedagógus

segítő munkakörben

3 fő

Iskolatitkár

foglalkoztatottak

6 fő

Pedagógiai asszisztens

2 fő

Rendszergazda

1 fő

Gondnok (1/2 állásban)

2 fő

Portás (1 fő 1/2 állásban)

2 fő

Karbantartó

11 fő

Takarító (11 álláshely)

Gazdasági, ügyviteli, műszaki,
kisegítő munkakörben
alkalmazottak
Közétkeztetésben alkalmazottak

4 fő + 1 élelmezésvezető
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Az intézmény jelenlegi vezetése egy megbízott intézményvezetőre és az intézményvezetőhelyettesek munkájára épül. Munkájukat a munkaközösség-vezetők segítik.
Az intézményünk szervezeti struktúráját hagyományos vezetési szintek jellemzik.
Az intézmény nevelőtestülete a Pedagógiai Programban megfogalmazott elveket vallják, s
elkötelezettségüket nap, mint nap bizonyítják.
Minden pedagógus rendelkezik a kiváló minőségű és magas színvonalú munkavégzéshez
szükséges elvárt végzettségekkel, kompetenciákkal, ugyanakkor ennél fontosabbnak tartjuk,
hogy az alapdokumentumokban megfogalmazott elveknek megfelelni vágyó és azzal
azonosulni képes szakemberekkel dolgozzunk együtt.
Tantestületünk Pedagógiai Programjában világosan megfogalmazza céljait, mely szerint
feladatunknak tekintjük, hogy az intézményünkből kikerülő diákok öntudatos, hasznos polgárrá,
autonóm és a környezetükért felelősséget érző személyiséggé, boldogságra képes emberré
váljanak. 3
Célunk az egységes, színvonalas nevelő-oktató munka; a közös minőségi és szakmai munka
tervezése, szervezése és ellenőrzése.
Feladatunk a későbbi tanulmányokhoz szükséges és a mindennapi életben használható tudás
átadása.
Fontos, hogy megalapozzuk diákjaink viszonyát az anyanyelvükhöz, nemzeti kultúránkhoz,
népünk múltjához.
Nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, kulturált megjelenésre, viselkedésre, esztétikai
nevelésre.
Igyekszünk a leghatékonyabb, eredményre vezetőbb, változatos munkaformákat alkalmazni a
tanítási órákon, melyekkel felkeltjük diákjaink érdeklődését, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük
őket.
Alsó tagozaton olyan módszerek bevezetésére került sor, amely a gyerekek érdeklődésére épül,
előtérbe helyezve a játékosságot, a könnyedséget, de emellett a komoly gondolkodás is tetten
érhető a tanulás során.
Felső tagozaton folytatódik az alsó tagozaton elkezdett nevelés-oktatás. Ez a szakasz a
készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók
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tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban.
Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően igyekszünk felkészíteni őket
a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra.
Középiskolai tagozaton 2004 óta indítunk nyelvi előkészítő évfolyammal osztályokat.
Ezekben a tanulócsoportokban az idegen nyelv tanítását helyezzük előtérbe.
Mindhárom tagozaton kiemelt fontosságú a lemorzsolódás visszaszorítása, melyben nagy
szerepet kap a tanulók objektív értékelése, a megfelelő szülői tájékoztatás, a tanulók
kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, melyhez a diák fejlődése iránt elkötelezett
pedagógusok szükségesek.

A nevelő-oktató munkát közvetlen segítők és egyéb alkalmazottak
Az intézmény életében fontos szerepet töltenek be a pedagógus munkát segítők:
iskolapszichológus,

fejlesztő

pedagógus,

iskolatitkárok,

pedagógiai

asszisztensek,

rendszergazdák.
Az intézményben iskolaorvosi, védőnői szolgálat működik.
További alkalmazottak, akik segítik az intézmény működését: technikai dolgozók és konyhai
dolgozók.
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3.3 Az intézmény kapcsolatrendszere

3.3.1. Belső kapcsolatok rendszere
A belső kapcsolatok (PR) eszközei: hírlevelek, faliújság hirdetései, munkaterv szerint
meghatározott értekezletek, elektronikus levelezés.
A belső PR célja az intézményhez való kötődés erősítése, a munkahelyi közérzet javítása,
tájékoztatás, a kedvező munkaadói kép kialakítása, a munkatársak előkészítése arra, hogy
maguk is alkalmazzák külső személlyel kapcsolatban a PR eszközeit.
Kapcsolattartás a szülőkkel
Intézményünk nevelőtestülete a nevelés-oktatás minden területén elengedhetetlennek tartja a
szülőkkel való együttműködést. Ennek többféle módon igyekszünk eleget tenni:
-

2017/2018-as tanévtől a szülő a Kréta e-napló felületén értesülhet gyermeke
érdemjegyeiről és egyéb tudnivalókról. E felületen az intézmény életével kapcsolatos, a
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mindennapi működés biztosításához nélkülözhetetlen és releváns információk kerülnek
megosztásra.
-

Szülői értekezleteket tartunk félévente egyszer, a felső tagozaton háromszor. Rendkívüli
esetben az osztályfőnök, illetve a nevelőtestület kezdeményezheti a soron kívüli szülői
értekezlet összehívását.

-

Nyílt napok: időpontját a tanév helyi rendje szabályozza.

-

Fogadóórát félévente egy alkalommal tartunk. Lehetőséget biztosítunk egyéni
kérelemre, előzetes egyeztetés után a szaktanárral vagy osztályfőnökkel.

-

Minden osztályban tanév elején megválasztásra kerül a 2 főből álló szülői
munkaközösség. Ők alkotják az iskolai szülői munkaközösséget. Egy tanítási évben
legalább egyszer üléseznek, vagy akkor, ha az intézmény egészét érintő kérdés merül
fel.

Veszélyként emelném ki, hogy a szülői értekezletek és fogadóórák látogatottsága egyre
alacsonyabb, ugyanakkor lehetőségként jelenik meg, hogy – az internet kínálta lehetőségeket
kihasználva – más platformon vagyunk képesek elérni a szülőket, akik ezáltal a problémák
jelentkezésével szinte egyidőben értesülnek minden számukra fontos információról.
Veszélyként jelentkezik ugyanakkor, hogy ez a tendencia a szülőkkel való közvetlen kapcsolat
elvesztését eredményezheti, még akkor is, ha az internet közvetítésével személyes jelenlétre
egyre kevesebb igény van.
3.3.2. Külső kapcsolattartás rendje
Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény állandó
kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel
-

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

-

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

-

Nemzetiségi Önkormányzatok (német, bolgár, roma)

-

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

-

Pedagógiai Szakszolgálat

-

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

-

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

-

Járási Gyámhivatal

-

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

-

Helyi általános iskolák, Helyi óvodák
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-

Vöröskereszt

-

Stadtisches Gymnasium- Steinheim

-

Városban működő civil szervezetek

-

Gazdasági vállalkozások

-

Sportszervezetek

-

Médiumok

-

Egyházak

-

Alapítvány

Gábor Melinda

Egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás
a.) Egészségügyi alapellátás
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért – törvényi előírásoknak megfelelő –
intézményünkben egészségügyi szolgálat működik.
Az iskolaorvos heti 2 napon, a védőnő a hét minden munkanapján látja el feladatát.
Az iskolaorvos és a védőnő a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján végzi egészségügyi
tevékenységét.
b.) Intézményi egészségügyi ellátás, fogorvosi ellátás
A hatályos törvények és rendeletek szerint 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti
középfokú nappali rendszerű intézményi oktatásban részt vevők megelőző jellegű, az
egészségügyi alapellátás keretében szervezett, egészségügyi fogorvosi ellátásban
részesülnek.
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3.4. Swot-analízis (a kommunikáció elemzése) az intézményben
3.4.1. Swot
A Swot-analízis egy olyan hatékony technikát jelent, melynek segítségével elemezhetjük és
megérthetjük az intézmény jelenlegi helyzetét. Az elemzés a megismerési folyamat és
állapotfelmérésben is segítséget nyújt.
Szekszárdi Julianna 2008-as tanulmányát olvasva kerülhetünk közelebb a nevelő-oktató
munkánk során alkalmazható, Swot-analízis alapján végzett kérdések megfogalmazásában. Bár
a szerző a teljes közoktatásra vonatkozóan, a belső körülményekre összpontosítva az
erősségekre és gyengeségekre helyezi a hangsúlyt, jó rávilágítást ad a külső tényezők
megfigyelésére is.
A tanulmány szerint a világ felgyorsulása a közoktatás valamennyi szereplőjére hatást gyakorol.
Életkorukból fakadóan, a gyerekek a legnyitottabbak a változásokra; az új technológiák
befogadására ők reagálnak a leggyorsabban.
A szülők feladata a biztonság megteremtése lenne, viszont a kiszámíthatatlan helyzetben maguk
is bizonytalanok. Gyermekük érdekei képviseletében is nagyon különböző módon járnak el
egy-egy helyzetben.
A biztonság iránti szükséglet kielégítéséért az iskola a felelős. A pedagógusokban erre megvan
a hajlandóság, de a változásokra történő reflektálást az ő esetükben is számos tényező nehezíti.
Többségüket nyomasztja a feladatoknak való megfelelés, és nagyban gátolja őket a feléjük
áramló bizonytalanság. Ennek következményeként maguk is elbizonytalanodnak, gyanakvóvá
válnak.
Ebből a csapdahelyzetből dialógus megteremtésével érdemes továbblépni. (Szekszárdi 2008)
Intézményünk célja, hogy hatékony kommunikáció segítségével, iskolánk jó hírnevét fentartsuk
és arculatát pozitív irányba fejlesszük. Ennek elérése érdekében nyitottságra törekszünk, s e
szellemben igyekszünk megteremteni azt a környezeti kultúrát, amely a legmesszemenőbbekig
igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz.
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Swot-analízis
Belső körülmények

Külső tényezők

Erősségek

Lehetőségek



magasan képzett szakemberek



pályázati források bevonása



pedagógusok közötti nyílt



külső szakemberek bevonása a

információ


nevelési problémák megoldásába

színvonalas szabadidős és kulturális



ingyenes továbbképzések

programok



intézményünk alapítványának



tervezett munkafolyamatok



vezetőséghez való lojalitás



digitális munkarend



jó munkatársi kapcsolatok



SZMK-szülőkkel való szorosabb



8. osztályosok beiskolázása



környező iskolákkal való

népszerűsítése

kapcsolattartás

együttműködés


jó informális kapcsolatok



szülőkkel, külső partnerekkel jó
kapcsolattartás



hagyományaink



nyílt napok

Gyengeségek (fejlesztendő területek)



Veszélyek

munkateher egyenletesebb



mobiltelefon használata

eloszlása



pontosabb információk

a viselkedészavarral küzdő tanulók



technikai dolgozók gyakori

számának növekedése


belső motiváció



intézményünk alapítványának

változása

népszerűsítése
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3.4.2. Elemzés
Az erősségeink megfogalmazása segít annak felismerésében, hogy mely területeteken
szükséges a stabilizálására fektetnünk a hangsúlyt, de ezzel együtt szinte azonnal
körvonalazódnak a fejlesztendő területek is.
Fontos megalkotnunk egy stratégiát, melynek mentén haladva eredményesebbé tehetjük
intézményünket. Ennek érdekében a rövid, közép és hosszú távú célok megfogalmazása
elengedhetetlen. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a legtöbb rövid távon
megfogalmazott cél valós eredményt csak közép vagy hosszú távon képes hozni.
Az intézmény anyagi forrásai korlátozottak, így az intézményvezetés részéről megnőtt a szóbeli
elismerés jelentősége, megragadva minden olyan lehetőséget (értekezlet, iskolai ünnepség, de
gyakran napi visszajelzés szintjén egyénileg a kollegának), amikor szóbeli dicsérettel fejezheti
ki az adott pedagógusnak, vagy akár a tantestületnek elismerését. Ezek az elismerések sajnos
csak rövid távon hoznak eredményt, hosszú távon a külső motiváció nem alakul belső
motivációvá. Ennek fejlesztése érdekében a vezetőség igyekszik szakmai továbbképzések
támogatásával motiválni a kollegákat.
A magas színvonalú szakmai pedagógiai munka elismerésére, fenntartói kitüntetések
felterjesztésére kerülnek az arra érdemes pedagógusok. Ezen kívül Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata létrehozta a Csikesz Endre-díjat, melyet a több évtizede pályán lévő, kiemelt
szakmai munkát, vagy olyan innovatív gondolatokat közvetítő kollegák érdemelnek ki, akiknek
munkája rendkívüli módon hozzájárult a nevelés-oktatás fejlesztéséhez.
A jó munkatársi kapcsolatok fenntartása és tágítása érdekében minden tanév októberében vagy
júniusában tantestületi kirándulás megszervezésére kerül sor, ahol a kötetlen beszélgetéseknek
köszönhetően olyan pedagógusok is kapcsolatba kerülnek egymással, akik a tanév forgatagában
nem vagy alig kommunikálnak.
3.4.2.1. Belső kommunikáció
Az intézményen belüli kommunikációnak számos olyan csatornája adott, melynek nagy szerepe
van abban, hogy a munkahelyi légkört, környezetet kellemessebbé alakítsuk pusztán azzal,
hogy megfelelő információt adunk és kapunk. Az idei tanévben ez különösen nagy
jelentőséggel bír. Ennek kézbentartásában komoly felelősségem van.
Az intézménybe érkező elektronikus levelek, feladatoknak és témáknak megfelelő, továbbítása
hangsúlyosan fontos feladat.
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A kapott és a tantestület felé továbbított információk bizalmas kezelése alapkövetelmény
intézményünkben.
A teljes intézményt érintő döntések előkészítése során figyelembe veszem az SZMK és a DÖK
véleményét is.
A pandémia miatti bizonytalanság, érthető módon, a tantestület belső kommunikációjában is
megmutatkozott. Olykor elfelejtünk felnézni saját problémáinkból, pedig most jut mindenkinek
bőven. Fáradtak vagyunk, úgy érezzük, hogy soha ennél többet nem dolgoztunk.
Ha az elvégzett feladatokat pusztán számszerűen tekintem, akkor azt kell megállapítanom, hogy
ez nem állja meg a helyét. Az előző tanévekben számtalan olyan tanórán kívüli tevékenységet
végeztünk, mely az elmúlt időszakban elmaradt, így a különböző programokra való felkészülési
idő is okafogyottá vált. (Pl. műsorok, szalagavató, színházi látogatások, különböző versenyekre
való kísérés stb.) Ezzel együtt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pedagógusoknak
más irányban kellett helyt állniuk, egy számukra nem mindennapi feladatban kellett
megmutatniuk kompetenciáikat, megváltozott szülői igényekkel kellett szembenézniük, s ehhez
az igényekhez a lehető legrövidebb időn belül alkalmazkodniuk.
Nagyobb feszültségeket a mi tantestületünk nem élt meg. Köszönhető ez az összefogásnak,
fegyelemnek, szorgalomnak, a lelkiismeretes szakmai és emberi munkának.
3.4.2.2. Külső kommunikáció
A külső partnerek bevonását az intézmény életébe a vezetőség különösen fontosnak tartja.
Kisváros lévén, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, hangsúlyosan pontosnak, világosnak és
hitelesnek kell lennie minden olyan megnyilvánulásnak, mely az intézmény megítélése
szempontjából fontos lehet.
A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei megváltoztak, s ehhez minden résztvevőnek
alkalmazkodnia kellett.
Az intézmény honlapján minden információt a lehető legrövidebb időn belül megosztunk,
segítve a tájékozódást.
Az osztályfőnökök kommunikációs feladatai részben átalakultak, felerősödtek, mintegy
kapocsként működnek szülő és szaktanár, olykor vezetőség és szülő között.
A szülőkkel való kapcsolattartás átalakulása nem okozott fennakadást. Ez egyrészt köszönhető
a pedagógusok nyitottságának, annak, hogy a szülői megkeresések minden esetben prioritást
élveztek; másrészt a szülők is gyorsan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez.
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Tapasztalatok a digitális munkarend idején
A digitális munkarend bevezetése során intézményünk a Tankerületi Központtól egyértelműen
megfogalmazott, világos útmutatást kapott. Ennek mentén alakítottuk ki belső szabályainkat,
melyet az intézmény honlapján is közzétettünk.
A középiskolai tagozaton a pedagógusok új órarendet késztettek, melyben pontosan rögzítették
az online megtartásra kerülő órákat. Az órarend készítése során fontos szempont volt az
intézmény felső tagozatán is tanító kollegák időbeosztása.
A nevelés-oktatás a TEAMS- felületen zajlik.
A tanárok, diákok és szülők véleménye alapján elmondható, hogy ebben a tanévben az oktatás
e formája különösebb nehézségek nélkül zajlik. Ennek oka, hogy az előző tanév digitális oktatás
tapasztalatait összegyűjtöttük, végiggondoltuk a lehetséges, reálisan megvalósítható
megoldásokat. Megfogalmaztuk, hogy mit érdemes megtartanunk a jövőben a jelenléti oktatás
során is.
2020/2021-es tanév elején a Tankerületi Központ által szervezett online továbbképzésen több
kollegánk részt vett, s az ott megszerzett tudást továbbadta.
A középiskolai tagozaton november 11-e és március 8-a között diákjaink (a járványügyi
intézkedések betartása mellett) jelentkezhettek személyes konzultációra. A konzultációs
időpontok az intézményünk honlapján kerültek közzétételre.
A mögöttünk álló időszak mindenkire hatással volt. Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy
nagyon komoly digitális fejlődésen figyelhetünk meg pedagógusok, diákok és szülők körében.
3.4.3. Kommunikációs stratégia
A nevelés-oktatással szemben támasztott elvárások az idei tanévben megváltoztak. A
megváltozott körülményekre, napi problémákra a lehető leggyorsabban szükséges reagálni.
Ebben két kulcsfontosságú eszköz van. Egyrészt az intézmény részéről a hatékony belső
kommunikáció, másrészt az intézményvezető vezetői kompetenciái.
A vezetőség által megosztott információáramlás nem válhat rutinszerűvé, folyamatos
megújuláson kell keresztülmennie megfelelve a mai elvárásoknak.
A szülőkkel való kapcsolattartás az e-naplón túl e-mailben, a TEAMS felületén és telefonon
történik.
Intézményünkben nagy szerep jut osztályonként az SZMK-szülőknek. A jövőben érdemes erre
a kapcsolatra nagyobb hangsúlyt fektetni.
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A pedagógusok életkorát tekintve megállapítható, hogy a kollegák közel 70%-a 50 év feletti.
Az összetételt tekintve azt gondolnánk, hogy nem feltétlenül nyitott mindenki az újfajta
kommunikációs csatornák használatára. Ebben a tekintetben pozitív tapasztalatok vannak. Az
időben elkezdett belső képzés és a külső előadóval szervezett továbbképzés segítettek az új
platformok, mai kommunikációs eszközök mindennapi használatának rutinná válásában.
Az intézmény belső és külső kapcsolatait politikamentes szemlélet, korrekt együttműködés,
kölcsönös segítségnyújtás jellemzi, melyet szeretnénk a jövőben is megőrizni.
3.4.4. Összegzés
A Swot- analízis rámutat, hogy vannak lehetőségek a még szervezettebb együttműködésre az
egyenletes munkamegosztás területén. Szintén ez az elemzés hívja fel a figyelmet a kiégés
veszélyeire, ami a megváltozott munkaterhelés és a külső veszélyek következménye is. A
pedagógusok jövőbe vetett hite, kezdeményező készsége alacsonyabb volt az elmúlt tanévhez
képest. Többeken egyértelműen látszik a kiégés valamennyi jele, illetve egyfajta
bizonytalanság árnyékolja be a mindennapi munkavégzést.
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4. Vezetői program
„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót”
(Donald H. McGammom)

4.1. Pedagógiai, vezetői alapelvek
A neveléssel-oktatással szemben támasztott elvárás az évek során megváltozott. A jogok és
kötelességek egyensúlya megbomlott, a társadalom felgyorsult életvitele miatt olyan terhek
nehezednek a pedagógusokra, melyekre nem minden esetben tudnak maradéktalanul
felkészülni.
Ezeknek a kihívásoknak csak egy olyan tantestület tud megfelelni, ahol a közösséget a
megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás és a tenni akarás jellemzi. Ebben az
intézményvezető szerepe kulcsfontosságú.
Az intézményben a tanárok és a diákok közös munkája adja az iskolai tevékenység gerincét,
kiegészülve a többi dolgozó munkájával.
A megváltozott körülményekre, napi problémákra a lehető leggyorsabban szükséges reagálni a
tanuló, a szülő és a pedagógus érdekében egyaránt.
A vezető szerepe az új szemlélet formálásában elengedhetetlen. Egyszemélyben jogász,
hivatalnok, menedzser, közgazdász, szakértő és pszichológus.
A vezetés mindennapi gyakorlata környezet- és helyzetfüggő. A külső és a belső tényezők a
vezetési stílusra hatást gyakorolnak. Ez komoly kihívás.
Ennek az elvárásnak csak szakmai felkészültséggel, hosszú távú intézményfejlesztésistratégiával, ambícióval rendelkezve, konfliktusok felvállalásával, támogató közösségi háttérrel
lehet megfelelni.
Ez az összetett feladat egyrészről megkíván egy menedzser típusú irányvonalat képviselő
vezetőt, aki nyitott a szakmai innovációra, pályázatok írásával forrás-kiegészítéshez juttatja az
intézményt, igyekszik javítani a feltételrendszert, fontosnak tartja a PR tevékenységet a külső
és belső partnerekkel, az eredmények megismertetése során objektív.
Másrészről pedagógus, tehát elengedhetetlen, hogy szakmai vezető legyen.
De nem hiányozhat a vezetőből az empatikus magatartás sem, mellyel a kollegák személyes
kéréseire, problémáira reagál.
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A jó döntésekhez a Tankerülettel és az intézményen belül is folyamatos információ-áramlásra,
nyitottságra, bizalomra van szükség.
Feladatom felfelé képviselni a tantestületet, lefelé képviselni a fenntartót.
Célom a lehetőségek kihasználása és olyan tevékenységformák megtalálása, melyben a fent
említett gondolatok teljesülhetnek.

Milyen vezető kívánok lenni?
Vezetői stílusom egyik meghatározó eleme a következetesség és a rugalmasság.
A feladatok megoldása során, bízva a tantestületben, az önállóságot kívánom biztosítani, de
elvárom a minőségi munkavégzést, a tájékoztatást, az egyenes, nyílt, őszinte véleményalkotást.
Az innovációs fejlesztéseket követem, szívesen veszek részt bennük.
Stratégiai rendszerben gondolkodom, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodom.
A jobb eredmények elérése érdekében célokat állítok fel, ennek megfelelően a feladatokat
rangsorolom. A kitűzött célok elérése érdekében támogatom a team munkát. Ez azon túl, hogy
a vezetői tevékenységemet segíti, a munkatársakat motiválja.
Az eredmények javítása érdekében a tanulás támogatása alapvető céljaim közé tartozik, ennek
elérése a tanulók érdeklődésének felkeltése és annak fenntartása nélkül nem valósulhat meg.
Az intézményben felmerülő konfliktusokat megfelelő tárgyalástechnikák alkalmazásával
megoldom. Ezekben az esetekben a problémák tartalmára figyelek, nem siklok el a
kényelmetlen elemek felett. A hangsúlyt a mindenki számára elfogadható megoldásra
helyezem. Ennek következményeként a krízis és a felmerülő probléma még inkább összehozza
a tantestületet.
A döntéshozatal során határozott vagyok.
A munkámat lelkiismeretesen, fegyelmezetten, igényesen és megfelelő szervezőkészséggel
végzem.
Együttműködők a Tankerülettel, más intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel, egyéb
szervezetekkel.
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4.2. Célkitűzés
Fejlesztési elképzeléseimet, a helyzetelemzésre alapozva, rövid és hosszú távú célokra érdemes
bontani.
Vezetői programomban azokat a területeket emelem ki, melyek fejlesztése az intézményben
folyó nevelő-oktató munka érdekében pozitív változást hozhatnak. A fejlesztési elképzelések
közül a jelenleg is jól működő területek esetében a stabilizálás a cél, felsorolásuktól eltekintek.
Nem kívánom az intézményen belüli nevelő-oktató munkát teljesen átformálni, de bizonyos
fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a pedagógiai munka még hatékonyabb legyen, az
intézmény nagyobb elismertséghez jusson.
Ezek az elképzelések a rövid távú céljaim között fogalmazódnak meg, de igazi eredményt
hosszú távon hoznak.
Minden cél annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle, így elengedhetetlen feltétel a pedagógiai
munka iránt elkötelezett tantestülettel közösen kialakított jövőkép.

4.3. Fejlesztési elképzelések
4.3.1. Az intézmény szerkezetének fejlesztése
Rövid távú cél (1 év)
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető.
Munkáját az intézményvezető-helyettesek segítik. Közvetlen irányításuk alá tartoznak a
munkaközösségek.
Az elmúlt évek során a szakos lefedettség biztosítása érdekében szükségessé váltak a felső és a
középiskola tagozatán az áttanítások.
Az egyenletesebb munkamegosztás, a belső kommunikáció hatékonyság növelése érdekében,
illetve az innováció és pályázat figyelés/kezelés fontossága miatt, az idei tanév tapasztalata
alapján, a következő változást tartom célszerűnek.
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Munkaközösségek felosztása:

Jelenleg 9 munkaközösség látja el a nevelő-oktató munkát az intézményben. A
munkaközösségek számának megtartása mellett, figyelembe véve a nevelőtestület véleményét,
a következő változás hozna eredményt. Az intézmény felső és középiskolai tagozatán külön
működne egy humán és egy reál munkaközösség. A humán munkaközösségből kiválva külön
munkaközösség létrehozása indokolt az idegen nyelv területen, ez a két tagozat esetében az idei
tanévhez hasonlóan, összevontan működne. A felsős osztályfőnöki munkaközösség
megszüntetésre kerülne, hiszen szinte minden szaktanár egyben osztályfőnök is.
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A lehetőségek ”kiaknázása” érdekében 2020/2021-es tanévtől egy új munkaközösség
létrehozása valósult meg: az innováció és pályázat figyelő/kezelő munkaközösség. Tagjait az
alsó-, felső- és középiskolai tagozatról delegált 3-3 fő alkotja, vezetőjüket az intézményvezető
javaslata mellett a munkaközösség választotta.
Az új munkaközösség feladata a pályázatok figyelése, írása, innovációs lehetőségek nyomon
követése, a lehetőségekről való tájékoztatás, a pedagógus továbbképzések figyelése,
kapcsolattartás a Tankerület pályázati referenseivel.
A testnevelés munkaközösség az elmúlt időszakban is ennek megfelelően végezte
tevékenységét. Nem érintené a változás az alsós munkaközösségeket.
Közép- és hosszú távú cél (2-3 év)
Nyitott vagyok a helyi képzési formák új profilba való beillesztését tekintve.
A gazdasági képzés intézményünkben kivezetésre került, így jelenleg az utolsó szakgimnáziumi
osztályunk készül az érettségi vizsgák letételére.
A középiskolai tagozaton az alsóbb évfolyamok már gimnáziumi képzésben vesznek részt.
Ennek megfelelően a gazdasági tárgyak már a következő tanévtől teljes mértékben
megszűnnek.
Cél egy tiszta profilú gimnázium létrehozása, mely egy nyelvi előkészítő (1+4 évfolyam) és
egy sima 4 évfolyamos osztályból állna.
Elengedhetetlen a színvonal emelése, mintegy megteremtve diákjaink számára a
felsőoktatásban való részvétel lehetőségét.
Ennek egyik feltétele a nyelvvizsgára való felkészítés. A nyelvi előkészítő képzés keretében
(1+4 évfolyam) az első évfolyamon diákjaink közel 648 nyelvórában (angol) részesülnek, így
elvárható, hogy az első tanév végén, kezdő csoport esetében a második tanév befejeztével
középfokú nyelvvizsgát tegyenek.
10. évfolyamtól a második idegen nyelv oktatása is bevezetésre kerül.
A cél megvalósításában a Tankerületi Központ és a tantestület segítségére számítok.
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4.3.2. A nevelő-oktató munka területére vonatkozó fejlesztési elképzelések
Elsődleges cél az intézmény erősségeinek hosszú távú fenntartása, fejlesztése (rövid és
középtávú tervek) (1-2 év)
-

Magas színvonalú szakmai munka megőrzése, folyamatos fejlesztése

-

Családias, partnerközpontú légkör biztosítása

-

Fenntartói igényeknek való megfelelés garantálása

-

Hatékony belső kommunikáció és a team munka támogatása

-

Átfogó ellenőrzési és teljesítményértékelési rendszer munkamegosztáson alapuló
működtetése

-

Objektív önértékelés

-

Szülőkkel való konstruktív kapcsolattartás fejlesztése

-

Diákok viselkedéskultúrájának folyamatos fejlesztése

-

Kooperációra épülő tanulásszervezési technikák szélesebb körű alkalmazása

-

A felzárkóztató és tehetséggondozó szerep hatékonyabb érvényesítése

-

Az intézmény működési feltételeinek javítása

-

A nevelés-oktatás háttérintézményeivel való kapcsolattartás erősítése

A vezetői feladatok egyik elengedhetetlen pontja az ellenőrzés. Célja nem a hiányosságok
hangsúlyozásán van, hanem az építő jellegű tapasztalatok megosztásán.
-

Szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra,
hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön)

-

Tanmenetek ellenőrzése

-

Óralátogatások rendje

-

Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése

-

A szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése

-

Intézményi önértékelés

Intézményünkben számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért kiemelendő cél:
- felkészülni az ellenőrzésre
-

közreműködni az ellenőrzésekbe

A munkaügyi dokumentumainkat rendszeresen ellenőrizni szükséges különös tekintettel:
-

tanulói létszám megfelelő kimutatására

-

az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére.
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A szorosabb szakmai kommunikáció elengedhetetlen a különböző tagozaton tanító
pedagógusok között. Ennek következménye, hogy a tagozatok közötti váltás a tanulók számára
zökkenőmenetesebbé válik, illetve a lemorzsolódás visszaszorításában is előrelépést
eredményez.
Életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a felső tagozaton jelentkeznek a komolyabb
magatartási problémák.
-

A hatékonyabb konfliktuskezelési-technikák elsajátítása érdekében a tantestületnek
több továbbképzésen szükséges részt vennie, mely ezt a területet célozza.

-

Azon 8. osztályos tanulóink, akik a felső tagozatos évfolyamokon (5-8.évfolyam)
egyenletesen jól teljesítettek tanulmányi munkájukat tekintve (4,5 átlag felettiek),
intézményünkbe való jelentkezés esetén, mentesülnek a felvételi eljárás teljesítése alól.

-

Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, kiegészítése

-

Pedagógusok személyes példamutatása, egységes fellépése.

A fejlesztés főbb területei, hosszú távú célok (2-5 év)
-

Alkalmazható tudás kialakítása, egyenlő hozzáférés biztosítása, eltérő készségek,
képességek kiegyenlítése.

-

Szakmai, módszertani fejlesztés.

-

Versenyképes iskola létrehozása.

-

Kompetenciamérés eredményeinek, a felső tagozaton, országos átlaghoz, illetve a fölé
emelése; a középiskola tagozatán az eredmények megőrzése, emelése.

-

Emelet szintű érettségi vizsgák számának növelése;

-

Az intézmény saját arculatának fenntartása/kialakítása, és képviselete;

-

Innovatív tantestület létrehozása.

-

Minőségirányítási program készítése.

4.3.3. Infrastruktúra fejlesztése
Az intézményben teljeskörű felújítás nem történt az elmúlt 10 évben, de a folyamatos
állagjavítás élhetővé tette az épületet.
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Rövid távú célok:
-

Tanulóink minden tanév során számos sport- és tanulmányi versenyen vesznek részt.
Az első emeleti folyosón egy dicsőségfal felállítása motiválóan hatna a társakra. Ez a
tantestület segítségével az idei tanév során megvalósult.

-

A tornateremhez tartozó öltözőkben meleg vízzel való zuhanyzásra nincs lehetőség,
ennek javítása, a tanulók egészsége érdekében, szükségszerű. (Tankerületi Központ
segítségével)

-

Több tanteremben a lámpatestek és a projektor elhelyezése fedi egymást, így a kivetítő
használhatatlan. Célszerű lenne a lámpatestek szárának megrövidítése vagy
mennyezetre való szerelése. (Tankerületi Központ segítségével)

Hosszú távú célok:
-

Az intézmény nem alkot egységes képet. A régi és az új szárny küllemében eltérő.
Fontos lenne a homlokzat szigetelése és egységes színezése. (Tankerületi Központ
segítségével)

-

Az intézmény alsó és felső tagozatán nem minden teremben található IKT eszköz.
Évente egy-egy terembe kerülne felszerelésre technika. (Forrás: Iskolai bál során
befolyt összeg).

-

Játszóudvar kialakítása az alsó tagozat számára. (Tankerületi Központ segítségével)

-

Somogyvári utca felőli tanári parkoló kialakítása. (Városi Önkormányzat segítségével)

43

Intézményvezetői pályázat

Gábor Melinda

5. Záró gondolatok

Az intézményvezetői pályázatom és a benne bemutatásra kerülő Kardos István Általános Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a vezetői célok és feladatok között megfogalmazott
tervek arra koncentrálódtak, hogy én milyen prioritásokat tartok szem előtt. Az elvégzendő
feladat ennél sokkal összetettebb és komoly felkészülést kíván, melyekre készen állok.
Elképzeléseim megalapozottak, de megvalósításuk csak a nevelőtestület, szülők, diákok, az
alkalmazotti közösség és a fenntartó együttes munkájával sikerülhet.
Ehhez kérem a Tankerületi Központ támogatását.

Gábor Melinda

Pályázatomhoz a következőket mellékelem:
-

Szakmai önéletrajz

-

Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai

-

Munkáltatói igazolás

-

Erkölcsi bizonyítvány

-

Nyilatkozatok
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