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3. Vezetői program 
 

„A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül 

tudjuk befolyásolni az embereket." 

/Thomas Gordon/ 

 

Vezetői programom elkészítésénél az intézményünkre vonatkozó rövid és hosszú távú 

terveket, az ott dolgozó munkatársak, és a magam elképzeléseit vettem figyelembe. A 

már megkezdett folyamatokat szeretném folytatni, megtartva a hagyományokat és 

eredményeket, de célom a magasabb szintre emelés, fejlődés.  

Elképzeléseimben a három oldal elvárásait, javaslatait vetettem össze, és azok alapján 

egy fejlesztési programot készítettem. Véleményem szerint ennek megvalósításában 

szükség lesz a tantestület, az intézményvezetés és a fenntartó összehangolt 

együttműködésére.  

Fontosnak tartom a „csapatjátékot” intézményen belül. Közösségként kell működnünk, 

egymás elfogadása, támogatása, segítése jó példa a tanulók és a szülők felé. Ennek 

megvalósításához iskolánk Pedagógiai Programját, a Házi Rendet valamint az SZMSZ-t 

vettem figyelembe. Ezek az alapdokumentumok az intézmény nevelőtestületének 

gondolatait, nevelési céljait határozzák meg, amit közösen kell megalkotnunk és 

elfogadnunk. 

Az intézményvezető-helyettesekkel bizalommal fordulunk egymáshoz, kialakult egy jól 

működő munkakapcsolat, amit a későbbiekben is szeretnék megtartani. Ezek segítik a 

szakmai munkánkat, példát mutatnak az általunk vezetett tagozatoknak, munkatársaknak. 

Ennek a kapcsolatnak nagyon fontos részét képezik a munkaközösség-vezetők, akik 

segítenek a szakmai közösségek összefogásában. A havi nevelőtestületi értekezletek, a 

heti kibővített vezetőségi értekezletek jó célt szolgálnak a naprakész munka 

elvégzéséhez, ezeket fontos és követendő feladatnak tekintem. 

Természetesen a tantestület kollégáin kívül a pedagógiai segítő munkatársak és az irodai 

dolgozók munkája is elengedhetetlen a magas színvonalú nevelési munkához. Egy jól 

működő iskolai közösség minden tagja egyformán fontos és hozzájárul a sikerhez. 
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Olyan iskolát álmodtam meg: 

 ahová örömmel járnak a tanulók 

 ahová szívesen hozzák a szülők gyermekeiket 

 ahol szabadidős programok teszik érdekesebbé, színesebbé az iskolai életet 

 amelynek egyéni stílusa és arculata van 

 ahol kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű tanulók, fontos a 

felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 ahol az ott tanító pedagógusok fontosnak érezhetik magukat, a munkájukat és 

kibontakoztathatják alkotói szabadságukat 

 jól működő külső és belső kapcsolatrendszerrel rendelkezik 

Olyan vezető szeretnék lenni: 

 aki példát mutat 

 aki az intézményen belüli információáramlást kiemelten fontosnak tartja és 

biztosítja annak akadálytalan meglétét 

 akinek fontos az intézményen belüli harmonikus és nyugodt légkör biztosítása 

 aki bíztat, megerősít 

 aki odafigyel a pedagógusokra és a pozitívumot keresi a munkájukban 

 akinek fontos, hogy tanuló és tanár egyaránt jól érezze magát 

 aki tisztességes, őszinte és becsületes  

 aki csapatjátékos, ugyanakkor következetes és határozott 

 

3.1 Kiemelten fontos vezetői feladataim 

 

1) Optimális munkahelyi körülmények megteremtése 

2) A Kréta napló rendszer naprakész vezetésére,  valamint a munkavégzéshez 

szükséges iskolai dokumentáció aktuális állapot szerinti rendbetétele 

3) Módszertani képzések és innovatív elképzelések szorgalmazása 

4) Adott programokhoz, rendezvényekhez tartozó feladatkultúra megszervezése – 

egyenlő feladatvállalás 

5) Művészeti intézménnyel a kapcsolat erősítése 

6) ÖKO iskolaprogram fejlesztése 
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3.2 Általános célok 

 

Általános pedagógiai céljaim a Pedagógiai Programunk célrendszerén alapulnak, ezeket 

tekintem fő feladatnak:2 

 a demokratizmus, humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a 

személyiség fejlődése, az alapvető közösségek együttműködésének 

kibontakoztatása, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján alakítjuk ki a 

tanulási-tanítási folyamatokat 

 olyan alapműveltség nyújtása minden tanulónak, hogy érvényesülni tudjanak a 

továbbtanulás, a mindennapi élet során 

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tartsa tiszteletben egymás 

emberi méltóságát 

 alkotó pedagógiai klíma megteremtése 

 önmegvalósítás lehetőségének biztosítása minden tanulónak egyéni adottságok, 

képességek és tehetségük szerint 

 „emberléptékű” követelményrendszer kidolgozása a nevelés-oktatás terén 

 hatékony felzárkóztató munka, esélyegyenlőség biztosítása 

 tehetséggondozás és támogatás 

 belső innováció támogatása 

Rövid távú célok: 

 a tanulói létszám stabilizálása 

 alapkészségek fejlesztése a megfelelő szintre 

 alapismeretek megszilárdítása 

 ÖKO iskola cím fejlesztése 

 iskolarádió elindítása 

 információ megosztás fejlesztése, megújítása 

 munkaközösségekkel való együttműködés megerősítése 

 

                                                             
2 Forrás: A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai 
Programja 2020. 
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Középtávú célok: 

 a környezetünk megóvása, esetleges felújítások, fejlesztések elvégzése 

 eszközfejlesztés pályázati lehetőségek figyelésével, segítségével 

 

3.3 Fejlesztési feladatok 

 

Kiemelten fontos fejlesztési területek a programomban: 

o digitális kompetencia fejlesztése: a jövő iskolája a digitális oktatásra épül, 

nagyon fontos, hogy naprakész tudással rendelkezzünk a digitális tananyagok, 

eszközök és alkalmazásuk terén. A jelenlegi Covid-19 járvány miatt kialakult 

oktatási helyzet rávilágított arra, hogy milyen nehézségeket és hiányosságokat 

tartalmaz az iskolai informatikaoktatás. 

o nyelvi kompetencia fejlesztése: a diákok segítése és támogatása az idegen nyelv 

oktatásában, igény szerint második  nyelv elsajátítására lehetőség biztosítása.  

o alaptantárgyak megerősítése 

  

3.3.1. Pedagógiai fejlesztés 

 

A legfontosabb elvárás az iskolák felé, hogy a lehető legjobb tudása szerint nevelje 

gyermekeinket, hogy értékes és hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. 

Nekünk pedagógusoknak alkalmazkodnunk kell az igényekhez, ehhez szükséges a 

folyamatos megújulás. Lehetőséget kell adni minden tanítónak és tanárnak, hogy 

véleményüket, innovatív elképzeléseiket a megfelelő fórumokon elmondhassák, 

kifejthessék. Szeretném a dolgozókat a folyamatos megújulásra, a tanulásra és 

arculatépítésre ösztönözni, hogy mindig új és újabb célok legyenek előttünk, amikkel 

színvonalasabbá tehetjük környezetünket és munkánkat. 

Támogatom a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételt, lehetőséget keresünk az 

intézmény falai közé elhozott képzések megszervezésére, megtartására is.  

A pedagógusoknak kell megmutatnunk a pozitív viselkedési mintákat, mellyel 

csökkenthetjük a negatív szemléletet, magatartási formákat. A közösségi programok 
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során aktívan kell bekapcsolódnunk a közös munkába, jó példával segíteni a 

közösségformálást. 

Kiemelten nagy szerep jut az osztályfőnököknek ebben, ők vezetik és irányítják a rájuk 

bízott közösséget, csoportot. A bizalom kialakításához egy empatikus és szeretettel teli 

embert kell, hogy kapjanak a diákok, csak akkor tud hatékonyan működni az osztály. Az 

osztályfőnök közvetítő szerepet tölt be az intézmény és a szülők között, ezért szükséges 

személyének hitelessége, megbízhatósága.  

Alsó tagozaton fontos több szülő-gyerek-pedagógus program beiktatása a munkatervbe, 

mivel a mai rohanó világban szükség van a gyermekeinknek a közös élményekre. Családi 

sportprogramok, csapatversenyek, és kézműves foglalkozások ennek nagyon jó színteret 

adhatnak. Közvetlenebb, kötetlenebb hangulatban könnyebben kialakíthatunk egy 

kölcsönös, jól működő kapcsolatot a szülőkkel.  

Alsóban a fejlesztő foglalkozások, differenciált tanórai munka továbbfejlesztése és 

elősegítése nagyban hozzájárul a tanulási nehézségek javításában, leküzdésében. Több 

lehetőségre van igény, de sajnos ez a megfelelő szakemberhiány miatt nehezen 

valósítható meg. Erre egy olyan programot dolgozunk ki, ahol biztosíthatjuk a tanulóknak 

a szükséges foglalkozásokat, fejlesztő órákat. Szeretnénk szorosabb kapcsolatot 

kialakítani a Nevelési Tanácsadóval és az EGYMI-vel is ennek megvalósítása érdekében. 

Az óvoda és iskola közti átmenetet szorosabb óvodai kapcsolatokkal erősítjük, segítjük. 

Az óvodavezetőket, pedagógusait bemutató órákra, tapasztalatcserére, beszélgetésekre 

hívnánk, ahol lehetőség lenne szakmai tapasztalatcserére, módszertani ötletek átadására 

is. Több alkalmas látogatásokat javaslok a tanítóknak az óvodákba, ahol már a programok 

során megismerhetnék a majdani első osztályosokat. Ugyancsak ennek támogatására 

kötetlen nyílt napokat tartanánk az iskolában, ahol a gyerekek és szüleik iskolai 

környezetben ismerkedhetnek egymással és a tanító nénivel. Ezzel kiküszöbölnénk a 

kezdeti negatív hatásokat, magatartási problémákat, erősítenénk a szociális és 

együttműködési kompetenciákat.   

A gyerekeket a napi munkába kötetlenebb formában vezetném be első osztályban, 

játékkal, beszélgetéssel, az alapkészségek fejlesztésére szolgáló feladatokkal. Szükség 

van az átmenet hosszabb ideig tartó kitolására, mert sajnos egyre nehezebben tudnak a 

kicsik átállni az iskolai rendszerre. Ezzel támogatnánk és segítenénk ennek az időszaknak 

a zökkenőmentes folyamatát. Az egy-két év korkülönbség ebben a korban igen nagy 
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fejlődési eltérést mutat, ez a program részben segítene az egyenlő szintre hozásban. 

Mesezene módszer magyar órán, a Mozgáskotta bevezetése a tornaórákon, ezek 

megismertetése és alkalmazása az alsó tagozaton a módszertani megújulásban segítene, 

valamint élvezetesebbé és vidámabbá tenné a tanulást.  

A későbbi szövegértési problémák elkerülésére már az első osztálytól jó alapokat kell 

biztosítanunk az olvasáshoz, ehhez megfelelő módszerek alkalmazása elengedhetetlen. 

Erre nagyon jó a Meixner-féle olvasástanítás, amely biztos alapokat ad, segíti a diszlexiás 

tanulók fejlesztését. Több kolléga is rendelkezik az oktatáshoz szükséges végzettséggel, 

de további kollégák beiskolázása is hasznos a módszer teljes körű alkalmazásához. 

Ezeknek a céloknak az elérésében és megvalósításában nagy szerep jut az 1.-4. osztályos 

pedagógusoknak, akik segítik a tanulókat, kialakítják bennük a szokásrendet, és segítik 

az átmeneti időszakot.  

A 4.-5. osztály közötti átmenet segítésére szükséges a tanító és a majdani felsős 

osztályfőnök együttműködése. A cél érdekében fontosnak tartom, hogy több alkalommal 

látogasson el a leendő osztályba, ismerje meg a jövendő osztályát. Kapjon előzetes képet 

és tájékoztatást a tanulókról, legyenek közös programok, hogy a kölcsönös bizalom 

kialakuljon. 

Felső tagozaton az alaptantárgyak (matematika, magyar nyelv- és irodalom, idegen 

nyelvek) kiemelt fontosságot kapnának, hiszen ezek a továbbtanulás feltételei. 

Megtartanánk a csoportbontást, növelve a hatékonyságot. Alsó tagozatos nívó 

matematika csoportokat tovább vinnénk a felső tagozaton is, de megfontolandónak tartom 

már 3.-4. osztálytól az alaptantárgyaknál is kialakítani a nívó csoportokat. Ezek 

segíthetnék a versenyekre a felkészülést, a kiemelten tehetséges gyermekek magasabb 

szintű támogatását, fejlesztését. A mai gyerekek számára a gazdasággal kapcsolatos 

ismeretek általános iskolai képzésbe való bevezetése nagy előnyt jelent a későbbi 

tanulmányaik során. Erre alkalmasak a matematika órák, szakkörök, témahetek, valamint 

szakmai partnerekkel kapcsolatépítés és iskolai előadások megtartása. 

Az idegen nyelv oktatásában előtérbe helyezném a beszédcentrikus, délutáni szakkörök 

létrehozását, ahol a tanulók kötetlen formában érdekes témákról, filmekről, könyvekről 

beszélgethetnének, vitatkozhatnának, anyanyelvi előadok bevonásával. Projektmunkákat 

készíthetnének az adott nyelven, azokat egymás között bemutatják, értékelik. 
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Ugyancsak a délutáni programokat kell kiszélesíteni és bővíteni az 5.-8. évfolyamon. 

Ebbe természetesen belevonnám a DÖK tagjait és vezetőit. Szélesebb ismereteket 

szerezhetnének, közösséget építenének a tanulók, nem lenne haszontalan az iskolában 

délután eltöltött idő. A szabadidős programok, projektmunkák előkészítői lehetnének a 

majdani középiskolai életnek. Olyan tervet kell készítenünk erre, amellyel megnyerjük a 

diákokat és kedvvel, lelkesedéssel vesznek részt benne. A megvalósításhoz szükség van 

a pedagógusok szakmai munkájára, a tantestület támogatására.  

Kiemelten fontosnak tartom az informatikaoktatás fejlesztését, javítását. A közel egy éve 

tartó járványhelyzet mind a pedagógusokat, mind a diákokat, de leginkább a szülőket 

állította nehéz feladat elé. Az iskolai informatikaórák keretébe sokkal több gyakorlati 

tevékenységet, feladatot kell beépíteni, hogy a hasonló digitális tanrendek során a diákok 

rutinosan és segítség nélkül boldoguljanak. Ugyanez vonatkozik a pedagógusokra is, 

lehetőségekhez mérten elhozni az intézmény falai közé minél több informatikai képzést, 

előadást.  

El kell érnünk, hogy a diákok szívesen dolgozzanak, tanuljanak, felismerjék a tanulás 

szépségét, hasznosságát. 

A művészeti iskolával szükség van az eddigi képzések megtartására, a növekvő igények 

szerinti fejlesztésekre. Az intézményegység vezetővel és a zeneiskola vezetőjével egy 

olyan program megalkotása legyen a cél, amellyel tovább növelhetjük azokat a művészeti 

órákat, amelyek beépülhetnek az alsó tagozatos, de esetleg a felső tagozatos órákba is. 

Teret kell adnunk azoknak a lehetőségeknek, mellyel a gyerekek kifejezhetik magukat. 

Ebben segítheti őket a zene, a képzőművészet, a tánc. Ne a hivatásos művészek nevelése 

legyen a cél, hanem olyan fiatal társadalmi réteg létrehozása, akik élvezik az alkotás, a 

szereplés, és a zenélés örömét. Az iskolát egy elismert és vonzó alkotóműhellyé kell 

alakítanunk, ami idevonzza a környék gyermekeit. A létszámhelyzet stabilizálódása után 

elképzelhető egy művészeti tagozatos osztály létrehozása gimnáziumi keretek között, 

mely ugyancsak emelné iskolánk színvonalát. 

 

3.3.2. Feltételrendszerre vonatkozó fejlesztés 

 

A jó munka feltétele a nyugodt, harmonikus környezet, rendezett és tisztán tartott 

közösségi terekkel. A környezettudatosságra nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés 
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bevezetése ennek egyik kezdeti lépése volt. A nemrégiben elnyert ÖKO iskola cím egy 

komplex program, ahol a diákokkal közösen szebb és zöldebb környezetet tudunk 

megvalósítani. Cél olyan külső támogató partnerekkel felvenni a kapcsolatot, akik segítik 

programjainkat.  

Az alsó tagozatos diákok és nevelőik bevonásával a programba, kihasználva pályázatok 

adta lehetőségeket hatékony munkát érnénk el. Magaságyások létrehozása, ahová 

különféle zöldségmagokat és palántákat ültetnénk, ezeket aztán osztályok és az ÖKO 

szakkör tagjai gondoznák. A tavalyi példát követve virágokkal ültetnénk tele a kisebb 

kerteket, amit a gyerekek gondoznának, nevelnének. Telepítenénk saját készítésű 

madárházakat az udvarra a kisebb madarak megfigyelésére, etetésére. A szülőket is 

bevonnánk a programba, közösen szépíthetnénk udvarunkat. 

A közösségi terek fejlesztése, az udvari szabadidős tevékenyégekhez az eszközpark 

bővítése nagyon fontos feladatunk. A folyamatosan növekvő alsó tagozatos létszám miatt 

a felső tagozat kiszorult saját udvaráról, nincs lehetőség és hely a szünetekben a szabad 

levegőn töltött kikapcsolódásra. Ennek javítására, kényelmesebbé tételére kisebb-

nagyobb bútorokat szereznénk be, ahol csoportokban kiülhetnek, beszélgethetnek.  

A konténerépületben nagyon fontos az informatikai hálózat kiépítése, hogy ott is 

biztosított legyen digitális órák megtartásához az eszközpark. Projektorok felszerelése, és 

jól működő WIFI rendszer segítené a mindennapi munkát az ott tanuló diákoknak, ott 

tanító pedagógusoknak. 

A szemléltető eszközök kínálatának bővítése, fejlesztése is kiemelt feladat, mivel ezek a 

rendszeres igénybevétel során elhasználódnak, tartalmilag megújításra szorulnak.  

A nevelőtestület létszámának stabilizálása fontos,  a hiányterületeken pedagógusok 

felkutatása és felvétele szükséges.  

 

3.3.3. Hagyományápolás, hagyományteremtés 

 

Intézményünk eddigi életében vannak már jól bevált hagyományok, melyeknek 

megőrzése, megóvása nagyon fontos a közösség szempontjából. Azonban itt is 

folyamatos megújulásra van szükség, alkalmazkodva az új igényekhez, elvárásokhoz. 
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Már jól bevált hagyományaink: 

 Alapítványi bál – szülők és pedagógusok találkozása 

 nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó ünnepségek 

 Karácsonyi koncert 

 Művészeti est 

 Föld Napja területi verseny 

 évnyitó és évzáró bensőséges hangulatú megrendezése 

 Határtalanul program, erdei iskola, nyári táborok 

 Öt ország, egy nemzet program 

 tematikus napok megtartása (Zene Világnapja, Állatok Világnapja, Madarak és 

fák napja, Víz Világnapja) 

 témahetek megtartása 

 tanulmányi versenyek megrendezése 

Új javaslatok: 

 néphagyományokhoz kötődő napok megrendezése (szüreti mulatság, Márton nap, 

Luca napi vásár, karácsonyi kézműves vásár, farsang) 

 családi sportnapok rendezése 

 több tanulmányi verseny szervezése 

 könyvtári programok (író-olvasó találkozók) 

 dicsőségfal létrehozása – „Akikre büszkék vagyunk” 

 nyár végi elsős ismerkedő foglalkozások 

 

3.3.4. Külső kapcsolattartás 

 

Továbbra is nagyon fontos a Szülői Munkaközösséggel való szoros együttműködés, a 

rendszeres kapcsolat megtartása. Szülői fórumok létrehozása, ahol a vezetőség és a szülők 

kulturált körülmények között tudják megbeszélni az intézményre vonatkozó kérdéseket, 

javaslatokat. Több rendezvény szervezésébe lehet bevonni a szülőket, több közös 

program megszervezése mélyítheti a kapcsolatot.  

A fenntartóval, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal a kapcsolat, kommunikáció 

javítása, szorosabbá tétele, a megfelelő információ áramlás biztosítása elősegíti a 

céljainkat. 
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Ugyancsak fontos a jó kapcsolat és kommunikáció megőrzése a pedagógiai 

szervezetekkel. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival a szoros napi 

kapcsolat kialakítása, fenntartása ennek egyik alappillére.  

Az Önkormányzattal, EGOMIR-ral, az egyházak szervezeteivel, közművelődési 

intézményekkel, civil szervezetekkel a már meglévő kapcsolatok megtartása, szorosabbá 

tétele is fontos az intézmény működéséhez. 

 

3.3.5. Minőségbiztosítás 

 

Az új jogszabályok és törvények egyértelművé teszik számunkra, hogy szükséges az 

intézmények működési gyakorlatában nagy hangsúlyt fektetni a minőségirányításra, 

minőségfejlesztésre, 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések keretében a pedagógusok, vezetők rendszeres 

értékelése, az önértékelésre építve kell, hogy történjen. 

Intézményünk rendelkezik kidolgozott Önértékelési tervvel, melynek keretében már több 

kollégánál elvégeztük az értékelést. A tanfelügyeleti ellenőrzésben, minősítő eljárásban 

résztvevőknél már megtörtént, és erre a tanévre több pedagógusnál indítottuk el az 

eljárást. Magam is részt veszek a folyamatban, és adatgyűjtőként is segítem a csoport 

munkáját. A későbbiekben is minél több pedagógus óráját szeretném meglátogatni, 

kiterjesztve ezt a felső tagozatra, és a művészeti iskolára is.  

A pedagógusok minőségi értékelését az Életpályamodell szolgálja, fokozatai a 

következők: 

Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutató tanár.  
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Intézményünkben az előmeneteli rendszer szerinti eloszlás a következő: 

 

3. ábra Pedagógus előmenetel 

 

Hosszútávú terveim között szerepel a pedagógusok ösztönzése a Pedagógus II. fokozat 

elérésére, és támogatom a Mesterpedagógusi fokozat elérésére tett terveket is. 

Az oktatás minőségének javítása érdekében szükséges a meglévő eszközkészletünk 

felülvizsgálata, leltárba vétele, valamint frissítése. 

A már többször említett megújulás szempontjából fontos a továbbképzések 

szorgalmazása, önfejlesztés fontosságának felismerése. 
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79%

14%
1%

Gyakornok

Pedagógus I.

Pedagógus II:

Mesterpedagógus



Pál Norbertné  Intézményvezetői pályázat 2021. 

31 
 

4. Összegzés  
 

A vezető társaim támogatásával szeretném emelni iskolánk hírnevét és értékét. Ez a cél 

fog vezérelni az elkövetkező 5 évben. A jelenlegi testület és Zilling Ibolya 

intézményvezető asszony vezetésével megkezdett és jól bevált hagyományokat 

szeretném tovább vinni, egyúttal új irányokat elindítani.  

Célom olyan tantestület irányítása, amely alapértéke egymás elfogadása, tisztelete, 

segítése és támogatása. Barátságos, hangulatos iskola légkör kialakítása, amely olyan 

gyerekeket bocsájt útjukra, akik örömmel és szeretettel gondolnak vissza az itt töltött 

időre, osztályfőnökeikre, tanáraikra és társaikra.  

Egyedül ez nem valósítható meg, szükség van az intézményi dolgozókra, a jelenlegi és 

jövőbeni tantestületre. Ezt együtt, egy csapatként tudjuk megvalósítani.  

Az itt eltöltött éveim alatt kialakult bizalmi kapcsolat munkatársaim és köztem, amely 

hozzájárul a terveim és céljaim megvalósításához. 

 

 

Szigetszentmiklós, 2021. március 16.  

 

 

          Pál Norbertné 

  




