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Tisztelt Véleményalkotók, Döntéshozók! 

 

 Pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján kiírt a Herendi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola – 8440 Herend, Iskola utca 8. – intézményvezető (magasabb 

vezető) beosztás ellátására. 

A pályázati kiírás feltételeinek a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati 

időm, és a mellékelt okiratok alapján megfelelek.  

Jelenleg az intézmény beosztott nevelője vagyok. (1988 óta)  

A benyújtott pályázat tartalmazza:  

- szakmai életrajzom 

- vezetési programom 

A pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat:  

 

Okleveleim:  

- Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely – könyvtáros és történelem 

szakos tanár 

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és 

Társadalomtudományi Kar – szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Egyéb képzéseim:  

- számítógép kezelő – Megyei Pedagógiai Intézet (Veszprém)  

- Erkölcstan oktatása az általános iskola felső tagozatában  

- Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete által szervezett 

o Szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek  

o Számítógép és Internet alapismeretek  

o Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban  

- Integrációra érzékenyítő (IPR-LIGHT) továbbképzési program  

- Tanulói differenciálás heterogén csoportban képzés 
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Hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 

hogy nem állok olyan foglakozástól való eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

Munkáltatói igazolás  

Szakmai gyakorlat igazolása 

Nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 

Nyilatkozat a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) 

Nyilatkozat arról, hogy a mellékletben szereplő oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok 

eredeti példányai a tulajdonomban vannak. 

 

 

 

 

Herend, 2016. március 28.  Tisztelettel: Horváthné Páter Beatrix 
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1. A pályázat megírásának indokai 

 

„A vezetőnek – bármennyire másként látszik is a szervezet vagy a közösség más pontjairól – 

szűkös az eszköztára. A szava van, meg a személye, s a kettő egymáshoz való viszonya, 

amelyből a hitelesség áll össze. Szólhat, szóvá tehet dolgokat; megfogalmazhat terveket, 

célokat, irányokat; feddhet és dicsérhet. Aztán elindulhat valamerre; fordulhat valamilyen 

irányban; meghallgathat, odafigyelhet; sugározhat, és sugallhat valamit. De nem oldhat 

meg mindent. Vagyis aki úgy gondolja magáról, hogy másoknak vezetője, de valójában 

nincs aki kövesse, az csupán sétál. A vezető csak akkor vezető, ha vannak követői. Vezetővé 

teszik is az embert, éspedig nem azzal, hogy csillogó szemmel felnéznek rá, hanem úgy, 

hogy követik. Nem egyszerűen őt, hanem a közös irányt.” ( Urbán József piarista) 

1988 óta vagyok tagja az iskola tantestületének.  A nevelők és az intézmény dolgozói közül 

jó néhányan évtizedek óta a kollégáim. Nagyon jól ismerem őket, illetve ismernek ők engem. 

A változások során érkezett új kollégákkal is nagyon könnyen alakítottam ki jó kollegiális, 

illetve baráti kapcsolatot. Ismerem az intézmény minden zugát, a szemem előtt, illetve a 

részvételemmel történtek a változások. 

A gyermekeim születése után visszatérve, 1993. szeptemberétől, teljes óraszámban 

történelmet tanítok, osztályfőnök voltam.  Mivel történelmet tanító nevelőként nagyon sokáig 

egyedül voltam, szinte nincs olyan család Herenden, akinek gyereke, unokája ne került volna 

a kezem alá. 

Kapcsolatom a gyerekekkel jó. Szigorú, de következetes nevelőnek tartanak. A gyerekekkel 

nagyon szívesen beszélgetek az őket foglalkoztató dolgokról.  

Szülők fogadóórán, szülői értekezleteken megkeresnek, közösen próbálunk megoldást 

keresni az esetlegesen felmerülő problémákra. Mivel családommal Herenden élek, az itt 

lakókkal jó a viszonyom. 

Osztályfőnökként mindig arra törekedtem, hogy a gyerekek jó osztályközösséget 

alkossanak, figyeljenek egymásra.  

Az intézményvezetői pályázati szándékom régóta érlelődik bennem. Ezért 2014. 

februárban elkezdtem a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási vezető, pedagógus 

szakvizsgát adó képzését. Talán most érzem úgy, hogy tapasztalataim, terveim, 

programom alapján, életkorilag is megfelelő időpontban, alkalmas vagyok a vezetési 

feladatra. 
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Célom a nevelő- oktató munka nyugodt körülményeinek iskolán belüli megteremtése. A 

tanórák, tanórán kívüli foglalkozások védelme. Az iskolai fegyelem megtartása.  

Kapcsolatteremtő képességem jó. Olyan intézményi vezetésben gondolkodom, ahol 

megfelelő és korrekt az információáramlás és a kommunikáció. Mindenki számára 

világosak az elvárások, feladatok. Hiszem, hogy a feladatok jó elosztásával, a hatáskörök 

pontos meghatározásával nagyon komoly eredményeket lehet elérni. 

Érzek magamban annyi erőt, elhivatottságot, hogy a megbízás elnyerése esetén az iskola 

fejlesztésére, megújítására, természetesen a kollégáimmal együtt, kísérletet tegyek. 
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2. Önéletrajz 

 

1964. január 18-án születtem Veszprémben. Gyermekkorom Városlődön töltöttem. 

Édesanyám tanítónő, édesapám építész technikus.  Húgom 1968-ban született, szintén 

pedagógus végzettségű. 

Általános iskolai tanulmányaimat Városlődön folytattam.  

1982-ben érettségiztem a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban. 

1986-ban végeztem Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem – 

könyvtár szakán.  

Férjemet Szombathelyen ismertem meg. 1987-ben házasodtunk össze. Férjem 

gépésztechnikus, kereskedelmi és műszaki tanácsadóként dolgozik.  

1990-ben megszületett a kislányom. Mesterképzést végez a Budapesti Műszaki Egyetemen. 

(környezetmérnök alapdiploma után) 

1991-ben megszületett a fiam. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett gépészmérnökként. 

Mesterképzésre jelentkezett. Mindkét gyermekem a tanulmányai mellett teljes munkaidőben 

dolgozik. 

1992 óta élünk Herenden.  

Elérhetőségeim:  

Munkahelyem - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

8440 Herend, Iskola utca 8.  

tel.: 06/88/261-319 

Lakcím – 8440 Herend, Arany János utca 13. 

 tel.:06/88/261-074 
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2.1. Szakmai önéletrajz 

 

- 1982 – könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár végzettség megszerzése – 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely 

- 1986 – 1987 - társadalomtudományi tájékoztató könyvtáros – Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár – Veszprém 

- 1987 – 1988 - napközis nevelő, történelem szakos tanár - Derkovits Gyula Általános Iskola 

Szombathely 

- 1988- tól Herendi Általános Iskola (Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola) nevelőtestületének tagja vagyok – történelem, könyvtár 

 

Végzettségeim, képzéseim 

- könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár 

- közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga  

- erkölcstan – felső tagozat 

- számítógép- kezelő 

- interaktív táblahasználat 
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3.  Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola rövid története 

 

Herend mai benépesüléséről 1723 óta beszélhetünk. A tulajdonképpeni betelepítés 1769-ben 

indult. Jelentős a német ajkúak betelepítése. Már ekkor felmerült az igény templom és iskola 

létesítésére. A források szerint Herendnek 1779. áprilisában van római katolikus iskolája, egy 

tanítóval. A tanítás nyelve német volt. 

Az állami elemi népiskola 1891. novemberében ideiglenesen erre a célra bérbe vett épületben 

nyílt meg két tanteremmel és két tanerővel. 

1899-ben a közoktatási kormányzat felépítette a négy tantermes, igazgatói irodával, 

szolgálati lakással rendelkező új iskola épületet.  

1969-ben döntés született egy négy tantermes felső tagozatos iskola megépítéséről. Ezt 

végül 1974. január 4-én adták át. Későbbiekben az intézmény még néhány tanteremmel 

bővült. 1976-ban elkészült a salakos sportpálya.1990-ben egy 8 tantermes résszel bővítették 

az iskolát.  

Zeneiskolai képzés indult, több tanszakon 1993-ban. 

A herendi iskola 1996-ban vált teljes komplexummá, amikor átadták a minden igényt 

kielégítő sportcsarnokot. 

1952-ben szülői kérésre, Keller Gyula igazgató javaslatára tanácsülés határozott a német 

nyelv csatlakozó órában való bevezetéséről. 

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. 

2010. nyarán az alsó tagozat kiköltözött a Kossuth utcai épületből. Így szeptembertől az 

Iskola utcai épületben folyt a tanítás. 

Az iskola fenntartója Herend város önkormányzata volt 2013-ig. Jelenleg a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ. 
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4. Az intézmény adatai:  
 

Név: Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Cím: 8440 Herend, Iskola utca 8. 

OM azonosító: 037130 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Működtető: Herend Város Önkormányzata 

4.1. Helyzetelemzés 

 

2015/2016. tanév I. félév adatai alapján. 

Az iskola tanulólétszáma: 311 fő Bejáró tanuló: 68 fő 

Számított létszám: 330 fő 

Tanulócsoportok száma: 17   Átlag osztálylétszám: 18 fő 

Napközis csoport száma: 1 22 fő (4. évfolyam) 

Tanulószobás csoport: 1 26 fő 

Művészeti iskolai tanszakok száma: 6     Tanulók száma: 23 fő ( hangszeres) + 23 fő 

(néptáncos) 

A gyerekek a következő tanórán kívüli elfoglaltságokon vehetnek részt: fejlesztő torna, 

játékos sportfoglalkozások, kézilabda, foci, énekkar (alsós, felsős), számítástechnológia 

szakkör, rajz szakkör, furulya szakkör, német nemzetiségi tánc, angol szakkör, 

gyógytestnevelés, sakk szakkör. 

Iskolai étkezésben részesül: 205 fő 

Személyi feltételek:  

- pedagógus: 36 fő     - iskolatitkár: 1 fő 

- pedagógiai asszisztens: 1 fő    - adminisztrátor: 1 fő (közhasznú) 

- technikai alkalmazottak: 6 fő (önkormányzati alkalmazott) +1 fő (közhasznú) 

- művészeti iskolai tanárok: 6 fő 
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Intézményünkben alsó tagozaton matematikából és magyarból vettek részt tanulók  

tehetséggondozásban. 

Felső tagozaton matematikából emelt szinten, magyarból, német nyelvből és 

számítástechnikából szervezett a tanulók számára az intézmény tehetséggondozást. 

Alsó – és felső tagozaton is van tantárgyi korrepetálás a közismereti tárgyakból. 

A 8. évfolyamos tanulóknak magyar nyelv-és irodalomból és matematikából felvételi 

előkészítőn nyújtunk segítséget. 

Iskolán tanulói közül 58 fő részesül logopédiai ellátásban, fejlesztésben. Sajátos nevelésű 

igényű tanuló: 17 fő. BTM-es tanuló: 15 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 2 fő. 

Rendszeres gyermeknevelési támogatást kap: 17 fő. 

Intézményi sajátosság:  

- német nemzetiségi nyelvoktatás 

- matematika emelt óraszámban történő oktatása 

- számítástechnika  

- kézműves (7. évf. porcelánkészítés, 8. évf. asztalosmesterség) 

- logopédiai fejlesztés 

- művészeti oktatás  

A tanítás 20 oktatási helységben, (osztályterem 13, 4 kisebb terem, természettudományi 

szaktanterem, számítástechnika terem, kézműves) a Herend Iskola utca 8. szám alatti 

épületben történik. 1 könyvtárszoba, 1 logopédiai foglalkoztató szoba és 1 tanári áll 

rendelkezésünkre. Az évtizedekig az alsó tagozat elhelyezésére, oktatására használt Herend, 

Kossuth utca 45. szám alatti épület bezárásra került a 2011/2012 tanévtől. 

- iskolánk 218 számítógéppel  - 1 serverrel rendelkezik 

o ebből: 56 munkaállomás (52 oktatás  4 adminisztráció) 

o 161 laptop – ebből 132 tanulói laptop 

o 12 interaktív tábla 
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Eredmények  

Iskolánk tanulói számos tanulmányi, sport és kulturális versenyen, seregszemlén vesznek 

részt. Eredményeink kiválóak.  

A teljesség igénye nélkül: 

- Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Elődöntője – 4. helyezés 

- Zrínyi Matematika – megye 2. legjobb iskolája 

- Bem József matematika – megyei 1. helyezés  

- SNI-s tanulók Országos Szépíró Verseny 3. hely – továbbjutás az országos döntőbe 

- Torna Diákolimpia Országos elődöntő – egyéni összetett bronz 

 - III.-IV. korcsoport  4. hely- országos döntőbe jutott 

- sakk versenyeredményeink nagyon jók több korosztályban is 

- szépkiejtési, vers és prózamondó, helyesírási versenyeken jó eredményeket szereztek 

tanulóink 

- német nemzetiségi versenyeken eredményesen szerepelnek a gyerekek   –  vers-és 

prózamondó 7-8.évf. – országos döntőbe jutott 

- Városlőd – nemzetiségi verseny – eredményes szereplés (hangszer, próza, vers) 

- levelezős tanulmányi versenyek aktív és eredményes résztvevői tanulóink 

5. Vezetői program – elképzeléseim 
 

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

5.1.  Milyen iskolát szeretnék?  

 

„A tanítvány nem bögre, amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet fel kell 

lobbantani.”  (Igor Tamm) 

- az iskola legyen olyan, ahova a gyerekek szívesen járnak 

- a légkör motiváló legyen, ahol a gyerek kibontakoztathatja képességeit, sokoldalúan 

fejlődhet 
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- az intézmény legyen vonzó, a szülők szívesen hozzák ide gyermekeiket 

- ahol fontosnak érzi magát a tantestület minden tagja 

- fontosnak tartom, hogy iskolánk minden tanulójának, nevelőjének, dolgozójának 

legyen sikerélménye 

5.2.  Legfontosabb vezetői törekvéseim: 

 

- nyugodt, elfogadó légkör megteremtése 

- demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés  

- a döntések meghozatalakor a kollégák véleményére, javaslataira támaszkodni 

- kollégák problémáira való nyitottság, érzékenység 

- bizalom – kiszámíthatóság - megbízhatóság 

- egységes szemléletű, egységes értékrendet képviselő iskolavezetés kialakítása 

- az intézmény minden alkalmazottja pontosan legyen azzal tisztában a feladat-és 

hatáskörökkel 

- pontosan megfogalmazott elvárások, célkitűzések  

- az ellenőrzés módja ismert legyen 

- korrekt viszonyok kialakítása, egymás munkájának elismerése, tisztelete 

- kommunikáció, hatékony információáramlás minősége – az együtt gondolkodás, 

közös munka elengedhetetlen feltétele – nem megengedhető, hogy 

kommunikációhiányból ismerethiány legyen, esetleg pletyka, esetleg közöny 

- nevelési programunk megvalósítása 

- a különleges bánásmódot igénylő gyerekek segítése 

- az intézmény eddigi eredményeinek megőrzése, fejlesztése 

- az intézményi hagyományok ápolása, megőrzése 

- iskolai megemlékezések, ünnepélyek méltóságteljes megtartása – életkornak 

megfelelően 
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- a pedagógus a személyiségével nevel a leghatékonyabban - személyes példa 

hangsúlyozása  

- jó együttműködési képesség - az egész iskola pozitív megítélésének erősítése 

6.  Konkrét terveim, elképzeléseim 

6.1.  Iskolavezetés 

 az intézmény felelős vezetője az igazgató 

- szűkebb iskolavezetés: igazgató + 2 igazgatóhelyettes  

- törzskar létrehozása: igazgató + 2 igazgatóhelyettes + alsós és felsős munkaközösség 

vezető 

- tágabb iskolavezetés: törzskar + reál, humán és német munkaközösség vezető + DÖK 

vezetők, Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezet 

- törzskar: minden hétfő - egyeztető megbeszélés 

- tágabb iskolavezetés – havonta egyszer – első hétfő – rendkívüli esetben soron kívül 

Az igazgató távollétében, akadályoztatása esetén – döntéshozók az igazgatóhelyettesek – 

általános helyettes az iskola felsős igazgatóhelyettese. 

- igazgatóhelyettesek hatáskörének, feladatainak, felelősségének pontos tisztázása - 

törekedni az egyenletes elosztásra 

- a kollégák számára világossá tenni, hogy milyen problémával, gonddal kihez 

fordulhatnak 

Az intézményvezető és helyettesei a tanítási és tanórán kívüli programok, tevékenységek 

időtartama alatt folyamatosan gondoskodnak vezetői jelenlétről. Szándékom szerint havonta 

előre elkészített beosztás szerint.  

6.2.  Nevelőtestület 

Az intézmény nevelőtestülete kiválóan képzett, nagy gyakorlattal rendelkező, elhivatott 

pedagógusokból áll. Sokan több évtizede dolgozunk együtt. Megbízatásom esetén ezzel a 

kollektívával képzelem el a munkát. Számítok mindenki munkájára. Az utóbbi időben 

érkezett fiatalabb kollégák beilleszkedése sikeres.  
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Szeretném megtalálni azt a megoldást, kompromisszumot, ami mindenki számára 

megfelelő! Maximálisan törekednék arra, hogy nevelőtestület véleményére alapozva hozzak 

meg döntéseket. 

Az intézmény legfőbb szakmai szerve a nevelőtestület. 

Döntési jogkörébe tartozik:  

o a Pedagógiai Program és módosításának elfogadása 

o az IMIP elfogadása (Intézményi Minőségirányítási Program) 

o a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításainak elfogadása 

o a házirend elfogadása 

o a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése 

o a nevelési- oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

o a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés 

o vezetői pályázathoz készített szakmai vélemény kialakítása 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi 

ügyben. A testület véleményét ki kell kérni pl.: 

 tantárgyfelosztás elfogadása előtt 

 az igazgatóhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása előtt 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

A tanév során a következő értekezleteket tervezem:  

- tanévnyitó értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

- félévi értekezlet 
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Átalakítanám a munkaértekezletek rendjét:  

- alsós illetve felsős munkaközösségi értekezleten:  

o magatartás – szorgalom értékelése – október végén, téli szünet előtt, január 

(félévi osztályozó), február végén, tavaszi szünet előtt, április végén, évvége 

(osztályozó) 

o osztályfőnököknek itt lehetősége lenne a naplókban esetlegesen hiányzó 

aláírások, bejegyzések pótlására, pótoltatására a kollégákkal 

o természetesen ezen az adott időszak felmerülő problémáit, szervezési feladatait 

megbeszélnénk 

- rendkívüli, ha a helyzet indokolja 

Azon túl, hogy természetesen kollégáim bármikor nyíltan fordulhatnak hozzám szakmai, 

személyes ötleteikkel, problémáikkal, szeretnék rendszeresen lehetőséget biztosítani kötetlen 

beszélgetésre (egyéni egyeztetés alapján - tanítási idő után). 

- intézményvezetői megbízatásom esetén erőteljesebben támaszkodnék az alsós és 

felsős munkaközösség vezetőre – bizonyos kérdésekben, programok 

megszervezésében nagyobb önállóságot adnék nekik 

7. Az iskolai munka tervezése 
 

Az iskolai munka tervezése a pedagógiai szakirodalomban néha csupán a pedagógiai 

feladatokat tartalmazza, a valóságban, az iskolai munkában sokféle tervvel találkozunk.  

Találkozunk kirándulási tervvel, pályaválasztási tervvel, ellenőrzési tervvel, tárgyi eszközök 

fejlesztési tervével… 

Az iskolai munka tervezése a testület minden tagjának feladata, mivel ez alapján készülnek el 

az osztályközösségek tervei. 
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7.1.  Munkaterv – éves munkaterv 

A nevelő- oktató munka mellett egy intézményen belül nagyon fontos az intézmény 

működésének éves tervezése.  

A munkaterv az intézmény jobb működésének eszköze. Az iskolai munkatervet a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 

Az intézményi munka tervezésében érvényesülnie kell a folyamatosság jellegének, a közös 

együttműködésének, a szervezeti egységek közötti koordinációnak. 

Intézményvezetőként törekednék arra, hogy a készítésében a testület tagjai tevékenyen részt 

vegyenek. Így gondolnám elkerülni a későbbi esetleges konfliktusokat. 

Intézményvezetőként szeretném a következőket:  

- intézmény munkarendjét rögzíteni – szándékom szerint részletesen kidolgozva – 

tartalmazza a tanítási napokat, a tanítás nélküli munkanapokat, megemlékezéseket, DÖK 

napot, kirándulások… 

- igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórák rendjét  

- munkaterv tartalmazza a vezetői ellenőrzési tervet 

- a munkarend a terv része – részletes kidolgozásban tartalmazza az adott évre kidolgozott 

rendet 

A munkarend tartalmazza a tanév beosztását és a tanítási szünetek felhasználásának a rendjét 

is. A szüneti feladatok arányos elosztását, mikor kell ügyeletet, napközis, korrekciós vagy 

pótló foglalkozásokat tartani.  

Ugyancsak a tanítási szünetekre lehet megtervezni a szertárak rendezését, a leltárak 

egyeztetését, az iskola díszítésében, rendbehozatalában való részvételt. 

 A tervnek ez a része tartalmazza: 

- a tanév befejezésének időpontját, azt az időt, amikorra a testület minden feladatot elvégez, 

befejezi a tanév zárása körüli teendőket; és azt az időt, amikor megkezdik az új tanév 

előkészítését. 

- iskolai szakköröket, speciális foglakozásokat 



Intézményvezetői pályázat 2016                                                           Horváthné Páter Beatrix 

 

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  19 

 

- igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórák rendjét – véleményem szerint szükséges, hogy az 

intézményvezetés határozza meg a fogadónapját illetve fogadóóráját (ne zaklassák a szülők 

őket berohangálásokkal)  

- ügyeleti rendet  

- rendszeres, hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényeket: 

 tanévnyitó, 

 október 6-a –az aradi vértanúk - iskolarádión keresztül 

 október 23-a, - nemzeti ünnep - felelős a 8. évfolyam 

 karácsonyi koncert 

 farsang, 

 február 25. – a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja 

 március 15-e, - nemzeti ünnep - felelős a 7. évfolyam 

 április 16. – a holokauszt áldozatairól való megemlékezés 

 gyermeknap, 

 június 4. – a nemzeti összetartozás napja 

 tanévzáró, 

 ballagás. 

Az intézmény tanügy-igazgatási feladatokat is ellát. Ahol van iskolatitkár, az ő 

feladatkörébe utalható.  

Intézményi sajátosság:  

- német nemzetiségi nyelvoktatás - német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola 

lévén heti 5 órában oktatjuk a német nemzetiségi nyelvet illetve  +1 órában német 

hon és népismeretet. 

- matematika emelt óraszámban történő oktatása 

Intézményünk sajátosságát figyelembe véve a tanév tervezésekor a német munkaközösség 

hagyományőrző tevékenységére, megemlékezéseire is figyelemmel, nemzetiségi napot 

tervezünk, valamely ünnepkörhöz kapcsolódóan (húsvét, farsang..) 
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7.2. Tantárgyfelosztás 

Tanév végén igazgatóként a legfontosabb feladat a következő tanév személyi előkészítése. 

Bízva abban, hogy az esetleges személyi változások a tanév végén már tudottak és nem éri 

meglepetés az intézményvezetést a nyár során. Ideális lenne, ha a megérdemelt nyári 

szabadságra úgy mehetnének el a nevelők, hogy tisztában legyenek a következő tanévben 

rájuk váró feladatokkal.  

A tantárgyfelosztást az igazgató készíti el, jó esetben a nevelőtestület véleményének 

kikérésével és a fenntartó hagyja jóvá. A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év 

augusztus 15-ig meg kell küldeni a fenntartónak. 

Tantárgyfelosztás: a tanárok munkarendje. Elkészítésekor törekedni kell arra, hogy 

lehetőség szerint egyenletes legyen.  

Tantárgyfelosztás készítésekor a következőkre szeretnék törekedni: 

- arra, hogy akinek több a tanórája, kevesebb feladatot kapjon a tanórán kívüli teendőkből. 

Ennek fordítva is igaznak kellene lennie.  

- a nevelőtestület tagjai különböző feladatokat éreznek közel magukhoz – az esetleges tanórán 

kívüli foglalkozásoknál, egyéb teendőknél, ha mód van rá, erre szerencsés lenne tekintettel 

lenni 

- osztályfőnök minél több tárgyat tanítson lehetőség szerint az osztályában 

- legyen módja egy tanítónak, tanárnak egy- egy osztályt több éven keresztül tanítani 

- amennyiben lehetséges minimalizáljuk a tanárváltást egy-egy osztály életében 

- ha lehetséges a kétszakos tanárok mindkét szakjukat tanítsák 

- törekedni kell a szakos ellátottságra 

Intézményünk sajátosságaira tekintettel törekednék a következőkre: 

- mielőtt a tantárgyfelosztás tervezése elkezdődne, kikérném a nevelőtestület javaslatait, 

ötleteit – nagyban támaszkodnék a szakmai közösségek véleményére  

- ha a lehetőségek adottak, csoportbontás megvalósítása – megtartva azokat a jól 

beváltakat, amelyek alsó tagozatban megvoltak  
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- terveim szerint egy németes kollégát kiemelnék tagozatvezetőnek 

- törekednék arra, hogy a nevelő lehetőséget kapjon arra, hogy párhuzamos osztályban 

tanítson – csökkentve ezzel a felkészülési idejét, terhelését 

- igazgató, igazgatóhelyettesek azon napjainak meghatározása, mikor nincs tanítási 

órája 

- ha az adott osztályfőnök több szakos, akkor lehetőség szerint mindkét szakját tanítsa 

az osztályában - az órarendben törekednék arra, hogy minden nap menjen órára az 

osztályához 

7.3. Órarend 

Az iskolai munka talán legnehezebb és legkényesebb feladata. Számtalan dolog befolyásolja. 

Mindenki számára ideális órarend szerintem nem létezik. Készítésekor nagyon sok 

körülményre figyelemmel kell lenni. Nehezíti a készítését, hogy egyes nevelőknek más- más 

óraszáma lehet. Tekintettel kell lenni az órakedvezményekre, esetleges szerződéssel, óraadói 

megbízással dolgozókra. A Munka Törvénykönyve szerint a szakszervezeti tisztségviselőknek 

és a KJT szerint a Közalkalmazotti Tanács tagjainak is jár kedvezmény. 

Az órarendkészítés nehézségei:  

- szaktantermi rendszer – kihasznált legyen 

 - ha lehet, egymás után több órát tölthessen ott az adott szaktanár – előkészítés, 

elpakolás ideje így kedvezőbb 

- tanulmányi szempontokat kell előtérbe helyezni a készítésénél 

- szünetekben minimális legyen a vándorlás 

- interaktív táblák száma 

- törekedni kell, hogy a nevelő szünete ne a termek közötti vándorlással teljen 

- a gyerekek terhelése, amennyiben lehetséges egyenletes legyen – ne legyen „könnyű” és 

„nehéz” napjuk - tantárgyak sorrendjére is fokozottan figyelni kell (testnevelés után ne legyen 

rajz, majd osztályfőnöki pl.) 

- tantárgyak óraszámát vegyük figyelembe – heti kétórás tárgyak ne egymást követő napokon 

legyenek 
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- ideális lenne, hogy helyettesítéskor a szakos helyettesítés megvalósulhasson 

- alsó tagozat – osztálytanító állítja össze – munkaközösség vezető pedagógiai szempontból 

ellenőrzi, igazgató jóváhagyja  

- figyelembe kell venni a szakos letanító nevelő óráit (az ő óráit kell először lekötni) 

Intézményvezetőként szeretném megvalósítani: 

- törekednék arra, hogy senkinek ne legyen folyamatosan 5 vagy több egymást követő órája 

- nem szeretném, ha az általam vezetett intézményben előfordulna, hogy egyes nevelőknek 2 

vagy 3 lyukas órája van egymást követően 

- szeretném, ha az általam vezetett iskolában az osztályfőnöknek, ha a tanított tárgya, tárgyai 

lehetővé teszik, minden nap legyen órája az osztályában 

- ha ez nem lehetséges, legalább az valósuljon meg, hogy az osztályfőnöki óra ne 

olyan napra essen, amikor tantárgyi órája is van az osztályával 

- szeretném elérni, hogy a gyerekek terhelése is egyenletesebb legyen – a nehezebb elméleti 

tárgyak ne kerüljenek 6. vagy 7. órára – ha elkerülhetetlen, akkor az, gyakorló óra legyen 

- törekednék a „váltakozás elve”-t betartani – könnyebb és nehezebb tárgyak váltogatása 

- az órarend kialakításánál figyelmet fordítanék arra, hogy az osztályfőnökök, munkaközösség 

vezetők számára lehetőség legyen órát látogatni. Ennek célja csak a segítés lehet.  

Intézményvezetőként, kikérve tapasztalt kollégák segítségét, tanácsait, ötleteit, kísérletet 

tennék egy hagyományos- színcsíkos – órarend összeállítására.  Véleményem szerint, 

esetlegesen jobban tekintetbe lehetne venni a nevelők egyéni kéréseit, igényeit. Talán jobban 

áttekinthető lenne.  

Az órarend véglegesítése előtt, a „több szem többet lát” elvet alkalmazva, véleményezésre 

megmutatnám a kollégáknak. Talán közösen néhány logikusabb megoldást is lehetne találni, 

ami mindenkit megelégedéssel töltene el.  
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8. Szervezési feladatok 

- célom az intézményen belüli munkamegosztás ideális kialakítása- hogy hosszútávon 

működőképes legyen  

- célom a rugalmasságra törekvés - reagálni tudjon az intézmény a változó 

körülményekhez 

- szervezeti egységek – hatáskörök kialakítása - tanévenként átgondolva 

- ha változtatásra kényszerülünk – az körültekintően történjen – lehetőleg ne okozzon 

senkinek pozícióvesztést 

8.1. Pedagógiai és operatív szervezés 

- célom: intézményünk minél jobb nevelőműhely legyen 

- kísérletet tennék a személyi, szakmai, tárgyi feltételek ideális megteremtésére – ebben 

segítséget várva a működtető önkormányzattól 

- fontos dolognak tartom a munkarend világos kialakítását  

o osztálytermek, szaktantermek kialakítása – nevelők véleménye alapján- 

mérlegelve mindkét lehetőség előnyeit, hátrányait 

o óraközi szünetek rendjének meghatározása – elgondolkodva a felső tagozat 

számára hosszabb szünet (20 perc) az 5 óra után (ebéd, levegőzés) lehetőségén 

o udvar használat - a felügyelet megszervezésével 

o házirend – körülmények változásához történő igazítás, törvényekhez való 

aktualizálás után, az abban rögzítettek mindenki által történő betartatása 

o szülői értekezletek, fogadóórák rendjének kialakítása – időpontok körültekintő 

tervezése – tekintettel testvérpárokra stb. 

o őszi, téli, tavaszi, nyári szünet munkálatainak meghatározása, megszervezése 

o beiratkozás megszervezése – pótbeíratás lehetősége 

o emelt matematika osztályba való jelentkezés megszervezése 

o pályaválasztás teendői – szülők tájékoztatása, segítése 

o tankönyvrendeléssel járó feladatok megszervezése  
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o tanév kezdés  – tanév befejezés szervezési feladatai – felelősök 

meghatározásával 

o évnyitó ünnepélyen az elsősök fogadásának megszervezése – emlékezetes 

meglepetés ajándékkal 

o év végi mérések rendjének kialakítása – nevelőtestületi döntés legyen, hogy 

ennek milyen módját választjuk – írásbeli vagy szóbeli 

o tanév vége előtt kb. 1,5 hónappal – munkaközösségi keretek között a kollegák 

tekintsék át, hogy az év elején eltervezettekből mi valósult meg – a következő 

tanév ideálisabb tervezése érdekében 

o mivel az év végén az osztályfőnökök feladata, az adminisztratív teendők miatt 

megnövekszik, néhány feladat elvégzésében a nem osztályfőnök kollégákra 

támaszkodnék (ügyelet, pakolás…) 

o javítóvizsga körüli teendők megszervezése 

o könyvtár ideális működési feltételeinek megszervezése 

Szeretném, ha visszatérnénk a tantestületi kirándulások hagyományához. Esetleg közös 

kiállítás, adventi vásár, színházlátogatás szervezéséhez. 

A szervezési feladatoknál megkülönböztetett figyelmet fordítanék az 1-3. évfolyamon létező 

egész napos oktatásra.  Törekednék arra, hogy ez alatt az időszak alatt a két osztálytanító 

személye ne változzon. Ha lehet, a tanterem is maradjon ezen időszak alatt, hiszen azt saját 

dekorációval, sajátos környezet kialakításával tették a gyerekek számára a tanító nénik 

hívogatóvá, barátságossá. Mindenképp olyan ideális órarendet szeretnék a tanítópárok részére 

kialakítani, hogy a két hetes renden belül, mindkettőjüknek legyen egy rövid napja és egy, 

amikor később kezdi a tanítást. 

Fontos dolog a 4. évfolyamon a tartalmas napközis foglalkozások megszervezése. Célom a 

két 4. osztály tanulóiból napközis csoport/csoportok szervezése. 

Felső tagozaton megszervezésre kerülő tanulószoba – szerintem nem váltja be a hozzá 

fűzött reményeket. A tanulók nem használják ki a lehetőségét, hogy tanári segítséggel 

felkészüljenek a másnapi órákra. Sokszor vannak fegyelmezési problémák.  
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Törekednék arra, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy a csoportbontások miatt az 

osztály egyik fele ügyeleten legyen - ennél szerencsésebb megoldásnak tartom, ha az ilyen óra 

a nap végére, esetleg a nap elejére kerül. 

8.2. Tanórán kívüli nevelési formák 

- szakkörök szervezése – jelenleg jól működőket megtartani, illetve az igényekhez 

igazodva lehetőség szerint újakat megszervezni 

- iskolai ünnepélyek – ne egy ember feladata legyen – törekedni kell arra, hogy az 

ünnephez méltó legyen – de a gyerekek életkorának megfelelő 

o az ünnepség szervezése nem mehet a tanítási óra rovására 

o minden ünnepély esetén meg kell nevezni a felelős tanárt, segítő tanárokat  

- nemzetiségi nap szervezése –nagyon jó programnak tartom- esetleg nemzetiségi 

délután szervezése, melyre meghívnánk a leendő elsősöket, szülőket - bemutatva a 

nemzetiségi hagyományokat 

o valamely ünnepkörhöz kötve 

-  iskolai rendezvények (Karácsonyi koncert, Ötödikes avató, Luca- buli, Nyuszi- 

buli…) 

- kirándulások – tanulmányi – tantervi anyaghoz kapcsolódjon – törekedni kell a 

költségek minimalizálására illetve a szülőkkel egyeztetni kell a várható kiadásokat 

- könyvtár – szeretném, ha a gyerekek számára jól használható könyvtárat tudnánk 

működtetni– anyagi lehetőségeink szűkösek – szeretném a könyvtár személyi kérdését 

megoldani  

- színház és múzeumlátogatások – tantervi tananyaghoz kapcsolódóan – lehetőleg ne 

zavarja az oktatás rendjét 
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9. Személyes vezetői elképzeléseim 

Az utóbbi időszakban körülöttünk rengeteg változás, esemény zajlik. Néhánynak a 

következményei még nem láthatók. Ez bizonyos nyugtalansággal tölti el az embereket, 

kollégákat. Intézményvezetőként törekednék a stabilitásra.  Szeretném, ha éreznék a 

kollégák, hogy az intézményen belüli hangulat csak rajtunk múlik. A tőlem telhető módon 

szeretném az intézményen belüli nyugalmat biztosítani.  

A nevelőtestület tagjaival közösen meghatározott hosszú és rövid távú terveken keresztül 

szeretném az elképzeléseimet megvalósítani. Természetesen az elért eredményeket értékelve, 

a szükséges módosításokat meghozva. 

Pontosan szeretném tisztázni az elvárásokat, követelményeket. A célok világos 

megfogalmazásával, egyértelmű szabályok felállításával kiszámíthatóságra törekednék. 

Szeretnék egy jól működő tantestületet vezetni. Ezért fontosnak gondolom az ösztönzést. 

Jobb, hatékonyabb munkavégzésre sarkall. 

Óralátogatások tervezése – különös tekintettel a pályakezdőkre.  

- a látogatás célja lehet egy- egy nevelő  

- egy- egy osztály látogatásával- esetleg ezzel segítve az osztályfőnököt 

Ezeket a látogatásokat előre tervezném, időben közölném a kollégákkal az óralátogatás 

időpontját, célját, szempontjait. De viszonylag laza tervezéssel, hogy alkalmazkodni lehessen 

a felmerülő problémákra, a korábbi tapasztalatok beépítésére.  

Vezetőként maximális segítő szándékkal állnék minden kollégához. Szeretnék mindenkit 

az általa elvégzett munka függvényében értékelni, dicsérni. Tisztában vagyok azzal, saját 

magamból kiindulva, hogy minden kolléga nem érezheti jól magát, minden feladatban. 

Akinek több a tanítási órája, annak, ha lehet, kevesebb tanórán kívüli feladatot adnék és van, 

aki szívesen tevékenykedik egyéb területen. Fontosnak gondolom, és hiányolom, hogy 

keveset dicsérünk. Hatalmas erőket tud mozgósítani pár szavas dicséret. A következő feladat 

kiváló elvégzését vonja maga után az elismerés. 

Szeretném erősíteni a tantestület tagjaiban a kötődést a munkahelyükhöz. Nyilván lesz eset, 

mikor az értékelés kényes is lehet. Maximális tapintatra törekedve próbálom az esetlegesen 

negatív dolgokat megfogalmazni. Emberségesen, javító szándékkal fogalmazni. 
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Kollégák véleményét kikérve – mindenki számára áttekinthető, könnyen vezethető 

munkaidő nyilvántartás formájának megtalálása a célom. 

Intézményvezetői, helyettesi és a kollégák részéről az egyéni fogadóórák lehetőségének 

meggondolását tervezem. Célom, hogy a szülők a”berohangálásaikkal” ne zavarják a nevelés-

oktatás rendjét. 

Szeretném megtalálni a módját annak, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy a 

tanórák alatt, idegen milyen körülmények között tartózkodhat az intézményben. 

 Helyettesítések átgondolt megszervezésére szeretnék törekedni – ha lehet arányos, 

igazságos elosztással, szem előtt tartva a szakos helyettesítést.  

A pedagógiai asszisztens munkáját elengedhetetlennek gondolom. Szeretném, ha 

létszámukat növelhetnénk.  

Eredményes koordinációt szeretnék megvalósítani, hogy az egyes szervezeti egységek céljait 

és tevékenységét hatékonyan összehangoljam a szervezeti célok megvalósítása érdekében. 

  Eredményes együttműködésre törekedve a Diákönkormányzattal – meghallgatva a 

diákvezető véleményét a gyerekeket foglalkoztató kérdésekről. Segíteni számukra tartalmas 

programok szervezésében. A diákok által kezdeményezett programok rendjét, lebonyolítását, 

felügyeletet egyeztetve a kollégákkal szerveznénk. A tanév során egyenletes elosztás a célom.  

           A szülőkkel családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, iskolai rendezvények 

keretében találkozunk. Célom a szülői szervezet pontosan tájékoztatása a tanév tervezett 

rendjéről, programjairól. A programok kialakításánál, időpontok meghatározásánál 

támaszkodva véleményükre. A Szülői Munkaközösség lehetőségéhez mérten eddig is 

segítette az intézményt. Támogatásukban továbbra is bízva, szeretném kérni segítségüket 

tartalmas programok, szabadidős tevékenységek kialakításához. 

Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány sok esetben nyújtott segítséget 

tanulmányi versenyek, kirándulások támogatásában. Továbbra is szeretnék segítségükre 

számítani tehetséges tanulók, versenyek, kirándulások, színházlátogatások, könyvtár számára 

könyvvásárlások esetén. Tovább ápolva a jó kapcsolatot. 

Iskolánkat vonzóvá szeretném tenni az iskolaválasztás előtt álló gyerekek és szüleik 

számára. Fontos lenne, hogy a gyereklétszám ne csökkenjen. A nyíltnap helyett ún. ovi-suli 
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foglalkozást szerveznék a kollégák aktív részvételével. Véleményüket kikérve, esetleg 

évszakonként, arányosan elosztva a benne dolgozó kollégákat illetve a tevékenységi köröket. 

(sport, kézműves, mese, tánc stb.) Ezek az alkalmak kötetlenebbek, barátságosabbak. 

Az óvodával a kapcsolatot rendszeresebbé tenném, ha csak úgy is, hogy a vezetők többször 

találkozzanak. Óvodából iskolába kerülő gyerekeknél felmerülő problémák okainak feltárása 

céljából esetmegbeszéléseket kezdeményeznék.  

A problémák hatékony megoldására természetesen szükségünk van a Herend Környéki 

Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulással a jó 

kapcsolat fenntartására. Egy-egy tanuló problémái mögött megtalálható okot talán ők jobban 

ismerik, mint a nevelők. Néhány pontos információ közelebb vihet a megoldáshoz. 

Bizonyos esetekben szükséges akár nevelői, akár szülői kezdeményezéssel, indítással 

kikérni a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményét is. Az iskolai tanév 

eleji logopédiai szűrés tapasztalatai után szükséges a szülők figyelmének felhívása a további 

szakvélemény kérésére. Pályaválasztás előtt álló 7. és 8. évfolyamos tanulók illetve szüleik 

figyelmét felhívni, hogy a felvételik előtt időben elkészüljenek a szükséges szakvélemények. 

Az intézményünkben a 8. évfolyamosok számára német nyelvből DSD (Deutsches 

Sprachdiplom) vizsga került megszervezésre. Erre a megfelelő szintű felkészülés nagyon sok 

plusz munkát jelent nevelőnek, tanulónak. Ebben a tanévben második alkalommal élhettek 

diákjaink a lehetőséggel. Levonva a tapasztalatokat, szeretném, ha ez a vizsga a későbbiekben 

is megszervezésre kerülne intézményünkben. Szeretném, ha esetleg a vizsgaközponttá válás 

lehetőségét is mérlegelnénk, és a környező iskolák tanulói is itt vizsgázhatnának. 

A német népismeret tantárgy bevezetésre került. Szeretném,ha  a német nemzetiségi tánc 

oktatásban egyre több gyerek venne részt. Véleményem szerint erre a szakköri keretek a 

legmegfelelőbbek. Jelenleg a tantestület 2 tagja végzi Budapesten a több modulból álló 

továbbképzést a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.  

A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történt bevezetése – zsúfoltságot okoz. 

Ennek csökkentésére új megoldásokban, ötletekben is érdemes lenne elgondolkodni. Kollégák 

véleményét meghallgatva esetleg tömegsport, úszás, relaxációs óra lehetne a megoldás. 

A működtető önkormányzat segítségét kérve, az udvar illetve a salakos pálya és a 

sportpálya jobb kihasználására törekednék. Ehhez néhány felújításra szükség lenne (foci 
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kapu, kosárpalánk, pályák felfestése…) Szeretnék egy streetball palánkot beszerezni, hogy 

akár óraközi szünetben is legyen a gyerekeknek kötetlenül lehetőségük palánkra dobálni. 

A működtető önkormányzattal (Herend Város Önkormányzata) egyeztetve, segítségét 

kérném a legfontosabb infrastruktúrát érintő fejlesztésekben: 

- a 2011-ben megtervezett, majd 2014-ben újraterveztetett – tanterem bővítés 

- mellékhelységek felújítása illetve újak kialakítása 

- a folyosói zsúfoltság megszűntetése – alsósok váltócipő, ruházat elhelyezése 

- óraközi szünetekben – nem udvaros szünetben, rossz idő esetén- a zsibongók mérete nem 

teszi lehetővé a szünet tartalmas eltöltését 

- lehetőség szerint a zsibongókban a bútorzat kicserélése, bővítése 

- lépcsők csúszásmentesítése 

Bízom benne, hogy az eltervezett beruházások a közeljövőben megvalósulnak! 

Természetesen szívesen vennék minden olyan ötletet, ami barátságosabbá, élhetőbbé, 

használhatóbbá teszi környezetünket. 

Szintén számítva az önkormányzat hatékony segítségére, szeretném megoldani az iskola 

épületével párhuzamos parkolás kulturált lehetőségét a kollégák számára. (facsonkok 

eltávolítása, aszfalt burkolat) 

Nagyon szeretnék előre lépést egy jól használható, nem zsúfolt, kulturált, megfelelő 

íróasztal felületet biztosító tanári, akár két helyiségben történő, megvalósításában. Az ideális 

megoldás megtalálását a kollégákra bíznám, mivel a mindennapi munkájukat befolyásolja az 

őket körülvevő környezet.  

A megnövekedett adatszolgáltatási kötelezettségek, nyilvántartások, adminisztratív teendők 

ellátásában nagyban támaszkodnék az iskolatitkár tapasztalatára, szakértelmére. Bizonyos 

dolgok elintézését, kezelését rá is bíznám. Az intézmény tanügy-igazgatási feladatokat is ellát, 

ezek közül néhány a feladatkörébe utalható.  

Zeneiskola – a jelenlegi tanszakok megtartása mellett, esetleg újak indításával növelni 

szeretném a zenét tanuló diákok számát. A zeneiskolával kapcsolatos igazgatási feladatokat a 
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második igazgatóhelyettesre bíznám. Fontos dolognak gondolom a napi kapcsolattartást 

illetve, hogy a tanítványok iskolai rendezvényeken megmutatkozzanak. 

Hagyományosnak mondható Karácsonyi Műsorunkat az adventi időszak jeles 

eseményének tartom. Szeretném, ha a műfajok, műsorszámok átgondolt tervezésével 

mindenki számára élményt nyújtó, bensőséges, szívet melengető élmény lenne. 

Az intézmény vezetőjeként jó kapcsolatot szeretnék kialakítani külső partnerekkel. 

(fenntartó, Herend Város Önkormányzata, Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

Manufaktúra). Törekednék arra, hogy céljaink megvalósításához megnyerjem a különböző 

szervezetek, egyéni vállalkozók, társintézmények támogatását.  

„ Ha vezető vagy, óriási szimbolikus üzenete van annak, hogy mire fordítod az 

idődet. Minden nyilatkozatnál, beszédnél jobban mutatja a környezetednek, mi 

fontos és mi nem.”  (Andrew S. Grove) 
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 10. Záró gondolatok 

 

„Az igazgató első tanártársai közt, nem azért, mert azzá tették, hanem első, mint barát, 

mint vezér, a tudomány – és fegyelem tartásában.”   ( Varga János – Arany János egykori 

iskola igazgatója - 1873) 

 

Tisztelt Döntéshozók, Véleményalkotók! 

Az intézményvezetői megbízás elnyerése esetén szeretném a hagyományok megőrzése 

mellett, új kezdeményezésekkel az iskolát olyan műhellyé tenni, ahol diák, nevelő jól érzi 

magát, képességeit ki tudja bontakoztatni! A közös cél az legyen, hogy a tőlünk kikerült 

gyerek, évekkel később kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Tudjon megfelelni a kihívásoknak, 

tudjon reagálni a változásokra. A körülötte állandóan változó világban találja meg az igazi 

értékeket. Sikeresen igazodjon el a világ dolgaiban. 

Az intézményvezetőként arra törekednék, hogy a törvényi előírásokat, jogszabályokat 

betartva, olyan közösség vezetője legyek, ahol mindenki, tanuló, nevelő szívesen, örömmel 

dolgozik.  Célom olyan közösség, légkör kialakítása, ahol a körülöttünk zajló társadalmi, 

gazdasági változások mellett mindenki biztonságban érzi magát, szívesen jön be dolgozni, 

ötleteit, véleményét elmondja. Tiszteletben tartja kollégáját, annak munkáját. Iskolánkban 

dolgozók között korrekt kapcsolat alakuljon ki.  

Célom, hogy a szülők, akik első osztályban intézményünkre bízzák gyermekeiket, biztosak 

lehessenek abban, hogy a nevelőtestület nevelés és oktatás terén is maximális tudásával teszi 

mindennap a dolgát. 

Az intézmény összes dolgozójával korrekt viszonyra törekszem. Az iskola nyugodt 

működését a testülettel együtt szeretném elérni! Szeretném, ha nem érzelmeim vezérelnének, 

nem megtagadva, hogy egy intézményvezetőnek is vannak érzelmei.  

Szándékom szerint jó vezető és nem „főnök” szeretnék lenni. 

Ha a pályázatom alapján érdemesnek tartanak és megbízást kapok az intézmény 

vezetésére, akkor talán legfontosabb célom a fenti idézetnek megfelelni. 

 


