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Motivációs levél  

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás honlapján, a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A §alapján, 2016. február 28-án 

megjelentetett 2016.06.17 azonosító számú pályázati felhívás alapján meghirdetett Herendi 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői állás pályázatához. 

Tanítói diplomát 2002-ben a Budapesti tanítóképző főiskolán vehettem át. A főiskola sikeres 

befejezése után rögtön tanítói állást kaptam, azóta is pedagógusként dolgozom. 

2007-ben az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán szakvizsgáztam, iskolai nevelési- és 

szociálpszichológiai ismeretek nyújtása feladatok ellátásához szükséges képesítést szereztem. 

Az intézményvezetői szakképzettség megszerzésére 2015-ben jelentkeztem, a záróvizsgám 

2016. június 6-17 között várható. Tudomásul véve, hogy a közölt feltételek ezen pontjának a 

benyújtás pillanatában még nem teszek eleget, a pályázatom benyújtásához a következő 

felsoroltak adtak bátorítást. 

1. 2012-ben, költözést követően, kaptam tanítói állást az intézményben.  

2013-tól az alsós Diákönkormányzat, 

2014-től a Közalkalmazotti Tanács elnöke 

2015-től intézményvezető- helyettes lettem. 

A kollégákkal mindig sikerült a feladatokat a lehető legjobban elvégeznünk, a 

szervezett programjaink, mindig jól sikerültek. Természetesen kisebb nézeteltérések 

mindig adódtak, de úgy érzem sikerült összefognom a kollégákat, diákokat. 

2. A szakmámat mindig nagyon szerettem, próbáltam megújulni, kerestem a 

lehetőségeket, hogy valami újat, érdekeset tudjak tanítványaimnak átadni, ezért 

rendszeresen jelentkeztem különböző továbbképzésekre. Az ott tanultakat mindig 

igyekeztem beépíteni a gyakorlatba, szívesen mutattam meg kollégáimnak az új 

ismereteimet, a jónak tűnő gyakorlatokat. Örömmel vállalok új feladatokat, szeretem a 

kihívásokat, mert vallom, hogy mindenből tanulhat, építkezhet az ember. 

3. Volt már nálam hallgató szakmai gyakorlaton, a vele való munka jól sikerült. 

4. Az idei tanévben 8 kollégám minősítő eljárásán vagyok intézményi delegált. Ez a 

feladat nagyon sok új lehetőséget adott számomra. Részletesen megismerhettem a 

kollégák munkáit, segíthettem a felkészülésüket. Ők is megismerhettek engem, mint 

„vezetőt”. Az eljárás során számos olyan szervezési problémát kellett megoldanom, 



ami új oldalról mutatta meg a vezető feladatait. Beleláttam, mennyire összetett feladat 

ez a megbízás. 

5. A főiskolán német műveltségterületen végeztem. Német nemzetiségi iskola 

vezetésében a német nyelvtudás előnyt jelenthet.  

A szülők elvárásai is gyökeresen változtak az évek során, az egész napos oktatás 

bevezetésével nagyobb felelősség hárult az iskolákra, hisz naponta tapasztaljuk, hogy a 

szülők nem követik a gyermekük előrehaladását. Ez is szemléletváltást követelt tőlünk, 

pedagógusoktól. Szerencsésnek mondhatom magam, mert tanítóként a szülőkkel mindig 

megtaláltam a hangot, fenntartás nélkül fordulnak hozzám kételyeikkel, örömeikkel is. 

A gyerekek érdeklődési köre, szerepük a felgyorsult világban, szintén megoldandó feladat 

elé állítja a tanárokat. Kisfiam most 10 éves, ezért általa látom, hogy mire kíváncsi, mivel 

motiválható egy mai gyermek.  

Úgy érzem, hogy mindezeknek a változásoknak megfelelni csak egy jól összecsiszolódott, 

kompromisszumokra képes tantestületben lehetséges, ahol a kollégák mernek egymástól 

segítséget kérni, ahol fel merik vállalni a problémáikat bizonyos pedagógiai helyzetekben. 

Minden tanító/tanár hordoz magában értékeket, szeretném elérni, hogy ezek az értékek 

közkincsé válva másoknak is segítséget jelentsenek. Ahogy a gyerekek is néha jobban 

tanulnak egymástól, úgy mi pedagógusok sem vagyunk mások. Bizony vannak 

hiányosságaink, erősségeink, de egy iskola, egy csapat akkor működhet eredményesen, ha 

mindenki más, és közösen teszünk össze valami egyedi értéket. 

Amennyiben sikerül elnyernem az intézményvezetői kinevezést, törekedni fogok a 

következőkre: 

1. Belső értékeim közt szerepel az alaposság, pontosság, előrelátás, szeretném ezekkel 

segíteni az intézmény munkáját.  

2. Törekednék az intézményben jól felépített, színvonalas hagyományőrzés folytatására.  

3. Szerintem fontos, hogy a vezetőség közösen tudjon döntéseket hozni. Természetes, 

hogy kompromisszumokat kell kötni, de érezzék magukénak a döntéseket, mert csak 

így tudnak a tantestület előtt hitelesek maradni. 

4. Törekednék arra, hogy az információk, feladatok mindenkihez megfelelő időben, 

azonos módon jussanak el. A kollégák azonosan legyenek terhelve. Az elvárások 

egyértelműek legyenek. 



5. Fontosnak tartom, hogy a kollégák olyan továbbképzéseken vegyenek részt, amik az 

érdeklődésükhöz közel állnak, de hasznosak az iskola életében is. Ne csak egy 

kötelezően letudni való feladat legyen, ne az legyen az elsődleges szempont, hogy 

ingyenes egy adott tanfolyam.  

6. Igyekeznék nyitott maradni, merjenek hozzám fordulni kollégák, szülők, diákok 

egyaránt. 

7. Ha kell konfliktusokat felvállalva, de törekednék arra, hogy az iskolánk minél 

kedveltebb, eredményesebb legyen. 

8. Szeretnék minden lehetőséget felkutatni, hogy vidéki iskolaként ne szenvedjenek 

semmiben hátrányt a diákjaink. (versenyek, úszásoktatás, tárgyi feltételek) 

9. Igaz még csak 4. éve leszek ennek a tantestületnek a tagja, de úgy érzem, hogy a 

kollégák elfogadtak, és hasznos lehet az, hogy az ember más iskola életéből is tud 

jó/rossz tapasztalatokat hozni. Szeretném tovább mélyíteni az együttműködő, jó 

emberi, kollegiális kapcsolatokat. 

 

 

Köszönettel és tisztelettel:    ___________________ 

        Birher Krisztina Judit 

 

Herend, 2016. március 17. 
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Pályázati nyilatkozat 

Alulírott Birher Krisztina Judit pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

Közigállás honlapján 2016. február 28-án megjelentetett 2016.06.17 azonosító számú 

pályázati felhívás alapján meghirdetett Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola intézményvezetői állására. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé. A pályázat anyaga harmadik személlyel 

közölhető. 

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázati összefüggésben való 

kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati 

kiírásban szereplő feltételeknek 2016. júniusától megfelelek, és ennek igazolását mellékelem. 

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások: 

- szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata  

1. számú melléklet 

- hatósági erkölcsi bizonyítvány 

2. számú melléklet 

- munkáltatói igazolás 

3. számú melléklet 

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 

4. számú melléklet 

Herend, 2016. március 20.  

 

 

________________________ 

              Birher Krisztina Judit 

  



2. Önéletrajz 

2.1 Szakmai önéletrajz 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,  

de soha nem fogják elfelejteni,  

hogy hogyan érezték magukat szavaidtól” 

C. Wiliam Buehner 

Név: Birher Krisztina Judit 

Leánykori név: Birher Krisztina Judit 

Születési hely, idő: Budapest, 1978.10.31. 

Anyja neve: Árvai Mária Györgyi 

Lakcím: 8443 Bánd, Rákóczi u. 8/a 

Állampolgárság: magyar 

Telefonszám: 06 20 351 1050 

e-mail: birher263@gmail.com 

Tanulmányok:  

2015-2016 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

  Közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga 

2005-2007 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

szakvizsga 

1998-2002 Budapesti Tanítóképző Főiskola 

tanító 

1993-1998 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs 

gimnáziumi érettségi 

mailto:birher263@gmail.com


1995 Goethe Institut Zertifikat Deutsch als Fremdsprache  honosítása Állami 

Nyelvvizsga bizottság előtt 

1994       Goethe Institut Zertifikat Deutsch als Fremdsprache   

Képzések, tanfolyamok: 

2014 Tanulás tanítása általános iskolában 

2015 Alsó tagozatos szakmai megújító továbbképzés 

2004 Weiterbildung in ungarndeutscher Kindertanzpädagogik III. 

2004 Weiterbildung in ungarndeutscher Kindertanzpädagogik II. 

2003 Kreative Sprachsituationen in der Grundschule 

2003 Weiterbildung in ungarndeutscher Kindertanzpädagogik I 

 

Szakmai tapasztalatok: 

2012- Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 tanító  

 2013- alsós Diákönkormányzat vezetője 

 2014- Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 2015- intézményvezető helyettes 

2002-2012 Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 tanító 

2008-2009 főiskolai hallgató 10 hetes szakmai gyakorlatának vezetője 

 

2002-2003 Bogdánfy Utcai Általános Iskola 

 német nyelvtanár  



2.2 Szakmai életút 

1993-ban felvételt nyertem Budaörsön az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola 0.német tagozatára.  

1994. 06.14-én német nyelvvizsgát tettem a Goethe- Institutnál, amit 1995-ben az Állami 

Nyelvvizsga Bizottság előtt honosítottam. 

1998-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola nappali tagozatára, német műveltségterületre 

jelentkeztem.   

2000 augusztusában ösztöndíjat kaptam Németországba, Murnauba, a Goethe- Institut egy 

hónapos tanfolyamára.  

2002-ben a 10 hetes szakmai gyakorlatomat Budapesten a Bogdánfy Utcai Általános 

Iskolában töltöttem. A diploma megszerzése után itt helyezkedtem el, mint némettanár.  

A 2002/2003 tanévben 4-8 évfolyamon tanítottam német nyelvet. Rendszeresen részt vettem a 

Hueber Verlag tankönyvbemutató konferenciáin. Ezt az intézményt összevonták egy másik 

iskolával, így munkahelyet kellett váltanom. 

2003-2012 Budapesten az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskolában dolgoztam 

tanítóként. Az iskola német nemzetiségi profilja miatt szerettem volna, ha minél sokrétűbb az 

ismeretem, ezért jelentkeztem egy három részes német nemzetiségi táncoktatói 

továbbképzésre (2003.10.9-11. 2004. 04.15-17. 2004. 05.20-22) valamint a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata által hirdetett- Kreative Sprachsituationen in der 

Grundschule továbbképzésre. (2003.12.05.)  

2005-2007 között otthon voltam 2005 májusában született kisfiammal.  

2005/2007 tanévben szereztem meg a szakvizsgát Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karán (Iskolai nevelési és szociálpszichológiai ismeretek.)  

Gyermekem születése után visszatérve szerencsére kis létszámú, első osztályt kaptam, így 

rögtön a saját szabályainkat, iskolai életünket tudtuk kialakítani.  

2009-ben szakmai gyakorlatra jelentkezett hozzám egy hallgató. Egy tanítványom nővére is a 

pedagógus pályát választotta, idén kezdett első munkahelyén tanítani, sokszor fordult hozzám 

kételyeivel, kérdéseivel. 



2012 nyarán, a kisfiam beiskolázása előtt, régóta dédelgetett álmunkat valósítottuk meg, 

családommal Veszprém megyébe költöztünk. A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános iskolában kaptam tanítói állást. Itt szakmailag ismét meg kellett újulnom. Ezért 2 

alkalommal is jelentkeztem az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet próbaképzéseire, valamint 

kreatív, kézműves technikák elsajátítására vonatkozó foglalkozásokra. Igaz itt is német 

nemzetiségi arculattal bír az iskola, de a gyermekek nagyon eltérő háttérrel, tudással, 

felkészültséggel érkeznek az iskolába. Sok a nélkülöző, szegénysorban élő család. A pesti 

kapcsolatokat kihasználva igyekeztem támogatásokat szerezni. Használt ruhákat, játékokat, 

könyveket gyűjtöttem, cégek támogatásával sikerült udvari játékokat, könyvtári 

gyermekkönyveket, szobai játékokat vásárolni.   

Mikor elkezdtem Herenden dolgozni, akkor első osztályt kaptam. Nyáron lelkesen készültünk 

a kicsik fogadására. Herenden is, mint szerte az országban, ajándékkal is kedveskednek az 

újonnan érkező tanulóknak. Mivel német nemzetiségi iskola vagyunk, ezért megkérdeztem az 

igazgatónőt, hogy német mintára nem készíthetnénk-e úgynevezett Schultüte-t. A kollégák 

összefogásával sikerült megvalósítanunk a tervet. 

 Schultüte kép www.kidsweb oldalról véve 

Az alsós diákönkormányzat vezetője voltam másfél éven át. Feladatunk volt az iskolai 

programok (Mikulás, farsang, DÖK nap) szervezése, lebonyolítása.  

2015. évben sikeresen vettem részt a minősítő eljáráson, pedagógus II. fokozatba léptem. 

A 2015/2016. tanévben intézményvezető- helyettes lettem, munkámmal igyekeztem a 

kollégáknak és a vezetőnek is segítségére lenni.  

 

 

 

 



3. Szakmai helyzetelemzés: 

3.1 Az intézmény adatai 

Név:     Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Cím:    8440 Herend, Iskola u.8.  

Fenntartó:    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Működtető:    Herend Város Önkormányzata 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: Általános iskolai nevelés - oktatás 

3.2 Az intézmény története: 

Herend név nem cseng senki fülének ismeretlenül, hiszen az itt készülő világhírű porcelán 

nevezetessé teszi.  

Az állami elemi népiskolai oktatás 1891 novemberében kezdődött két tanerővel, egy bérelt 

épület két helységében. 

1899-ben dr. Óvári Ferenc képviselő közbenjárására, lakossági segítséggel felépült a nagy 

tantermes, igazgatói irodával és szolgálati lakással ellátott új iskola a Kossuth utcában. 

1900-tól, Czuczay Gyula igazgató vezetésével 4 tagú tantestület végezte a nevelő- oktató 

munkát.  

1947-48-ban 227 fős a tanulólétszám, a nevelők száma 10. 

Az 50-es években 300 diákja van az iskolának. A négy tanterem még a kétműszakos tanítás 

mellett is kevésnek bizonyult. 

1971-ben engedélyezték, hogy az intézményben harmadik osztálytól heti 3 órában német 

nyelvoktatást folytassanak. Ezt 1985-re sikerült kiterjeszteni első és második osztályra is. A 

német nemzetiségi nyelvet oktató iskolánkban 1996 óta heti 5 órára emelkedett a német órák 

száma. Majd kiegészült, heti egy órában, német népismeret tantárggyal. 

1974-ben átadták az Iskola utcai 4 tantermes felső tagozatos, napközi otthonos, főzőkonyhás 

épületet, amit a 90-es években bővítettek, így 12 termessé vált. Itt már szaktantermek, nyelvi 

labor is helyt kapott. 



1996-ban adták át a herendi iskola sportcsarnokát. A csarnokon kívül egy bitumenes 

kézilabdapálya, kosárpálya, körülöttük futópálya található. A futópályát szülői összefogással a 

2012/13 tanévben új salakkal láttak el.  

2011-ig a Kossuth utcai és az Iskola utcai épületben, egymástól távol tanultak az alsó és felső 

tagozatos gyerekek. 

2011/12 tanévben az összes osztály az Iskola utcai épületbe költözött. Az első három 

évfolyam számára bevezették az egész napos oktatást, így két pedagógus közt oszlik meg a fő 

tárgyak tanítása.  

A 4. évfolyamosok számára napközi, a felsős diákoknak tanulószoba biztosított. 

Az összes tanteremben van számítógép, 12 tanterem rendelkezik digitális táblával. Számos 

tanulói és nevelői laptop segíti az oktatást. Differenciálásra is jól alkalmazható a számos 

online gyakorlat. Mivel a legtöbb tantárgynál szűkösen állnak rendelkezésre eszközök, a 

digitális tananyagokkal mégis megoldható a szemléltetés. Színes, játékos, figyelemfelkeltő,  

kedvelik a diákok. Délutánonként, rossz idő esetén szívesen néznek rajta a tanulók mesét, de 

remek mozgásos feladatokra is található az interneten ötlet.  

Az intézmény 2 fő tevékenységi területe: 

- általános iskolai alapfokú képzés 

- alapfokú művészeti képzés a Csermák Antal Zeneiskola, valamint a Táltos Művészeti Iskola 

telephelyeként. 

 

3.3 Statisztikai adatok 

 A tanulócsoportok száma: 17 

       Alsó tagozat: 8 osztály                          Felső tagozat: 9 osztály  

A napközis csoportok száma: 1 (összevont) 22 fő 

Tanulószobás csoport: 1  26 fő 

 



Létszámok: 

    Alsó tagozat: 157 fő+2 magántanuló               Felső tagozat: 148 fő+4 magántanuló 

 

Az iskolai összes tanulólétszám:305+6 fő=311 fő 

143+3 lány, (47 %) és 162+3 fiú (53 %) 

Számított létszám: 305 fő+6 magántanuló+17 fő SNI-s (2 fő 3x)= 330 fő 

Átlaglétszám osztályonként: 18 fő 

 

 Bejáró tanuló összesen:                   68 fő (21,2 %) 

 

Bándról:  34 fő (10,8%) 

Márkóról:  17 fő (5,5%) 

   Szentgálról:    8 fő (2,6%) 

   Csehbányáról:    1 fő (0,3%) 

   Veszprémből:      4 fő (1,2%) 

   Balatonalmádiból:   2 fő (0,3%) 

   Hárskútról:    2 fő (0,3%) 

 

 Iskolai étkeztetésben részesül:  205 fő (66%) szept.- dec. átlag 

  menzás:    120 fő 

  3x étkező:      85 fő 

 

Művészeti iskolai tanszakok száma:   6 

 -billentyűs tanszak 

 -vokális tanszak 

 -fafúvós tanszak 

 -ütős 

 -vonós 

 -néptánc (Táltos Művészeti Iskola) 



A művészeti iskolai tanszakokon tanulók száma: 

(hangszeres) 23 fő + (néptáncos) 23 fő 

 

A tanított tantárgyak: 

Zongora:        9 fő 

Ének:         1 fő 

Furulya:        4 fő 

Ütős:         4 fő 

Hegedű:        5 fő 

Néptánc:      23 fő 

 

Tanórán kívüli elfoglaltságok:     

 

Fejlesztő torna:     11 fő   

Játékos sportfoglalkozás:    29 fő      

Kézilabda:      18 fő   

Foci:       23 fő   

Énekkar:      16 fő   

Énekkar – alsós     42 fő   

Számítástechnika szakkör:    33 fő   

Rajz szakkör:      13 fő  

Furulya szakkör:     19+8 fő  

Német nemzetiségi tánc    11 fő   

Angol szakkör:     33 fő  

Gyógytestnevelés:     25 fő   

Sakk szakkör:      21 fő   

 

  



3.4 Személyi feltételek 

Pedagógus:      36,17 fő 

Iskolatitkár:        1 fő 

Pedagógiai asszisztens:      1 fő 

Adminisztrátor (közhasznú):        1 fő 

Technikai alkalmazottak:        6 fő+1 közhasznú 

(önkormányzati alkalmazásban) 

Művészeti iskolai tanárok:        6 fő 

(Csermák és Táltos Műv. Isk. alkalmazásában) 

 

Kézműves órák keretében a 6. évfolyam a Herendi Porcelánmanufaktúra Szakiskolájában, a 7. 

évfolyam az Árkossy Bútor Kft. tanműhelyében részesül oktatásban. 

Logopédiai ellátásban, fejlesztésben részesül:  58 fő  

alsós: 33 fő  felsős: 25 fő 

Sajátos nevelési igényű:  17 fő  lány: 6 fő  fiú: 11 fő 

-alsó tagozat:   7 fő 

-felső tagozat: 10 fő 

 

BTM-es tanuló:   15 fő   lány: 7 fő  fiú: 8 fő 

-alsó tagozat: 7 fő 

-felső tagozat: 8 fő 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:     2 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap:  17 fő (5%) 

 

 



3.5 Mérés, ellenőrzés 

- Tankerületi ellenőrzés során, 2016 februárjában, az iskola minden dokumentumát rendben 

találták.  

- Tanfelügyeleti ellenőrzésen, 2015 decemberében, 4 kollégánk munkáját ellenőrizték.  

- Minősítési eljáráson, a 2015/2016. tanévben, 8 kollégánk vesz részt. Az eddigi 

tapasztalataink alapján minden kollégánk kiváló eredményt ért el.  

A 2015/16. tanévben az MTA és a Szegedi Tudományegyetem felkérésére méréseket végzünk 

az Iskolai Longitudinális program keretében. 

Az országos kompetenciamérések a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást 

méri fel. A felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése. A mérés azt vizsgálja, 

hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják 

alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok, problémák megoldása során. A felmérőt 

minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja.  

  



2013.évi átlageredmények 

 

 

 

2014. évi átlageredmények 

 

 

2015. évi átlageredmények 

 

  

Forrás: A 2014-2015-ös tanévi országos kompetenciamérés eredményei a  

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 

 



3.6  Tanulmányi eredmények 

 

Továbbtanulási mutató: 

tanév végzett gimnázium % szakközépiskola % szakiskola % 

2012/13 34 fő 12 tanuló 35% 16 tanuló 47% 6 tanuló 18% 

2013/14 22 fő 7 tanuló 32% 10 tanuló 45% 5 tanuló 23% 

2014/15 37 fő 18 tanuló 49% 17 tanuló 46% 2 tanuló   5% 

 

 

Forrás: Beszámoló a 2015-2016.tanév I.félévi munkájáról 

 

  



4.Vezetői program 

4.1 Vezetési stratégia:  

Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások a nevelés és oktatás terén nehéz helyzetbe 

hozták a pedagógusokat. A jelenleg hatályos köznevelési törvény a vezetők hatáskörét is 

erősen korlátozza. A vezető elsődleges feladata az, hogy a kollégáit átsegítse ezen a nehéz, de 

remélhetőleg átmeneti időszakon. A birtokában lévő összes eszközzel, személyes 

példamutatással mégis ösztönöznie kell a tantestületének tagjait, hogy önmagukat megtalálva 

a gyerekek érdekében ösztönző és eredményes munkát láthassanak el.  

A vezetési funkciók felépítését dr. Benedek István felosztása mentén szeretném bemutatni. 

Vezetési funkciók: 

1. tervezés 

2. szervezés 

3. irányítás 

4. koordinálás 

5. ellenőrzés
1
 

A tervezés alapja az, hogy a jövőben mit akarunk elérni. Felgyorsult világunkban az iskolák 

vezetőinek rövid idő alatt kell tudniuk reagálni a társadalomból jövő változásokra, hisz 

iskolájuk jelene, jövője attól függ, miként tudják a rájuk bízott intézményt népszerűvé és 

vonzóvá tenni. Egy település, főleg egy kisebb település, mindennapjaiban az iskola szerepe 

meghatározó. Az ide járó tanulókon keresztül hatással van a település családjaira. Elveivel, 

arculatával, szabályaival mintát, elvárásrendszert fogalmaz meg velük szemben is. A 

közösségformálás erejéről, szükséges voltáról talán említést sem kellene tennem, de itt 

Herenden és a környező településeken régóta tudjuk, mekkora ereje van az összefogásnak. 

Számos olyan eredményt értek már el az itt lakók, amik máshol talán már az álom 

megfogalmazásánál elakadtak volna.  

A szervezés nem más, mint a megfelelő felépítés kialakítása. A kreativitás mellett a 

szervezésnél a vezetőnek támaszkodnia kell a külső kapcsolataira is, hogy a szükséges, 

alapeszközöket pótolni tudja intézményében. Nehéz helyzetben vannak az iskolák fenntartói 
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és működtetői a szűkös anyagi források miatt. Az intézmény vezetőjének mégis tudnia kell a 

kollégái védelmében a lehető legtöbb eszközt, különböző forrásokból, biztosítani.  

A szervezés körébe mindenképpen beletartozik a közösség alakítása is. Az újonnan jövő 

kollégák beilleszkedésének segítésén túl általánosan elfogadott a pályakezdők mentorálásának 

felelőssége is. A pedagógusoknál bevezetett két gyakornoki év viszont csak akkor lehet 

eredményes, ha a vezető jó emberismerettel rendelkezik. Fel kell ismernie, hogy az érkező 

pályakezdő melyik kollégájával tud eredményesen összedolgozni, kivel lehet azonos a 

pedagógiai nézete, ki az, aki tantestületéből nyitott arra, hogy a mentorálás időszaka tényleg 

arról szóljon, amiről szólnia kell. A mentornak az elméleti módszertant kell megmutatnia a 

gyakorlatban. Egy tantestület sikerként könyvelheti el, ha tanítási gyakorlat, vagy gyakornoki 

évek helyszínéül választják az iskolát. Az azt jelenti, hogy olyan értékeket tud az iskola 

felmutatni, ami a fiataloknak vonzó, szeretnének az itt folyó munka részeseivé válni. (A 

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola az idei tanévben 4 gyakornokkal is 

büszkélkedhet.) 

Irányítás 

Az életpályamodell bevezetésével a vezetők egy teljesen új szerepben találták magukat. Egy 

kiforratlan rendszerben kell helyt állniuk. Felkészülés hiányában csak az elkötelezettségük, a 

hozzáállásuk lehet biztosíték arra, hogy az eljárás során milyen segítséget adnak minősülő 

kollégájuknak. 

Bár mindig 100% os teljesítményre vágyunk, be kell látnunk, hogy tökéletes ember még a 

pedagógusok körében sincsen. Viszont egy igazán jó vezető felismeri a kollégák erősségét, 

bátran fel is vállalja ennek nyilvánossá tételét, sőt lehetőséget ad arra, hogy a tantestület tagjai 

jó, követendő példát kaphassanak tőle. Minden kolléga munkájában megvan az a plusz, amit 

be lehet és be kell mutatni. Sajnos hazánkban nem teljesen elfogadott, de az oktatásban is el 

kell érni azt, hogy a tantestület egy csapat, nem pedig egy csoport. A diákok akkor érik el a 

legszebb teljesítményt, ha az őket tanító kollégák egységben, egymás munkájára építve tudják 

nézni a fejlesztésüket.  

A koordinálás bár a negyedik a funkciók felsorolásában, de talán napjainkban az a terület, 

amit a vezető teljességgel birtokolhat, és irányíthat. Az iskolák vezetője tanár, ezzel egy 

szakterület- tanító, vagy szakos tanár- szakértője, de látja, hogy az alapfokú oktatásban 

mekkora szerepe van az alsó és felső tagozat egymásra épülésének. Szükség van a biztos 



alapokra, amit az alsó tagozat adhat, a falakra, amit a felső tagozaton tanított tantárgyak 

adnak, és tetőként rá kell illeszteni az iskola általános szemléletét. Ezt az összekapcsolást nem 

csak elfogadtatni, de elérnie is kell a vezetőnek.  

A vezetőnek fel kell ismernie, reagálnia kell a belső konfliktusokra. Objektívnek kell 

maradnia, nem hagyatkozhat pletykákra. Tanítóként, tanárként, mindig hangsúlyt fektetünk a 

közös programokra, kirándulásokra. A vezetőnek is úgy kell terveznie, mint egy 

osztályfőnöknek. Csapatépítő tréningeket kell terveznie, azokon aktívan kell részt vennie. 

Számos konfliktus megoldása lehet, ha módot ad a vezető kollégáinak az iskola falain kívül, 

változatos helyszíneken, programokon megismerni egymást.  

Az egymásra figyelés a tantestületen belül is fejlesztő, motiváló hatású. 

Az ötödik lépés az ellenőrzés. Napjainkban, ha ezt a szót halljuk, félelem árad szét bennünk, 

mert arra gondolunk, hogy a hibáinkat, az elmaradásainkat szeretnék kihangsúlyozni. A 

céltudatos ellenőrzés a hibák feltárásán túl az eredményekre is kíváncsi. A jó vezető az, aki az 

ellenőrzésnél felvállalja, hogy egy szakterület módszertanában jártas, és maga mellé tud venni 

szakmailag specializálódott segítőket, hogy az ellenőrzés tényleg építő jellegű kritikát adjon, 

tényleges erősségeket tudjon felmutatni. Az elvégzett munkáról jó érzés a vezetőtől értékelést, 

főleg pozitív értékelést hallani. A beosztottak számára mégis a szakértőtől jövő pozitív és 

negatív kritika lehet a jövőre nézve eredményes.  

Chris Roebuck idézetét szeretném itt említeni: 

„Nemcsak azért dolgozunk, hogy jövedelmünk legyen, hanem azért, hogy megtaláljuk 

életünk értelmét. Amit csinálunk, nagyrészt bennünket fejez ki.”
2
 

Egy vezetőtől elvárt tulajdonság a teljesítmény és sikerorientáltság, de fontos, hogy a 

vezetettjei mégis úgy érezzék, tévedni lehet, a javítás lehetősége mindig adott. Ellenkező 

esetben az ellenőrzés nemcsak hasztalan, de céltalan is.  

Az életpályamodell bevezetésével a pedagógusoknak minősítő eljáráson kell részt venniük. 

Mennyire eredményes a rendszer, azt nem vagyok kompetens megítélni. Viszont vezetői 

szemszögből nézve lehet belőle értékes, megfontolandó részeket kiemelni.  

A minősítés általános célja, hogy értékeljék és felülvizsgálják az egyének és a csoport 

jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit, mert ezek alapján lehet meghatározni a képzési 
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szükségleteket. Célja az is, hogy javítsa a vezetők és beosztottak közötti kommunikációt, 

alapozza meg a nagyobb teljesítmény elérésének lehetőségét. A közoktatási intézmények 

feladata az állandó fejlődés, megújulás. Ilyen szempontból, mint szervezetnek gondoskodnia 

kell a fejlődés legfontosabb tényezőiről, az emberek fejlesztéséről. 
3
 

Természetes, hogy egy intézményben, főleg egy oktatási intézményben állandóan jelen kell 

lennie a továbbképzésnek. A továbbképzéseket a pedagógusok saját maguknak 

finanszírozzák. A nehézség, mint számos oktatási problémánál ismét a pénz. Kötelező a 

továbbképzés, de az anyagi támogatás mértéke csekély. Így nem azt nézik a tanárok, hogy 

mely továbbképzés lenne munkakörükhöz hasznos, hanem melyik az, ami esetleg ingyenes. 

Álom, de hosszú távon az lenne eredményes, ha olyan területekre koncentrálva választhatna 

magának a pedagógus továbbképzést, ami személyéhez is közel áll. 

A másik probléma, ami felmerült bennem az, hogy a továbbképzések többsége külső 

színhelyen zajlik. Nehezen megoldható a kollégák tájékoztatása az esetleg hasznos 

ismeretekről. A vezetőknek erre az esetre is forrásokat kell találniuk, szinte pályázatfigyelővé 

kell válniuk, hogy megtalálják azokat az utakat, amik a személyes eredményeken túl, 

intézményük számára is pozitív hozadékkal bírnak.  

 

4.2 Vezetési stílus: 

A pályázat megírása előtt korábbi tanulmányaimból azt próbáltam felszínre hozni, hogy 

milyen vezetési stílusok léteznek, milyen vezetői képet tudok magamról felvázolni.  

Goleman felosztása áll hozzám a legközelebb, aki hat vezetési stílust különít el:  

Kényszerítő stílus:”Tegyék, amit mondok!” 

 

Jellemzőit nézve a kényszerítő vezető azonnali teljesítést kíván meg, emiatt a munkahelyi 

légkörre negatívan hathat. 

Nagy körültekintéssel mégis alkalmazható, ha válságba kerül az iskola, vagy a tantestületet le 

kell szoktatni valamely rossz szokásáról.  
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Iránymutató stílus: „Tartsanak velem!” 

 

Egy vízió, lehetőség szerint egy közös, jövedelmező jövőkép elérésére mozgósít, emiatt a 

munkahelyi légkörre pozitívan hat az iránymutató vezető. Hiszen arra ösztönzi a kollégáit, 

hogy személyesen, saját erősségeikkel támogassák a vízió elérését. 

 

Kapcsolatközpontú stílus:” Első az ember” 

 

A kapcsolatokat kihangsúlyozó vezető harmóniát teremt, érzelmi kötelékeket épít ki, amivel a 

munkamorált fokozhatja. Viszont visszájára fordulhat, ha nincs negatív visszajelzés, és 

esetleg a gyenge teljesítmény következmény nélkül marad.  

 

Demokratikus stílus: „Mi a véleményük?” 

 

A demokráciát hangsúlyozó vezető a kollégák bevonásával teremt egyetértést. Pozitívan hat a 

közösségre, hiszen a vezető kíváncsi a többiek véleményére, amivel egyúttal motiválja is őket. 

Hasznos akkor is, mikor a vezetőnek szüksége van a hozzáértő kolléga támogatására, 

segítségére. Káros lehet viszont abban az esetben, ha nem kompetens emberek véleményét 

kérjük ki. Bármennyire is a legkívánatosabb stílus- a nevéből kifolyóan is- körültekintően kell 

alkalmazni. 

 

Követelményállító: „Tegye, amit én most!” 

 

A vezető magas követelményeket támaszt. Jobb esetben saját példamutatással, de addig jár a 

kollégák nyakára, amíg nem fejlődnek a kívánt szintre. Viszont a motivációt nem biztosítja a 

feladathoz, ezzel negatívan hat a munkahelyi légkörre. Előfordulhat, hogy a beosztottak nem 

önmagukból akarják a jövőben a maximumot kihozni, hanem azt találgatják mit is kíván meg 

a vezető. 

 

Felkészítő.”Próbálja meg!” 

 

A vezető a hosszú távú fejlődés érdekében segít a beosztottaknak, hogy felismerjék 

erősségeiket, gyengeségeiket. Ösztönzően segíti a kollégákat abban, hogy fejlődjenek. Ez a 



stílus azonban megköveteli a kölcsönös bizalmat, csak akkor lehet eredményes, ha a 

beosztottak biztosak lehetnek abban, hogy építő kritikát kapnak, és a tényleges tudásuk kerül 

elismerésre. A felkészítő vezető akkor hat pozitívan a munkahelyi légkörre, ha a beosztottak 

fejlődni akarnak. 

 

Bár azt gondoltam, le tudom tenni a voksomat egyfajta vezetési stílus mellett, de mióta 

intézményvezető helyettesi megbízást kaptam rá kellett jönnöm, hogy mindegyik felfogásnak 

jelen kell lennie az eredményes vezető munkájában. Minden felmerülő helyzet, minden 

felmerülő probléma más stílusú vezetést vár el. Az a fontos, hogy a vezető megőrizhesse a 

hitelességét a felvállalt szerepben.  

Az idei tanévben a minősítő eljárásokon én voltam az intézményi delegált, talán az ott végzett 

munkám alapján válik láthatóvá, milyen vezető is lennék. 

Kényszerítőleg kell fellépnem, mert jelenleg a minősítő eljárásokkal szemben nagy az 

ellenállás a legtöbb pedagógus körében. Bár a minősítés során a pedagógust értékelik, a 

vezető iskolájának hírneve, a többi kolléga védelme érdekében ki kell, hogy „kényszerítse”, a 

követelményeknek való megfelelést. 

Iránymutató vagyok, mert a jelenlegi pedagógustársadalom nehezen tud magáról jót mondani, 

nehezen vállalja fel nyíltan erősségeit. Próbálok mindenkit rávezetni arra, hogy bár a 8 

pedagógus kompetencia nem egyszerre, nem minden tanórán, de ott van mindenkiben. Közös 

ötletelések során sikerült feltárni már többekben olyan kincseket, amire nem is gondoltak a 

feltöltött dokumentumok megírása során. Sikerélményhez juttatni valakit a legszebb feladat a 

vezetői munka során.  

A demokratikus vezető, már csak a neve hallatán is a legkívánatosabb forma. A portfólió 

védések során igyekeztem támogatóan a kollégák mögött állni, éreztetni velük, hogy közösen 

mindenre találunk megoldást és választ a felmerülhető helyzetekre. Próbálok ebben a 

mentálisan megerőltető időszakban maximálisan kiállni a társak mellett. Úgy érzem, hogy bár 

kis létszámú, de csapat állt össze azért, hogy mindenki kellemes élményekkel gondoljon 

vissza arra, ahogy az áhított magasabb fokozatba léphetett. Igazán akkor örültem, mikor a 

visszacsatolás sem maradt el, és a minősítés után felszínre került az is, hogy miben volt 

hasznos, milyen pozitív hozadéka volt az eljárásnak. Én mindenképpen győztesen gondolok 

vissza erre az időszakra, mert sok olyan kolléga munkájába, értékeibe láthattam bele, amire 



korábban nem volt módom. Az lenne az ideális, ha a tantestület minden tagját hasonlóan 

megismerhetném, mert így valósulhatna meg a jó munkamegosztás és szervezeti felépítés.  

Bár nem népszerű tulajdonság, de nélkülözhetetlen a követelményállító magatartás is. 

Személyes példamutatással azonban hiteles, és elfogadható lehet. Az iskolai feladatokat el 

kell látni, el kell láttatni, ez vezetői kompetencia. Személyes példamutatással azonban hiteles, 

és elfogadható lehet. Hívhatjuk maximalizmusnak, de személy szerint a rám bízott feladatokat 

igyekszem a tőlem telhető legjobban elvégezni. Úgy gondolom, hogy megfelelő hangnemben, 

megfelelően kialakított csapatban ez lehet pozitív húzóerő is.  

Tanító vagyok, azt választottam, hogy az alsós korosztály nevelésével, oktatásával szeretnék 

foglalkozni, ezért a felkészítő stílus talán velem született tulajdonság. De ha jobban 

belegondolok, minden pedagógus élete az, hogy felkészítse a tanítványait a következő 

érettebb, magasabb fokra. A minősítések során, hogy a példánál maradjak, igyekeztem 

mindenkit megfelelő módon tájékoztatni arról, hogy miként veheti sikeresen az akadályokat. 

 

4.3 Vezetői feladatok:  

- Pedagógiai feladatok: 

A diákjaink számára akkor fejeződik be a tanév, ha átveszik a megfelelt bizonyítványukat, 

magunknak nem készítünk év végi érékelést. Bár a vezetőségnek többletmunka, úgy 

gondolom, hogy minden tanév végén a tapasztalatinkat, elért eredményeinket át kell gondolni, 

le kell jegyezni. Felül kell vizsgálnunk, hogy a kitűzött céljainknak, feladatainknak eleget 

tudtunk e tenni. Melyek azok a területek, ahol az eredményes munka szempontjából 

változtatnunk kell. A munkaközösség vezetők hozzáértő szakemberként látogassanak 

tanórákat, a tapasztalatikat osszák meg a látogatott kollégával, hiszen munkaközösségen belül 

tényleg szakmai konzultáció folyhat. Félévkor és év végén a vezetőket is tájékoztassák a 

látottakról, hisz ezek alapján lehet a jövő évet megtervezni.  Minden új tanévben új 

kihívásokkal találjuk szemben magunkat, de ha a humán oldalunkat biztos alapokon tudjuk, 

akkor bízhatunk a nagyobb zökkenőktől mentes tanévben. 

- Tanügy-igazgatási feladat: 

A vezető feladata a törvényes, előírásoknak megfelelő működtetés.  



-Menedzseri feladat:  

Egy intézményvezető addig hivatott, addig alkalmas a vezetői feladatok elvégzésére, amíg 

tervei, ötletei vannak a jövőre nézve. Tegye az intézményt népszerűvé a nyilvánosság előtt, 

erősségeinek kihangsúlyozásával. Ha vonzóvá tudja tenni az iskolát a településén, akkor 

támogatókat is nyer a célok eléréséhez.  

 

5.Célok, feladatok: 

„Minden megfogalmazott cél annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle!” 

5.1 Nevelés: 

A gyermekek számára az első és legfontosabb nevelő a szülő. Az iskolának ki kell alakítani a 

hármas egységet: szülő – gyermek - iskola. Csak akkor lehet eredményes a munka, ha az 

elvárt nevelési célokkal mindenki azonosulni tud. Olyan légkör kialakítására kell törekedni, 

ahol a szülők, gyermekek, pedagógusok felvállalhatják véleményüket. Viszont nem szabad 

elfelejteni azt, hogy mindenki abban foglaljon, foglalhasson állást, amiben kompetens. A 

kapcsolattartás, az érdekképviselet nagyon fontos, hiszen közös érdekünk, hogy a diákok az 

általános iskolás éveik alatt megtalálják azt az utat, ahol eredményesek, és boldogok lehetnek. 

Mindenki tehetséges valamiben!  

5.2 Oktatás/nevelés: 

Iskolánk fő arculata a német nemzetiségi nyelvoktatás. A német nyelv oktatására számos érvet 

lehet és kell felsorolni: 

- Herend városa aktívan ápolja német nemzetiségi hagyományait 

- A nyugati országrészen található városunk, sokan a szomszédos német anyanyelvű 

Ausztriában keresnek állást 

- A gyerekektől a későbbi tanulmányaik során legalább két idegen nyelv ismeretet 

várnak el, a német után igazoltan könnyebb másik nyelvet megtanulni. 

A német nyelv az én életem meghatározója is. Apai ágról sváb családból származom. Már 

általános iskolás korom óta tanulom a nyelvet. Budaörsön az Illyés Gyula Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközép Iskolában 0. német tagozatos évfolyamon folytattam a 



tanulmányaimat. Az sosem volt kérdés számomra, hogy felnőttként gyerekekkel szeretnék 

foglalkozni, ezért is jelentkeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolára. A német vonalat 

követve német műveltségterületet választottam. A főiskolás évek alatt lehetőségem volt rá, 

hogy ösztöndíjjal Németországban is tanuljak. Ez az időszak meghatározó volt számomra, ott 

éreztem át a német kultúra, és hagyománytiszteltet erősségét. További tanulmányaim során 

számos német továbbképzésen vettem részt. Többek között elvégeztem egy német néptánc 

továbbképzést, illetve több némettanároknak szóló módszertani, tankönyvbemutató előadást 

hallgattam.  

Fontosnak tartom a hagyományok ápolását, a múlt értékeinek őrzését, tiszteletben tartását. Az 

általános iskolai kereteken belül a hagyományápolás közösségkovácsoló, élményt nyújtó 

tevékenység. Mennél kisebb kortól kezdjük a német nemzetiségi hagyományok tanítását, 

annál inkább, szinte észrevétlenül, válik a gyermekek sajátjává. Egyetlen dolgot kell csak 

szem előtt tartani: a gyermekek életkori sajátosságát.  

Szeretném, ha az idei évtől újjászülető német néptánccsoport tovább erősödne, és mellette 

sikerülne a német népdalkört is összefogni a gyerekek körében.  

A német munkaközösség kemény erőfeszítések árán, de bevezette a DSD I. nyelvvizsgát, ami 

azon túl, hogy megmérettetés a gyerekeknek, és az iskolánknak, visszajelzést biztosít a 

családoknak, pedagógusoknak is. Az elmúlt két év tapasztalatait átbeszélve, a német 

munkaközösséggel közösen, kívánom a jövő évet tervezni (tankönyvválasztás, csoportbontás, 

tantárgyfelosztás). Hiszen a vizsgáztatásban részt vevők tudják igazán, hogy mivel lehet még 

szebb eredményt felmutatni a tanévek végén.  

Áhított cél, hogy ne csak az iskola nevében szerepeljen a nemzetiségi szó, hanem a gyerekek 

a német nyelvi órákon a tananyagon túl is megtapasztalják, hogy mit is jelent ez a szó. 

 A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeihez mérten maximálisan támogatja 

az iskolánkban folyó német oktatást. Szeretném, ha a kapcsolat a jövőben is ilyen jó maradna, 

hisz általuk van mód arra, hogy diákjaink német nyelvű színházba, német nyelvi versenyekre 

jussanak el. Szeretném velük összefogásban megkeresni a módot arra, hogy iskolánk egy 

közelben fekvő német testvériskolával kapcsolatot létesítsen. Hasznos lenne, ha a diákjaink 

„cserelátogatáson” vehetnének részt, megtapasztalnák az élő nyelvben rejlő lehetőségeket. 

Hiszen számukra igazán az motiváló, aminek hasznát látják.  



Iskolánk körzetébe tartozik a szomszédos falu Bánd Községe is, ahol szintén erős 

hagyományápoló munka folyik. Hasznos lenne a két közösséget a gyerekek érdekében 

összefogni, hisz közös erővel még több eredményt tudnánk elérni. A bándi Sosebánd 

Színjátszó kör segítségével akár közös színdarabokat állíthatnánk színpadra.  

A nyugdíjas kollégáink segítségére támaszkodva szeretném, ha akár kiállítás, vagy előadás 

formájában megismertetnénk a tanulókkal a német gyökerek eredetét, az itt élő német őseink 

életét, munkásságát. Bándon elindult egy kezdeményezés, ahol a nyugdíjas pedagógusokat 

fognák össze, kiszélesíthető lenne a herendi kollégákkal is. Rengeteg érték rejlik a 

munkájukba, aminek összegyűjtéséből csak profitálhatnánk. 

A német kórus, a német tanárok segítségével megismertetném diákjainkkal A magyarországi 

németek himnuszát, az iskolai fő ünnepségein javasolnám, hogy a magyar mellett ez is 

elhangozzon.  

Tudomásom van róla, hogy helyi mondókákat, népdalokat gyűjtöttek össze lelkes kollégák, 

szeretném, ha tudásukat átadva színesíthetnénk vele diákjaink oktatását.  

Mikor a herendi tantestület tagja lettem, felvetődött bennem, hogy a leendő elsősök 

köszöntésére miért nem készítünk Schultüte-t. A kicsik nagy örömmel fogadták a 

finomságokat rejtő tölcsért. Hagyományt szeretnék teremteni, és minden évben az évnyitón az 

ötödikes, felső tagozatra lépő tanulók átadhatnák a legkisebb iskolásainknak ezt az ajándékot. 

A helyi nyugdíjas klub mindig szívesen vesz részt rendezvényeinken, szívesen fogadják az 

iskolások műsorait. Úgy gondolom, örömmel segítenének akár a Tüte-k elkészítésében is. 

Számukra hasznos időtöltés, nekünk óriási segítség, a kicsiknek hatalmas öröm lenne az 

összefogás eredménye. 

Iskolánk beiskolázási körzetébe tartozik Bánd. Szorosabb együttműködést ösztönöznék a két 

község között. Mivel a gyerekek többsége egy iskolába jár, a települések közti távolság sem 

jelentős, közös programok szervezését javaslom. Az egészséges életmódra nevelés, a 

szabadidő hasznos eltöltésére közösen szervezhetnénk programokat, tanulhatnánk egymás jól 

bevált gyakorlataiból. Példaértékű a bándi szülők összefogása az óvoda fejlesztésére, vagy a 

herendi óvodában a szülői bál. Nekünk az iskolában is meg kell találnunk arra a módot, hogy 

a farsangi összefogás mintájára tovább szélesítsük a fejlesztési lehetőségek sorát.  

Amit mi magunk teszünk, annak az anyagiakon túl is haszna van! 



Az iskola éves tervében továbbra is szeretném szerepeltetni: 

- a nemzetiségi napot,  

- a német ünnepi megemlékezéseket (Márton-nap, Advent, Mikulás) 

A német hagyományőrzés mellett helyt kell kapnia a magyar hagyományok ápolásának is. 

Hiszen egy kisvárosban a közösségépítés alapja az iskola falain belül kialakult ismeretségek, 

barátságok. Bár az oktatás tartalmát nem mi határozzuk meg, de törekedni szeretnék arra, 

hogy a tananyagon túl élményekkel is gazdagítsuk diákjainkat. 

Szeretném, ha az iskola hagyományos megemlékezéseit továbbra is tartanánk: 

- jeles napok (Zene Világnapja, Költészet napja, Gergely- járás) 

- iskolai rendezvények (Ötödikes avató, farsangi bál, Karácsonyi és tavaszi gála, 

gyermeknap, DÖK nap, sportversenyek) 

- iskolán kívüli programok (színház-, múzeumlátogatás, koncertek) 

A megújult Diákönkormányzatunk bevonásával fontos, hogy a gyerekek magukénak érezzék 

az iskolát, be kell vonnunk őket abba, hogy milyen ünnepeket szeretnének ők iskolai szinten 

megtartani. A megkezdett program folytatása továbbra is jó lehetőséget biztosít arra, hogy 

diákjaink már egész korán elkezdhessék a felkészülést a demokratikus életre. Fontos, hogy 

érezzék, tehetnek az iskolájukért, észrevételeiket meghallgatják. 

5.3 Oktatás 

Mivel az intézményvezetők hatáskörébe leginkább a pedagógiai munka felelős irányítása 

tartozik, ezért az oktatással kapcsolatos gondolataimat szeretném külön kifejteni. 

Szeretném, ha az itt dolgozó kollégák úgy éreznék, hogy munkájuk el van ismerve. Törekedni 

kívánok arra, hogy ne csak az elért dobogós helyezés legyen kimagasló teljesítmény, hiszen 

néha hatalmas erőfeszítést, kimagasló munkát végez az is, aki nem jeleskedik tanulmányi 

versenyeken.  

Szeretném, ha csapatmunkában juttatnánk diákjainkat egy korszerű és magas szintű tudáshoz.  

Az alsó tagozat alapozó munkája nélkülözhetetlen, és megkérdőjelezhetetlen. Az óvónői 

látogatások mintájára bevezetném az alsóból a felső tagozatra lépéskor a szakmai 

megbeszéléseket a pedagógusok között. A felső tagozatos kollégák legyenek tisztában azzal, 

hogy bizonyos gyerekeknél milyen nehézségek adódnak, mi az, ami befolyásolhatja a 



tanulmányaikat, mely területeken tud egy diák nehezebben helyt állni, mi lehet ennek az oka. 

A tanító nénik 4 évnyi munkája szól arról, hogy a gyerekek személyiségét minden oldalról 

megismerjék. A felső tagozaton a szakos bontás miatt nem szabad ezeket az ismereteket 

figyelmen kívül hagyni.  

Az óralátogatások, a mérések, versenyeredmények mind azt tükrözik, hogy tantestületünk 

szakmailag, módszertanilag jól képzett. A pedagógusok körében azonban kötelező a 7 

évenkénti továbbképzés. Akár pályázatok figyelésével szeretném elérni, hogy ne a tanfolyam 

ingyenessége alapján jelentkezzenek a kollégák egy adott tanfolyamra, hanem azért mert 

érdeklődési körükhöz közeli, az iskolai nevelő munkában pedig használható tudáshoz jutnak 

általa. Cél, hogy a pedagógusok szaktudásukat bővíthessék, megismerhessenek új, korszerű 

módszereket, de cél az is, hogy tudásukat a mindennapokban hasznosíthassák.  

Az oktatás nyugodt légkörben lehet csak eredményes. Amit ehhez biztosítani szándékozok: 

- A tantestületen belül csapatépítést. Örüljünk egymás sikerének. Jó lenne elérni a 

tantestületben azt, hogy magunkra nézve is elfogadjuk, tökéletes ember még a 

pedagógusok között sincs. Hiszen mit tartunk tökéletesnek? Mihez viszonyítjuk a 

tökéletességet?  Ki dönthet a tökéletességről? Tény, hogy mindenki erős valamiben. 

Ismerjük is egymás erősségeit, de merjünk magunk közül reálisan egy - egy feladathoz 

„szakértőt” kinevezni. Úgy leszünk erősek, ha a felmerülő feladathoz a 

legalkalmasabb ember segítségét kérjük. Merjünk egyáltalán egymáshoz fordulni, ne 

gondoljuk azt, hogy ezzel gyengének tűnhetünk mások előtt.  

- Az alsó és felső tagozat, a párhuzamos osztályok között szerencsére, a kollégák 

munkájának köszönhetően, nincs ellenségeskedés, versengés. Szeretném, ha ez 

állandósulna iskolánkban. Egy iskolában tanul minden évfolyam, de a nagyobbak 

segítsék a kisebbeket. Az elsősöknek se kelljen félni a felső tagozatos tanulóktól. 

- A felső tagozatosok számára vissza kívánom állítani a szaktantermek helyett az 

osztálytermeket. Nem tartom megfelelőnek, hogy a felsős diákjaink egész nap cipelik 

a táskájukat, nem tudnak egy csendes zugban meghúzódni és nyugodtan készülni a 

következő tanítási órára. Miért van több osztálynak szekrénye, ha nem tud bejutni a 

tanszereihez? Hogy végezzék el a hetesek a feladataikat? Hogy tanuljanak meg 

vigyázni egy helységre? Hogy tanulják meg „közösségben élhetővé” varázsolni a 

tantermüket, ha nem tartózkodhatnak benne? Tudom, hogy a szervezés nem lesz 



könnyű feladat, de hiszek abban, hogy összedolgozva sikerül mindenki számára 

elfogadható felosztást készíteni. 

- A szaktantermek felszereléseit szeretném szertárban, kistanáriban elhelyezni, hogy 

mindenki hozzáférhessen. Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen segédeszközök 

lapulnak a polcokon. Ha csapatmunkának tekintjük az oktatást, akkor az eszközöket is 

közösen kell birtokolnunk. Tudatosan készülünk az óráinkra, miért ne tudnánk 

tudatosan, megbeszélések útján használni a szemléltető eszközöket is?! 

- A hármas egységünkből a szülők sem maradhatnak ki. A jövőben is szeretném 

megszervezni az Ovi- Suli programunkat, hogy a szülők felelősen tudják eldönteni, 

azonosulni tudnak iskolánk céljaival, büszkék arra, hogy gyermekük által részesei 

lehetnek a herendi iskola életének. Továbbra is törekedni fogok arra, hogy minden 

szükséges információt megkapjanak, és a honlap frissítése a továbbiakban is kiemelt 

feladataink közt szerepeljen.  

A Szülői munkaközösséggel a fennálló jó kapcsolatot ápolni szeretném.  Az osztályok 

képviseletében tényleg aktív résztvevőkkel gazdagodjon az a mag, akik mindent 

elkövetnek azért, hogy a munkánkat segítsék. A szülők segítségével az elsődleges 

célom az udvari játékok fejlesztése. Gyermekeink idejük nagy részét az iskola falain 

belül töltik, kevés idejük van arra, hogy a szabadban pihenjenek, kikapcsolódjanak. 

Fontos lenne a fejlesztés, hogy az itt töltött idő tényleg szórakoztató legyen minden 

korosztály számára.  

- A nyugodt lékkör megteremtéséhez célul tűztem ki magam előtt, hogy a diák- szülő- 

iskola hármas egysége mellett kialakuljon az iskola- fenntartó- működtető hármasa. 

Eredményes munkát szintén nehéz elképzelni a három „hatalom” összefogása nélkül. 

Iskolánk szerencsés helyzetben van, mert a működtető önkormányzattól minden 

segítséget megkapunk az eredményes munkához, de vezetőként fontosnak tartom az 

egyeztető szerepkört a néha ellentétes oldalnak tűnő fenntartó és működtető között. A 

látszat ellenére mindenkinek az a célja, hogy az iskolában a legmagasabb szintű 

nevelő, oktató, fejlesztő munka folyjon. Vallom, hogy a problémák megoldása nyílt, 

őszinte beszélgetéssel megkönnyíthető. Akkor tudjuk a legoptimálisabb megoldást 

megtalálni, ha az oktatás minden támogatóját meghallgatjuk, mindenki kifejtheti 

álláspontját.   

 

 



5.4 Fejlesztés: 

Iskolánk szerencsés helyzetben van, mert egy logopédus kolléga teljes munkaidőben segíti a 

munkánkat. Látni kell viszont azt, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő tanulási 

problémák miatt ő látja el a tantárgyi fejlesztéseket is. Szeretném felkutatni az össze s 

lehetőséget arra, miként lehetne több fejlesztői segítséghez juttatni iskolánkat. Ismerve az ő 

leterheltségüket, munkaerőhiányukat, szorgalmazom a szorosabb kapcsolatot a megyei segítő 

szervezetekkel.  

A mindennapos testnevelés keretén belül régi hagyományokhoz nyúlnék vissza. Felvenném a 

kapcsolatot az újonnan épült ajkai uszodával, mert vidéki, kisvárosi iskolaként diákjaink nem 

szenvedhetnek hátrányt. A realitások talaján maradva első lépésként a mindenkori 3-4. es 

osztályok számára szervezném meg az úszásoktatást. Ez az a korosztály, akik még elég 

kicsik ahhoz, hogy az alapokat elsajátítsák, illetve elég nagyok ahhoz, hogy a szervezési 

feladatok (utazás, hajszárítás) ne okozzon problémát. Az úszás azon kívül, hogy az egyik 

legfontosabb sport, a gyerekeink egészsége miatt is fontos. A tartásproblémák, asztmatikus 

tünetek enyhítésére is alkalmas lenne.   

A sportok terén szép eredményekkel büszkélkedhet iskolánk. Az atlétika, a torna, a foci, a 

játékos sport továbbra is meg kell, hogy kapja az eddigi támogatásokat, de törekednék a 

korábban jól működő a szivacskézi csoportot felállítására.  

Az iskola épületének fejlesztése állandó feladat. Az utóbbi időben számos projekt valósult 

meg. Az önkormányzatnak köszönhetően új nyílászárókat kapott az iskola, több 

kerékpártároló is a gyerekek rendelkezésére áll, napelemek kerültek az épület 

tetőszerkezetére. A csarnokban megoldódott a korszerű hangosítás.  

Vezetőként azonban az alábbi hiányosságok pótlására törekednék: 

- Ha a felső osztályok állandó tantermet kapnának, akkor minden helységben kívánatos 

lenne a gyerekek számára a tanulói szekrény, ahol a szükséges taneszközeiket 

tarthatnák. 

- A folyosókon a ruhák, cipők tárolására a rekeszek csak átmeneti megoldást adnak. 

- Tapasztaljuk, hogy a szülők segítségére mindig számíthatunk, ezért a működtető 

önkormányzattal egyeztetve elindítanám „a fogadj örökbe egy tantermet” 

kezdeményezést.  



- Szerencsére sok diákunk kerékpárral jön iskolába, a tárolók megnövekedett száma 

elégséges az elhelyezésükre, de szorgalmaznám, hogy a tárolóig ne füves, hanem 

valamiféle szilárd útburkolat kerüljön.  

- Az iskola falán dicsőségfalon hirdethetnénk az elért eredményeinket. Igaz az 

iskolagyűléseken megemlékezünk minden helyezettünkről, de méltóbb helyre 

kerülhetne a matematikai csapatversenyen elért III. helyezés, vagy a magyar nyelvi 

versenyeken elért siker. A csarnok vitrinjeiben szép számmal állnak kupák, tablón 

megjelenhetnének az „akikre büszkék vagyunk” nevei, sportágai is. 

- Egy korábbi témahét programjaként beltéri játékokat készítettek a tanulók. 

Kihasználni viszont nem tudták tanulóink, hiszen a szünetekben a zsibongókban 

egyszerre több osztály is tartózkodik. A megoldást itt ismét abban látom, hogy a 

gyerekeknek állandó terem szükséges. Mellette viszont a folyosókon tartalmas 

kikapcsolódást jelenthetne az elkészült dáma-, malom-, sakktáblák felújítása. Az 

alsósok folyosóján is ki lehetne alakítani rossz idő esetére mozgásteret.  

- Az Iskola utcai épület a megnövekedett létszám miatt fejlesztésre, bővítésre szorul. 

Korábban készült már terv arra, miként lehetne egy új osztálytermet kialakítani, 

miként lehetne a mellékhelységek számát növelni. A tervet felül kell vizsgálni, 

összefogás, pályázat útján törekedni kell a megvalósítására. Egy új megfelelő 

nagyságú tanterem több pozitív hozadékkal is bírna. Több helység maradna a 

csoportbontásokra, a tanári szoba helyzetén is javítana, hisz miként várhatjuk el a 

pedagógusoktól az iskolán belül a felkészülést, ha nincs is minden kollégának asztala? 

- Korábbi projektek kapcsán iskolánk IKT eszközellátottsága jónak mondható, viszont a 

gépek karbantartása, cseréje folyamatos feladat. Itt ismét egy jól működő 

kapcsolatrendszerünket szeretném kihasználni, az iskolánk közalapítványát. Az 

Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány támogatásával elindult a két kiégett 

izzó javítása a projektorokban. 

5.5 Tervek  

Milyen iskolát szeretnék? Milyen törekvéseim vannak az elkövetkező öt évre? 

Fontossági sorrendet nem tudok tenni a célok, elvárások között, ezért felsorolás szinten 

mutatom be elképzeléseimet. 

Ahhoz, hogy diákjaink örömmel gondoljanak vissza az általános iskolás évekre, hogy mindent 

megkapjanak ahhoz, hogy eredményesen vegyék a középiskolai akadályokat, fontos a 



kulcskompetenciák fejlesztése. Jelenleg szemléletváltás folyik a pedagógustársadalomban, a 

tanároknak alkalmazkodni kell a modern kor vívmányaihoz. A hagyományos módszereket, 

gyakorlatokat felül kell bírálni azért, hogy a meglévő infokommunikációs eszközök 

segítségével naprakész, modern ismereteket adhassunk át diákjainknak. Gondoljunk bele, 

mekkora előnyre tesznek szert diákjaink azzal, hogy a DSD vizsgára készülés alkalmával 

például rutint szereznek a prezentációk készítésében. A 8. év végén a vizsgák micsoda 

rendszerezési lehetőséget biztosítanak a továbbtanulás előtt.  

Tantestületünkben kiváló pedagógusok dolgoznak, akik nyitottak a megújulásra, meghallják, 

észreveszik a társadalomból jövő új elvárásokat. A vezetőnek ebben a csapatban arra kell 

törekedni, hogy a szükséges hátteret biztosítsa a kollégák számára. Akár belső továbbképzés 

keretében ösztönözni szeretném a kollégákat a SMART programok, illetve a Tankockák 

alkalmazására.  

A hagyományokra, az eddig elért eredményekre támaszkodva olyan iskolát képzelek el, ahol: 

- a diákok, pedagógusok, a technikai dolgozók szívesen dolgoznak, 

- a tanulói létszám stabilnak mondható, 

- ahol a tervezésnél elsődleges szempont a gyerekek életkori sajátosságának 

figyelembe vétele, 

- a szülő biztos lehet abban, hogy gyermeke maximálisan felkészül az általános iskolát 

követő életre, 

- a differenciáláson túl a tehetséges tanulók felkutatása, támogatása megvalósul, 

- a tanulók lehetőségeket felismerő, felhasználni tudó tudást kapnak, 

- a pedagógusok a megadható maximális szabadságot kapják a munkájukhoz,  

- megvalósul az egységes elvárások alapján történő értékelés, 

- az ellenőrzéseket visszacsatolás, megbeszélés követi, 

- nyílt kommunikáció folyik a vezetők, a kollégák, a szülők, támogatók között, 

- tiszteletet, megfontolást követel minden javaslat, vélemény, 

- a kritikát építő szándékkal tesszük egymás munkájához, 

- a szociális kompetenciák is fejlődnek, fejlődhetnek, 

- az iskola kapcsolatrendszerét kihasználva küzd a szociális hátrányok enyhítéséért, 

- több asszisztens segít a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésében, 

- a pedagógus, a szülő a gyermek aktívan részt kíván venni az iskolai élet javítása 

érdekében, 



- a vezetők és pedagógusok munkáját egy személyben segítő iskolatitkár minden 

segítséget megkap, akár a közmunkaprogram keretén belül kiharcolt munkatárs által, 

- a pedagógiai munkát a fenntartó és a működtető, az iskolát használók minden 

rétege elfogadja, elismeri, támogatja. 

 

Ehhez a munkához kérem a fenntartó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető 

Herend Város Önkormányzat Képviselőtestületének, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselőtestületének, a szülőknek, és az intézmény valamennyi munkatársának bizalmát, és 

támogatását igazgatói kinevezésemhez. 

 

Herend, 2016. március 17. 
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