
Vezetői program
VEZETŐI HITVALLÁSOM

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni,

amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)

Filozófiám

Emberközpontú, az egyén és a közösség tiszteletén alapuló, demokratikus iskola, amely a

szülőkkel együttműködve olyan alapvető ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel,

képességekkel, jártasságokkal, magatartásformákkal rendelkező tanulókat nevel ki, akik

mindezekkel alkotó módon élnek.

Az iskola gyermek-, és személyiségközpontú, az általános emberi és nemzeti étékeket

tiszteletben tartó, a társadalom felé nyitott intézmény.

A vezetői munkám főbb alapelvei

- A hatékony munka csak jól szervezett, rendezett, fegyelmet biztosító és igénylő

légkörben végezhető.

- Az iskolai élet demokratizmusának fejlesztése csak közösen valósítható meg (nevelők,

dolgozók és tanulói csoportok) a jogosítványok gyakorlásával, érvényesítésével a

területek kezdeményező készségének növelésével.

- A célszerű, hatékony munkamegosztás fejlesztése.

- A munkaközösségek önállóságának növelése, a vezetők fokozott bevonása a vezetői

munkába. Az intézmény szervezeti kultúrájának alapja a munkaközösségek közötti jó

kommunikáció és a feladatorientált, összefogott tevékenység.
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- A család és az iskola kapcsolatának továbbfejlesztése, a kölcsönös együttműködés

biztosítása.

Vezetői stílus

Vezetői munkám során az egyének és az érdeklődési körök szerinti csoportok szakmai

önállóságára, alkotó tevékenységére törekszem. Ennek érdekében az alábbiakat tartom

fontosnak:

- a csoportok közötti munka szétosztása, megszervezése

- a döntési keretek meghatározása

- döntések támogatása pontos információkkal

- szakmai és emberi kvalitásommal segíteni és helyzetbe hozni munkatársaimat

- a folyamatos ellenőrzés és az objektív értékelés.

Intézményi légkör

Ez a legnehezebben meghatározható folyamat. Fontos, mert a közszellemet, hangulatot, a

közösség iránti bizalmat, a „lelkületet” alakítja.

Jól szervezett az intézmény teljes tevékenységét átfogó, megfelelő visszajelző rendszert

magába foglaló kommunikációs háló működtetésével fenntartani a pozitív közszellemet,

hangulatot, a közösség iránti bizalmat. Az intézményi légkör igazi magva a megalapozott

önbizalommal bíró pedagógus- és gyermekközösség. Nyitott, gyermekszerető, humánus

légkör kialakítása kiemelt célkitűzésem.

Az intézményi légkört leginkább alakító tényezők:

- kölcsönös tisztelet,

- hagyományok ápolása,

- közvélemény,

- a továbbhaladás lehetőségeit tükröző, és az azok valóra váltására ösztönző távlatok.

Vezetői program

Mottó:

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk.
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Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó

iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

(Eötvös József)

Úgy gondolom ma már a szülők és a társadalom azt várja tőlünk, hogy a gyermekeket ne csak

oktassuk, hanem neveljük is.

Az oktatáspolitikai változások állandó készenlétet igényelnek, és menedzselni kell az azokból

adódó feladatokat. Vezetői munkám legfontosabb eleme, a szükséges változtatások végig

vitele az intézményi hagyományok tisztelete mellett.

Vezetői programomban külső pályázóként első feladatomnak tekintem, hogy vezetői

megbízásomhoz és programom megvalósításához megnyerjem a Klebelsberg

Intézményfenntáró Központ, Monorierdő Község Önkormányzatának és a Fekete István

Általános iskola valamennyi dolgozójának, egyetértését és megtisztelő támogatását.

Intézményvezetőként felelősségteljesen, minden erőmmel arra törekszem, hogy pedagógiai és

szakmai tapasztalataimat a Fekete István Általános Iskola szolgálatába állítsam, és legjobb

tudásom szerint vezessem, menedzseljem.

Célkitűzés

Az elmúlt évek társadalmi-gazdasági változásai egyaránt nagy erőpróba elé állították az

oktatási ágazat résztvevőit és képviselőit.

Míg a tanulólétszám folyamatosan csökken, addig a pedagógusok munkája egyre nehezebb,

terhelésük egyre nő.

Nehéz a feladatuk, hiszen a mai fiatalokat – akik otthonaikban már a legmodernebb technikai

eszközöket használhatják – nem könnyű a korábbi módszerekkel tanítani, nevelni. A világ

felgyorsult, így nekünk, pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani. Meg kell

újítani módszereinket, szakmai ismereteinket. Tudnunk kell követni, sőt alkalmazni a

rendkívül gyakori jogszabályi változásokat.

Ezen kihívásoknak csak olyan tantestület tud megfelelni, ahol a közösség meghatározó eleme

a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös tenni

akarás.

Fontos a jó kapcsolat kialakítása a fenntartóval és a szülőkkel, mert az iskola nem különíthető

el a társadalmi környezettől.
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Az intézmény nem működhet külső és belső kapcsolatrendszer nélkül. A fenntartói és partneri

kör elvárásainak megismerése és teljesítése fontos. A kapcsolati háló építése kiemelt feladat

egy vezető számára. Tudni kell, hogy ki rendelkezik a szervezet számára nélkülözhetetlen

tudással, információval. Feladatomnak tekintem a kiépített kapcsolatok megőrzését a már

meglévő partnerekkel:

- Fenntartókkal: KLIK Monori Tankerülete, Monorierdő Község Önkormányzata

- helyi oktatási és gyermek intézmény, Csicsergő Óvoda

-   Nevelési Tanácsadó, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

Iskolaorvos és Védőnő,

-   Rendőrség, Tűzoltó parancsnokság,

-   Kulturális Intézmények, Egyházak, Gemini TV, Fekete István

Általános Iskolák

Napjainkban már nélkülözhetetlen a „menedzser szellem” az oktatási intézményekben is.

Nyitni kell más partneri kapcsolatok felé, túllépve akár a város földrajzi határait. Fontos

megragadni azokat a lehetőségeket, melyek az iskola szempontjából gyümölcsöző szellemi

vagy gazdasági előrelépést jelentenek.

Legfontosabb vezetői feladataimnak tekintem a következőket:

A köznevelésnek folyton „válaszolnia” kell a demográfiai kihívásokra a költséghatékonyság

kérdéseire. Ezért fontos feladat a gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó

működőképesség megőrzése. A költségvetési összegek takarékos és legésszerűbb

felhasználásával, a nevelő-oktató munkához szükséges alapfelszerelések és eszközök

biztosítása.

A költségvetés csak a szükségletek egy részét fedezi, ezért napjainkban nélkülözhetetlen a

pályázati lehetőségek minél nagyobb kiaknázása. Az elvárás jogos, hogy egy intézmény

működése legyen „költséghatékony” és takarékos, a gazdálkodás átlátható. Meglátásom

szerint egy igazgató nem a fenntartó által biztosított pénzügyi lehetőségekkel tud igazán

gazdálkodni, hanem a máshonnan származó források megteremtésével és hatékony

felhasználásával. Nagyon fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben a pénzügy menedzselése

forrásbővítő tevékenység folytatásával:

- pályázatfigyelés
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- szponzorok felkutatása (szülők köréből, helyi vállalkozók, stb.)

- helyiségek bérbeadása

Vezetőként fontosnak tartom, hogy a tantestület minden tagja tisztában legyen saját

munkakörének feladataival, kapjon megfelelő alkotói szabadságot és visszajelzést, amely

tevékenységében megerősíti, vagy a hiányosságok pótlását elősegíti.

Intézményvezetésben demokratikus elveket vallok, döntések előtt fontos megismerni az

érintettek véleményét, hogy aztán olyan döntés születhessen, ami mindenki érdekét szolgálja.

Eddigi vezetői munkámban is szívesen vettem a negatív kritikákat, melyek

elgondolkodtatnak, és a későbbiekben lehetnek építő jellegűek.

Az eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése

nélkül. Feladatunk, hogy a szülőknek segítséget adjunk a gyermekek nevelésében. Az iskola a

szülőkkel való kapcsolattartás terén jelentős részben a hagyományos formákkal él (szülői

értekezletek, írásos tájékoztatás, fogadóórák stb.).

Több módot kell nyújtani a szülőknek az iskola tevékenységének megismerésére, a

véleményeik, javaslataik kinyilvánítására.

Napjainkban igen sok gyermek küzd olyan tanulási nehézségekkel, mint a diszlexia,

diszkalkulia vagy diszgráfia, továbbá viselkedési és beilleszkedési problémákkal.

Szakemberek támogatása nélkül ezek a gyermekek komoly hátrányt halmoznak fel az

alapfokú képzés végére, ami megnehezíti számukra a középfokú tanulmányokat. A tanulási

nehézségek hosszú távon rontják a foglalkoztatási esélyeket.

Az iskola feladata a különös bánásmódban részesülő gyermekek esélyegyenlőségének,

felzárkóztatásának biztosítása.

Olyan készségek kialakítása a cél, mely szilárd alapként szolgál a további ismeretszerzés

minden módszeréhez. Ezzel lehet biztosítani a tanulók egyéni képességei szerinti

továbbhaladást, mely megalapozza a további tanulmányokat.

A szakvélemények alapján alsó és felső tagozaton egyéni fejlesztő foglalkozások nyújtanak

segítséget a különös bánásmódban részesülő gyermekek számára.

A felzárkóztatás tartalma a tanulást segítő képességek (olvasás, írás, matematikai

alapműveletek, szaktárgyi alapkövetelmények) kibontakoztatása.
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A felzárkóztatást végzők az egyéni foglalkozásokon a fejlesztő pedagógusok, míg a tanítók és

a szaktanárok a tanórán differenciált képességfejlesztéssel segítik a tanulók hátrányainak

leküzdését.

A tanulmányi munkában a hátrányos helyzetű tanulók segítésének formai kerete még a

tanulószoba, a napközi illetve az iskolaotthonos oktatási forma.

A beilleszkedési és magatartási nehézségek enyhítését segíti elő a Nevelési Tanácsadóval,

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kialakított szoros együttműködés.

Az iskola a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében a

magatartás mögött rejlő okok felderítését is feladatának tekinti. Természetesen ez komoly

feladatot ró a pedagógusra, hiszen a gyermek személyiségének fejlesztéséhez nem mindig

elegendő a hagyományos iskolai oktatás szervezeti formája.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekkel, a neki legjobban

megfelelő, egyéni bánásmódban lehet a legjobb eredményt elérni. Erre alkalmasak a

szabadidős programok, életkornak megfelelő tanulmányi kirándulások. Fontos, hogy a

közösség többi tagja is megértse, ill. elfogadja, hogy csak együtt tudunk segíteni az ilyen

gondokkal küzdő társakon. Türelemmel, szeretettel, toleranciával lehet eredményeket elérni.

Nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk a felzárkóztatásnak és tehetséggondozásnak. Minden

diák a számára legjobb képzést, fejlesztést kell megadni. Ezt korrepetáláson, tehetséggondozó

foglalkozásokon, szakkörökön való részvétel során kell a gyerekeknek megkapni. Az iskola

gondoskodik a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséről, ennek érdekében különböző

szaktantárgyi foglalkozásokba vonja be őket.

Kiemelt szempontok az intézmény hatékony működtetése érdekében

- feltétel a demokratikus együttműködés elemi szabályainak megfelelés,

egyezségkereső kommunikáció

- szervezés mindhárom döntő láncszemére – az előkészítésre, a lebonyolításra és az

értékelésre - arányos energia és figyelem fordítása

-    tevékenység céljának eléréséhez rendelkezésre álló idő és feladat összhangja

-   fontos tényező az állandó nyílt kommunikáció a szervezet tagjaival

-   javaslatok, vélemények meghallgatása, azok alkalmazása lehetőség

szerint
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- munkatársak egyéni képességeinek és ambícióinak felmérése

- munkatársak menedzselésével és helyzetbe hozásával, tanfolyamokra,

továbbképzésekre való beíratásával a csapatszellem kialakítása

- magas képzettség elérése állandó önfejlesztésre való ösztönzéssel.

Az ellenőrzés, értékelés folyamatában kiemelten fontosnak tartom a következő területek

folyamatos ellenőrzését:

A törvényi előírások betartása:

Az intézmény működését meghatározó szabályozók, szabályzatok megléte, jogszerűsége

(pedagógiai program és helyi tanterv, SZMSZ, házirend stb.)

A tanügy-igazgatási feladatok ellátása:

Tanügyi dokumentáció (tanulói nyilvántartás, a tanulói jogviszony létesítésével és

megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, törzslap, bizonyítványok, naplók,

diákigazolványok, vizsga, valamint pótvizsga dokumentumai, tanulói hiányzások igazolásai)

A szakmai munka színvonalának ellenőrzése, értékelése:

Nevelő-oktató munka, tanórán kívüli tevékenységek folyamatos ellenőrzése és értékelése,

központi mérések elemzése.

A gazdálkodás egészének vizsgálata:

Átfogó pénzügyi ellenőrzés a gazdálkodás pénzügyi szabályozottsága, a költségvetés

tervezése, eszköznyilvántartás, normatívák elszámolása, túlmunka elszámolása stb.

Ahhoz, hogy az intézményről és annak működéséről képet kaphassak, és erre alapozva

elképzeléseimet megfogalmazzam, tanulmányoztam az iskola pedagógiai programját,

szervezeti és működési szabályzatát, valamint személyes beszélgetést folytattam az iskola

vezetésével. Az intézménybe való látogatás alkalmával lehetőségem volt bejárni az iskola

épületét, és megismerkedni az adott feltételekkel.

Nevelő – oktató munka fejlesztésére vonatkozó tervek

A köznevelési törvény legtöbb intézkedése fokozatosan vagy késleltetve, kerül bevezetésre,

így a következő rendelkezések lépnek életbe 2013. szeptember 1. vagyis a 2013/2014-es tanév

kezdetén.

1. A pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását jelentős mértékben

befolyásoló szabályok:
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- Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások 27.§ (2), 46.§ (1) a), 55.§

(1)

- A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) 62.§ (3), 64- 65.§, 97.§

(19)-(21)

- A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása 62.§ (5)-(14), 69.§ (5)

- A pedagógusok magasabb bérezése 65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet.

2. Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. (1. és 5.

melléklet)

2. E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2.

melléklet.

2. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak

létszámának meghatározására vonatkozó szabály. 61.§ (5)

3. Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő- oktató

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi

költségvetés finanszírozza. 88. § (4)-(5)

4. Ebben a tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok. (14.§)

5. Érvénybe lépnek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben 97.§ (18)

és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. 25.§ (7), 27.§

(1)-(10) illetve (12)-(13), 28-29.§, 4. és 6. melléklet)

2. Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette

választható hittan. (35.§)

Az iskola pedagógiai célkitűzései, céljainak teljesítése a nevelés és az oktatás együttes,

szorosan összekapcsolódó hatása révén érhetőek el. Fontos az innováció, ami átalakulást,

megújulást jelent, de más értelemben új módszerek keresését, újszerű ötletek, gondolatok

kipróbálását, bevezetését. Ha pedagógiai

innovációról beszélünk, akkor nem feltétlenül csak az eszköz, a technikai fejlődés értendő

alatta, hanem az emberi találékonyságról, a módszerek sokszínűségéről is szó lehet. Ez nem

kerül pénzbe sem, mindössze a hivatásukat szerető, gondolkodó, jól motiválható kollégák

ötleteire támaszkodva elérhető.
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Fontos feladat tanulóink személyiség fejlesztése, ismeretek, korszerű módszerekkel történő

átadása, képességek és a készségek formálása.

Mint minden iskolában a tanulók különböző képességűek. A gyermekek motiválását továbbra

is fő célnak kell tekinteni, a tanterv által biztosított differenciált oktatást fontos eszközként

kell alkalmazni.

E célok érdekében bizonyos tantárgyakból a csoportbontások szükségesek, amire az új NAT

lehetőséget is biztosít.

2013 szeptemberétől a jogszabály lehetőséget ad, pedagógiai asszisztensek alkalmazására,

ebben az intézményben 2 fő. Ezzel különösen az alsó tagozaton reálisabb esély nyílna a

differenciált oktatás megszervezésére.

A kompetenciamérések eredményei minden évben minősítik a tanulók tanulmányi munkáját.

Fontos feladatnak kell tekinteni az eredmények megerősítését, hiszen az iskolaválasztásnál a

szülők ennek ismeretében is választhatnak iskolát.

Tehetséggondozás

Hiszem, hogy minden tanuló tehetséges valamiben. Ezek feltárásában nagy szerepe lehet a

művészetoktatásnak. Nagyon fontos feladat, hogy minden gyermek a képességének megfelelő

oktatásban részesüljön. Ennek elengedhetetlen része a tehetségek felszínre hozatala.

Az új NAT –ban, a Köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó

szabályok között szerepel, a mindennapos művészeti óra lehetővé

tétele, amely az iskola délutáni foglalkozási keretében továbbiakkal is kiegészíthető. Így

teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, művészeti tevékenységeire és tehetségük

kibontakoztatására. Ezért minden évfolyamon folytatva az eddigi hagyományokat iskolai házi

versenyeket lehet rendezni, pl. népdaléneklő, vers- és prózamondó, szép olvasás, nyelvtan-

helyesírási szépírás és matematika versenyt, vagy a környezetvédelmi témákat felölelő

versenyek a Föld napjáról, Madarak és fák napjáról, a Víz világnapjáról szóló témákban is.

Mindezek „belépők” lehetnek további megyei illetve országos versenyekre.

Továbbra is lehetőséget kell biztosítanunk a szakkörök érdeklődési körök, tehetséggondozó

foglalkozások megszervezésére. Ehhez hátteret ad a Köznevelési törvény, mely szerint a

tanulóknak 1600 óráig naponta az intézményben kell tartózkodniuk.
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Napjainkat nagymértékben meghatározzák a digitális eszközök, a tanulás és a munkavállalás

akár külföldön is. Az idegen nyelv és számítástechnika oktatás hatékony és eredményes

megszervezése növelheti a tanulók és az intézmény versenyképességét.

Ezek a tények egyre inkább szükségessé teszik az informatika és az idegen nyelv tanulását.

Nő az idegen nyelvi ismeretek iránti érdeklődés, mely az iskolától eredményesebb képzést

kíván meg. A szülőknek is az az elvárásuk ezzel kapcsolatban, hogy gyermekük minél

magasabb szintű nyelvtudással kezdhesse meg a középiskolát. Távlati tervként célul lehetne

kitűzni, hogy a 8. osztály végére az alapfokú nyelvvizsgát megszerezhetné sok tanuló. Ilyen

módon is felkészíthetnénk a gyermekeket az Európai Unió által kínált lehetőségek minél

szélesebb körű kihasználására. Fontos a nyelv magasabb színvonalon történő tanítása.

Véleményem szerint, fontos hogy az angol vagy német idegen nyelvek oktatása már az 1.

évfolyamon kerüljön bevezetésre felmenő rendszerben, ami már egyébként működik az

intézményben.

Megvalósíthatónak látom, hogy 5. osztálytól fakultatívan második idegen nyelvet is

tanulhassanak a diákok.

Az idegen nyelvi képzés növelésére több, az Európai Unió által finanszírozott pályázati

lehetőség áll rendelkezésre. (pl.: eTwinning (Egész életen át tartó tanulás program részeként

működik) ennek a projektnek a célja, hogy megmutassa, hogyan lehet beépíteni az

eTwinninget a mindennapi tanórákba. A projektben általános iskolák tanulói, tanárai

„ikertestvérekként" dolgozhatnak együtt, egy-egy tantárgyon belül a gyerekek közösen

dolgoznak fel témákat. Idegen nyelvi ismereteik bővítése és az európai kulturális sokszínűség

megtapasztalása mellett, együtt fejleszthetik digitális kompetenciájukat)

Továbbá az intézmény fogadhatna külföldi tanárasszisztenseket a Comenius program

részeként. A fogadóiskolák diákjainak az idegennyelv iránti érdeklődést ilyenképpen is

motiválni lehetne. Ez alkalomból külföldi tanárasszisztensek töltenek több hónapos

gyakorlatot a diákok, tanárok nagy örömére.

Pályázati vagy egyéb bevételi forrásból bővíteni szeretném az intézmény informatikai

eszköztárát, mely lehetővé tenné egy nyelvi labor kialakítását is.

A sport, a testnevelés hagyományosan kiemelkedő nevelési-oktatási területnek tekinthető.
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A sportnak a tanulás segítése mellett óriási szerepe van a közösségi magatartás kialakításában,

a személyiség formálásában, az egészségmegőrzésben, az ifjúság fizikai és erkölcsi

nevelésében.

Terveim között szerepel egy testnevelés tagozatos osztály indítása.(előzetes felmérések,

igények alapján).

Testnevelés tantárgyat tanítók a munkatervben meghatározott időpontban a település

óvodájába elmennének tájékozódni a gyermekek mozgásáról. Ezt követően mintegy

harminc-negyven perces alkalmassági vizsgát szerveznének, ahol felmérik a jelentkezők

ügyességét, hajlékonyságát, mozgáskoordinációját. Természetesen a gyerekek életkorához,

elvárható fejlettségéhez igazított, játékos gyakorlatokról van szó. Beiratkozáskor a szülők

orvosi igazolással igazolják gyermekük egészségét, valamint azon igényét, hogy ilyen

osztályban kezdje meg tanulmányait.

Köznevelési törvény 27. § (1)(11) szerint az iskoláknak, a nappali rendszerű iskolai

oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, meg kell szervezni a

mindennapos testnevelést, heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, iskolai sportkörben való

sportolással, váltható ki.

Szeptembertől szervezett keretek között és a köznevelési törvény értelmében, ha a feltételek

adottak újra kell/lehet szervezni az úszásoktatást. A változás 2013 májusától: ha az

úszásoktatás feltételei nem biztosíthatók, akkor heti egy alkalommal két testnevelés órát össze

lehet vonni. De ezek az órák szervezhetők délutánra is. Gondolkodni lehetne, hogy akár pl.

egy néptáncot a testnevelés órába lehetne integrálni, akkor az beszámítható a mindennapos

testnevelésbe.(pedagógiai program módosítása szükséges) Nem kell megkövetelni a tanári

szakképzettséget, lehet néptánc oktatói, képzettséggel is ellátni a feladatot. Számos más

jellegű/fajta délutáni foglalkozásban lehetne gondolkodni, figyelembe véve a kollégák

végzettségeit, képesítéseit, amiből lehet „gazdálkodni” és tervezni.
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Hagyományőrzés, hagyományteremtés

Hiszem, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok ápolásával a múlt értékeinek

átörökítésével lehet eredményesen építeni. Fontos az iskola eddigi eredményeinek megőrzése,

közös értékeink és hagyományaink tiszteletben tartása, fejlesztése.

Az intézményben meglévő hagyományok továbbvitele valamint a „hagyományos”

rendezvények szervezése nélkülözhetetlen. Továbbra is rendszeresen meg kell emlékezni

ünnepeinkről, és ki lehetne alakítani az iskolai élet esemény-naptárát.

Hagyományteremtő szándékkal, a középfokú beiskolázást erősítve, minden év őszén

rendhagyó osztályfőnöki órákat lehetne tartani a 7.-8. évfolyamon. Ilyen alkalomból 9.-10.

évfolyamos volt tanítványokat lehetne meghívni, akik beszámolhatnának a középiskolák,

vagy a tanult szakmák sikereiről, lehetőségeiről.

Iskolák közötti vetélkedőket is lehet meghirdetni, rendezni különböző témákban, vagy akár az

iskolához kapcsolódó témában is.

Kapcsolatteremtés

A Szülői Közösség választott képviselőit megfelelően motiválni kell arra, hogy jogaikkal élve

hatékonyan képviseljék szülő társaik érdekeit.

A település intézményeivel a meglévő kapcsolatokat ápolni kell, különös tekintettel, az

Óvodára, és lehetőség szerint tovább szélesíteni.

Célszerű lenne, ha évente egyszer az óvoda nevelőtestülete, és az iskola pedagógusai egy

közösen szervezett rendezvényen találkoznának, ahol kötetlen formában szakmai, valamint

személyes beszélgetésekre is sor kerülhet, ezzel is könnyíteni lehet az óvoda-iskola átmenetét.

Az iskola külső kapcsolatrendszerét tovább kell erősíteni, mind a szakmai, mind egyéb civil

szervezetekkel.

A fenntartói elvárásoknak továbbra is maximálisan meg kell felelnünk.

A XXI. századi oktatást jellemzi a kereslet kínálat függvénye. Magyarországon a szabad

iskolaválasztás lehetőségévei élhetnek a szülők. Egy intézmény számára nagyon lényeges

dolog, hogy a megfelelő információkat hogyan, mi módon, mikor juttatja el a potenciálisan

érintettek, az iskolahasználók, vagy a majdani iskolaválasztók számára.

Természetesen a legfőbb meggyőző erő az, hogy mi van az intézmény kínálatában. A kínálat

találkozik-e az igényekkel. Ezt természetesen a pedagógiai programban rögzíteni kell.
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Az információk, melyek a kínálatról az iskolai élet eseményeiről szólnak, a tanév során több

féle módon juthatnak el az érdeklődőkhöz, az érintettekhez.

Legfontosabb ezek közül is az intézmény honlapja, mely a hatékony kommunikáció eszköze.

Az iskola nem változatlan és nem állandó, környezete és annak szükségletei, igényei is

változnak. Fontos, hogy az intézmény potenciális partnerei ismerjék az intézményt, tudják,

hogy mit kínál az iskola.

Korábbi jól bevált információs csatornák alkalmazását továbbra is fontosnak tartom, de újabb

lehetőségek igénybevételét, kialakítását is meg kell próbálni.

Ennek megfelelően időközönként javaslom egy iskolai hírlevél létrehozását, amit a szülőkhöz

el kell juttatatni.

Amennyiben a szülők igénylik ezt a hírlevelet akár elektronikus formában is el lehetne

küldeni részükre.

Ezt a célt szolgálná az elektronikus napló bevezetése is, melynek segítségével a szülők

nemcsak gyermekikkel és osztályzataikkal kapcsolatosan lennének napra készek, hanem az

intézményi aktualitásokról is időben tudnának tájékoztatást kapni.

A rendszeres információáramlás a siker alapja, de természetesen alkalomszerű marketing

tevékenységre továbbra is szükség lesz.

Így az iskola leendő első osztályos szüleinek olyan kiadvány készítése, amely megfelelő

információkat tartalmaz az intézményről.

A marketing tevékenység nélkülözhetetlen ma az iskolák népszerűsítése érdekében, és a jó

menedzselés feltétele annak, hogy az iskola működtetéséhez szükséges egyéb feltételeket

megteremthessük,(pl.: pályázatírás, stb.)

A jó menedzseléssel, a személyes kapcsolatok kiépítésével az iskola sikere és népszerűsége

tovább növelhető.

Iskola jövője, stabilitása szempontjából rendkívül fontos a hírnév javítása. A köztudatban a

rossz hírek sokkal könnyebben terjednek és tartósabban megmaradnak, mint a jók. Hiába

vannak felkészült pedagógusok, hiába folyik nagyon jó színvonalú munka az iskolában, ha

erről a környezet nem szerez tudomást. Publikálni kell az eredményeinket, minél többször

meg kell jelenni a különböző médiákban, hogy valós képet adhassunk az iskoláról.

Szeretném megteremteni annak lehetőségét, és ezt a köznevelési törvény 2. számú melléklete

is tartalmazza, hogy az intézmény iskola-pszichológust alkalmazzon hosszútávon
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(félállásban), aki a beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknak és munkájuk során egyre

nagyobb pszichés megterhelésnek kitett kollegáknak azonnali és folyamatos segítséget tud

nyújtani.

Fenntartói döntéstől függ, de nagyon fontosnak tartanám a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

valamint a szabadidő szervező alkalmazását. A szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

adminisztratív feladatokat lát el a gyermek- és ifjúságvédelmi, a pedagógiai és a szociális

területeken. Tevékenységétől függően bekapcsolódik a problémamegelőző és a

problémakezelő munkába.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, segítené a nevelők, pedagógusok munkáját. Az ilyen

szakemberek hosszútávon jelentősen megkönnyítenék az osztályfőnökök munkáját. Hiszen

ma már ezen a tevékenységek nagy részét az osztályfőnökök végzik.

Szintén a köznevelési törvény értelmében alkalmazni kell egy könyvtárost vagy könyvtáros

tanárt/tanítót, valamint egy l fő laboráns pedagógust és egy 1 fő rendszergazdát. A laboráns az

oktatási intézményekben előkészítő és kisegítő munkálatokat végeznek.

Az intézményben tett látogatásom során tapasztaltam, hogy az iskola rendelkezik a szükséges

eszközökkel, feltételekkel, de néhol komoly felújításokra, javításokra lenne szükség, hiszen

ezek is feltételei az oktató- nevelő munkának.

Az intézmény arculatának fejlesztése hosszútávon:

− az intézményt bemutató anyagok készítése és eljuttatása a partnerekhez;

− a saját honlap folyamatos fejlesztése, szakmai felkészültségünk propagálására egyéni

portfóliók készítése, a honlapon történő megjelentetése, aktuális információk közlése,

− szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, egy új ötlet megvalósulása, szakmai és

gazdaságossági szemlélet, az intézmény jövőképének kialakítása a nemzeti köznevelésről

szóló törvény szellemében, ennek világos bemutatása;

− az intézmény valamennyi dolgozója az elfogadott értékek mentén végezze munkáját;

− a dolgozói kollektíva erősítése céljából közös, kulturális és szabadidős programok

szervezése;

− az intézmény életét átfogó meglévő hagyományok rendszerének továbbvitele.
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− hosszútávon lehetne abban gondolkodni, hogy az iskola ÖKO intézménnyé váljon. Az

ökoiskolák célja a környezettudatos életvitel kialakítása. Egy ökoiskola abban különbözik

egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a

fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai tevékenység minden területén.

− Így az intézmény megkaphatná az ÖKOISKOLA címet, melyet az Oktatási és Kulturális

Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adományozza azoknak az

iskoláknak, amelyek kiemelkedő színvonalon képviselik a környezeti nevelés és a

fenntarthatóság értékeit.

− intézményi kommunikáció erősítése: pedagógusok és szülők között. A hagyományos

formák, mint a szülői értekezletek és fogadóórák egy idő után rutinszerűvé válnak. A

tanár-szülő kapcsolatban fontos szerepe lehet a személyes jelenlétnek, azaz olyan

rendezvények szervezése, ami a tanár-szülő közötti kapcsolat fejlesztését segítené elő.

(szülők- nevelők bálja, családi napok, kulturális programok, rendezvények.

Zárógondolat

Célom egy olyan iskola működtetése, amely a nevelést és az oktatást egyformán fontosnak

tartja. Olyan sokszínű, gyermekközpontú iskolai légkör megteremtése és megőrzése a célom,

ahol a gyermekek biztonságban, jól érzik magukat, és középiskolás korukig nem mennek el

másik iskolába. A gyerekek, bizakodó, tevékeny, alkotó, önmagukat és társukat,

környezetüket megismerni, ismereteiket rendszerezni tudó, elégedett emberekké váljanak.

Színvonalas nevelő-oktató munkával hozzájárulni a tanulók képességeinek maximális

kibontakoztatásához. Fontos arra törekednünk, hogy az iskolai élet sikerélményekkel

gazdagítsa a gyermekek és az ott dolgozók mindennapjait. Egy jó és megvalósítható vezetői

pályázat megírásához nemcsak az intézmény belső működését, hanem a működést befolyásoló

jogi, gazdasági és társadalmi környezetet is figyelembe kell venni. Mindezek alapján a rövid

távú terveket a jelenlegi költségvetéshez célszerű igazítani, míg a távolabbi elképzelések

feltételezhetnek javuló helyzetet.

Ebből következik, hogy elsősorban a humánerőforrásra kívánok támaszkodni, a kollégák

szaktudására, tapasztalatára, kreativitására szeretném építeni vezetői munkámat, az ebben

rejlő lehetőségek kihasználását tekintem elsődlegesnek.
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Azzal, hogy intézményvezetőnek pályázom, nem kevesebbre vállalkozom, minthogy a Fekete

István Általános Iskolában tudásommal, tapasztalatimmal részese legyek egy dinamikusan

fejlődő, innovációkat felmutató, hagyományokat továbbra őrző nevelési –oktatási intézmény

arculatának kialakításában.

Monor, 2013. március 10.                                                                       Hanyecz Anita
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