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Intézményvezetői oálvázat_2Ol0. dr.Markovszhvné Sindlqr Áenes

SZAKMAI ÖxÉr,Brna.rz

Név: dr.Markovszkyné Sindler Agnes

1955-ben születtem Veszprémben'

196t-69: Általános iskolai tanulmányaimat a veszprémi L sz. (ma Kossuth) Általános

Iskolában végeztem.

197 3 -b an érettsé giztem a ve szprém i Lov as sy Gim náz i umban'

l976-ban a Győri Tanítőképző Főiskolán végertem tanító, ének_karvezetői spec. kollégium

szakon. Diplomadolgozatomat pszichológiai témából írtam, ,,Egy gyermeki személyiség

fejlődése'' címmel.

1g76-tó,|20 évenkeresztül a veszprémi Bem József Általános Iskolában tanítóként dolgoztam.

lOéven át i{úságvédelmi felelősként is. Számos szakmaitovábbképzésen vettem részt, melyek

közül a legjelentósebbnek a Meixner_féle dislexia-prevenciós képzést tartom.

A 90_es évek elején tagja voltarn annak a munkaközösségnek, mely bevezette -alsó h,gozatta

is kidolgozta- az emelt szinttí matematikai oktatást. Tanítványaim szárnos kiemelkedő

eredményt értek el a matematikai tanulmányi versenyeken.

1994-96z a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

közoktatási vezetó szakirányú képzettséget szerczÍem. Szakdolgozatom témája ,,EgY

alapit',t ány i i sko la létrehozása'' vo lt.

1996_ban kollégáimmal létrehoáuk a Veszprémi Alapítványi Iskolát, rnelynek igazgatőja

lettern. Tíz éven át (1996-2006) Veszprémben, majd két éven éLt (2006-2008)

Szentkirályszabadján miíködött. Az ét|talános iskolai oktatas_nevelés 1996_ban, a művészeti

képzés (néptánc, balett, modern tánc, képzőmiívészeti tanszakokon) 1999_ben indult. Teret

adtunk t$ kezdeményezéseknek, sikerre vitttink a megszokottól eltérő pedagógiai szakmai

eljárásokat és befogadtunk kiemelkedően tehetséges és nehezen boldoguló diákokat is. Az

intézménynek ISo9001:200l minőségirányítási rendszere volt, melyet minden évben a TÜV

HANNOVER-KTI Kft. auditált. A Minőségirányítási Kézikönyv és a hozzá kapcsolódó

eljárások kidolgozásának aktív résztvevője voltam.

t996-2t09: a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei Tagozatőnak tagja és titkára

voltam.

Az elmúlt két évben német nyelvet tanultam és elsajátítottam alapfoktl számítástechnikai

ismereteket. operációs rendszerek és fájlkeze|és, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, intemet

és elektronikus leve lezés modulokbó l sikeres vizsgát tettem.



IntéanénwezetőLpáMnt-2}L). dr.Markovszkvné Sindler Ásnes

Adassék nékem annyi lelkierő, hogt mindazt elfogadjam, aminváltoztatni nem tudok,
és bdtorsógot ahhoz, hogl mindazt megvókoztassam, amire képes vagtok,

és bolcsességet ahhoz, hogl el ne tevedjekkÓzÓttük."
(F. Oetinger)

1.BEYF,ZETÉS

Az utóbbi évek tarsadalmi-gazdasági váLtozasai nagy erőpróba elé állítottrík az oktatasi

ágazat résztvevőit és képviselőit. A tanulólétszrím egyre csökken, az áL|aní noÍmatíva

szintén csökksn, az önkorményzatok arlyagi erőforrasai szűkülnek. Alkalmazni kell a
rendkívtil gyakori (sokszor meggondolatlan, egyedi, rovid távú döntéseken alapuló)

jogszabályi változásokat. Az iskolai jogok és kötelességek egyensúlya megbomlott, a

tanulói kötelességek háttérbe szorultak a jogok hangsúlyozása mellett, így a pedagógusok

munkája egyre nehezebb. Nap, mint nap új kihívasokkal kell szembenézni.

A gyerekeket nem lehet kizarólag a korábban tanult módszerekkeltanítani, meg kellújítani

a sza?,tnai i smeretek et.

Az adott kihívásoknak csak, és kizaó|ag egy olyan tantesttilet tud megfelelni, ahol a

közösség meghatátrozó eleme a jó munkahelyi légkör, amegbízhatőság, kisziímíthatóság,

egyutt gondolkodas, közös tenni akarás. Mindehh ez természetesen az intézmény igényli az

Önkorman y zatok me s szemen t5 támo gatasát.

Ha az intézményben nem folyik komoly, hatékony munka, akkor sem a tanárok, sem a

tanulók nem leheürek elégedettek, nem ta!áIjak meg az iskolai tevékenységben, tanulásban

az örömiiket. Az iskola nevelőmunkájanak hatékonysága attól ftigg, mennyire képes a

trírsadalmi értékeket, formríkat a gyermek személyes indítékaivá tenni.

Az iskolában a diákok és a pedagógusok egyutt munkálkod ásáé afőszerep, kiegészítve az

intézménytöbbidolgozőjanaktevékenységével.

A cél tehát nem lehet más, mint a lehetőségek kihaszná|ása és olyan tevékenységformák

megvalósítása, melyekben a fent említett gondola tok reaiizálhatók, a szülői ház cselekvő

tÍmo gatásáv al, a me gszeruett biza|om alapj én.

Az itttézmény vezeti|jének szerepe és feladatai is jelentősen átalakultak.

Azigazgató egy személyben jogász.hivatalnok, menedzser,kozgazdász tanügy_i gazgatÍsi

szakértő, pszichológus. A jártasság ezeken a területeken mindenképpen sztikséges ahhoz,

hogy az intézményvezetó eleget rudjon tenní azoknak a követelményeknek, amelyeket a

kozoldatási törvény, a fenntartó, a sztilők, az iskolai dolgozók, diákok, partnerek vele

szemben állítanak. Ugyanakkor az igazgató pedagógus, aki az iskoIát, mint pedagógiai

miíhelyt is vezeti.

-1-



Intéanényvezetői pályázat-2Ol0' dr.Markovszkvné Sindler Ágnes

2.HELYZE,TELEMZES

2.1. IntézményttirténetÍ visszatekintés

Az ]779-es EgyhazIátogatási könyv szerint Herendnek mar van római katolikus

felekezeti iskolája, ahol az oktatas nyelve német.

]89]-ben döntött a lakosság a katolikus iskola államosítása mellett, ekkor kezdődött

Herenden a magyaÍ nyelvii oktatrís.l899_ben éptilt Herenden az első, oktaüísi célokat

szoLgálő iskolaépület. Az l899-90-es tanév mar ebben M iú, négy tantermes épületben

kezdődött' 208 beiratkozott tanuióval.

]952-ben döntöttek _szülői kérésre- a német nyelv csatlakozó órában való

bevezetéséről.

]960-bana bandi felső tagozatot Herendre körzetesítik'

I97]-bena harmadik osztálytót heti 3 órában engedélyeáék a német nyelv oktatasát.

]974-ben a márkói felső tagozatot körzetesítik Herendre.

Ekkor keriil átadá sÍa Múj négy tantermes, 3 eloadótermes, fozőkonyhás iskolaépület.

]975-ben a bándi iskola megszűnt, így az alsó tagozatosok is Herendre járnak.

1980-t()l a hárstaiti felső tagozatosok is Herendre j{írnak.

I985-benmfu azelső osztálytól heti 3 &ábanengedélygzték a német nyelv ol<tatását.

1gg0- az ískolátbővítik 8 tanteremm eI, szertátrakkal, kiszolgáló helyiségekkel.

] g g 3 őtl,miívészeti képzésfo lyik zeneoktatás tanszakokon'

1996 otaheti 5 &ában folyik német nemzetiségi nyelvoktatás.

Ugyanebbe naz évbenmegéptil a sportcsarnok.

1



Tanulói létszámadatok (fő)
Q009.szeptember)

AlsÓ taqozat 132
Fe|ső taqozat 175
összesen 307

Beiáró 44
bándi:32
márkói:11

hárskúti:1
NaokÖzis 88
Tanulószobás 20

Intéanén}rvezetői pályázat_2Ol0' dr'Mar'kovszk}.né Sindler Áenes

2.2. Iskolaszerkezet

Tanulói létszámadatok
(2010. március)

Alsó tagozat
1. évfolyam 2' évfolyam 3' évfolyam ] 4. évfolyam I

a 14 19 22 19

b 15 18 24
összesen 29 37 46 19 131

Felső tagozat
5. évfolyam 6. éWolyam I z. evtolyqm 8' évfolyam

a 20 17 21 17

b 19 22 18 15

c 21
Összesen 39 39 39 53 174

Specializációk: - emelt szintri német nemzetiségi oktatas (302 fő),

- 5. osztalyól nívócsoportos matematikaoktatás (84 fő),

- számítástechnika képzés csoportbontasban,

- művészeti képzés zeneoktatás tanszakon

A tab?azatból is kitűnik a demográfiai folyamatok kedve zőtlen alakulása, kevesebb

tanuló beiskolázása, a tanulólé tszétm tanév közbeni csökkenése . Ez a környező

telepiilések (főleg felújított) iskolái közötti velseny következménye, mely további erős

versenyhez vezet.

A pozícíóit olyan tntézlnény tudja megoúzru, amely képes saját arculatot

kialakítani lfenrttafiaru és eú. rneg is tudja mutatni.

-3-



Intéanénwezetői pál},ázat-2010. dr.Markovszhvné Sindler Áenes

2.3. Továbbtanulás

Továbbtanulási mutatók
2005

Továbbtanulási mutatók
2009

l6imnázium lSzakközépiskola rSzakiskola rGimnázlum rSzakkózéplskola rSzaklskola

Az elmult öt év átlagát tekintve megríllapítható, hogy a gyerekek közel azonos

atányban v áIasrtofiéka gimnáziumi és szakközépiskolai képzést.

A tanulók ötöde szakiskolában tanultovább'

2.4. A tanulnánvi munka eredménvessége

Belső mérés: - iskolai tanulmányi átlagok - 200712008

- 200812009

- 2009l20t0 (félév)

Az iskolai tanulmrínyi atlagok állandónak bizonyulnak, de érdemes az egyes

tantatgyak eredményét, ill. eredménytelenségét vizsgáIni, elemezni. Ha sziikséges,

fejlesaési tervet kell készíteni.

Ktilső mérés _ kompetencia-mérés

A2009. évi FIT jelentés alapjrín megáLlapíthatő:

' Az intéz:néty átlagercdménye nem ktilönbözik szignifikansan az országos

átLagercdménytől,

- 3,9

- 4,02

- 4,r

Továbbtanulási mutatók Gzázalékban|
Gimnázium SzakkÖzépiskola Szakiskola

2009 41 41 18
2008 41 41 18
2007 34 49 17
2006 42 32 26
2005 36 5'1 13
Átlao 38,8 42.8 18.4

-4-



lntézrrrényvezetői pálvázat-2010. dr.Markovszkyné Sindler Aenes

- a 6.o. matematika, szövegértés,

- 8. o. szövegértés esetén.

r d 8. o. matematika átlageredmény viszont magasabb M országos

átlageredménynél (Id. tábIuar).

Mérési teriilet Évfolyam
Átlaeeredmény (megbíáatósági tartomány)
Az intézménvben országosan

Matematika
6. s02 (483 s27) O 489 G89:490)
8. 517 1485 547\ O484 (483;484)

Szövegértés
6. 514 (490: 536) O 513 (513:514)

8. 519 G95:543\ @ s02 (502; 503)

r d varosi általános iskolák, illetve a kisvárosi általrános iskolak viszonyítasi

csoportjában az íntézmény átlageredménye szignifikansan Ínagasabb (1d.

tablazat).

Mérési
terÍilet

Évfolyam

Átlaseredménv (meebíáatósáei tartomány)

A
telephelyen

orságos
Az első viszonyítási

csooort
A második

viszonvítási csoDort

Neve Eredménve Neve Eredménye

Matematika

6.
502

(483;52'7)
o 489

(a89; 490)
Városi
ált. isk.

o 481

@80;482)

Kis
városok
ált' isk.

@ 467
(465;468)

8.
511

(485; s47)
@ 484

(483; 483)
Városi
ált. isk'

@ 474
(473:474)

Kis
városok
ált. isk.

o 463

$61;464)

Szövegértés

6.
514

(490; 536)
o 5r3

(513;514)
Városi
ált. isk'

o 505
(505; 503)

Kis
városok
ált. isk.

@ 488
(a86; 490)

8.
5r9

(a95;543)
@ 502

(502; 503)
Városi
ált. isk.

@ 491
(49t;492)

Kis
városok
ált. isk.

@ 471
(475;418)

r Nagyon magas azonbaÍ a 6. osztáIy matematika eredményeinél a 2' szintet el nem

érő tanulók aránya' A 2. képességszínt az a minlmális szint, amely a további

ismeretek megszeÍzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz sztitséges.

Tehát mégaminimumot sem teljesítők aÍényai 52,50Á. (Id.táblazat).

Mérési terÍilet Évfolyam
Az 1. szinten és az I. szlnt alatt teljesítő tanulók

arálya(oÁ\
A telephelven országosan

Matematika
6. {, s ill 49,2

8. 31.7 44,8

Szövegértés
6. t'7,5 21,'7

8. 29.3 28.3

-5-



Intémtényvezetői pályázat-20lO. dr.Markovszkyné Sindler Agnes

. Az iskola eredménye a CSHI (Családi Háttér Index) ttikrében az elvarható szintet

mutatja.

a Az iskola eredménye az eddígi kompetencia-méréseket összehasonlítva közel

egyenletes teljesítményt mutat (a2004. évi 8. osáályos eredmények kiemelkedőek

voltak ! ) (|d. táblazat).

Mérési
teriilet

Evfolya
m

Atlageredmény
2009 2008 2007 2006 2004 2003

Matematika
6. 502 (9 )t) o s07 o 514
8. 5t'7 e s29 o s06 e 519 @ 556

Szövegértés
6. 514 efi2 o s20 @ 473
8. 519 o 507 o 488 o 502 @ s60

@ A 2009. évi az adott év magasabb
o A telephely 2009' évi eredménye nem kulonbozik szigrrifikánsan az adott éy eredményétől
@ A 2009. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

2.5. Épületek átlaea

Jelenleg két iskolaeptiletben folyik a hagyományakat őtző, sajátos képzést is nyujtó

oktatas_neve1és.

2002-ben felrijítasra kertilt aftgi ískola tetőszigetelése, valamint a másik iskolaépület

régi szétrnyának teijes ajtó- és ablakcseréje.

2003-ban a teljes iskola vílágíta'sának korszenísítése késztilt el.

Az i sko labútorok elhasználódtak, fo lyamato s cseréj iik sztikséges.

2.6. Eszkiizeliátottság

Eszközökés berende zésektekintetébe n az íntézmeny megfeiel a kötele zo eszki5z- és

feiszerelésj egyzékben rö gzítetteknek

A fizika, kémia, technika, számítástechnika tantárgyak oktatrásahoz szafuanterem á11

rendelkezésre.

Az i sko l a informatik ai e szkö zellátottságaö s sze s sé géb en me g fe l e l ő'

Az iskolai rendszer biztonságos irrternet hozzáfétést biztosít a tanulók és a dolgozók

számára'

A német nyelv tanitásáhoznyelvi labort haszná| azintézmény.

Az íntezményvezető tájékoztatzsa szeint az iskola rendelkezik kozéptávtt

karbantartÁsi_éseszközf ejlesztésiprogrammal.

-6-



lntéznrénwezetói oá1vázat-2010. dr'Markovszk)'né Sindler Agnes

2.7. Gazdálkodás-Íinanszírozás

A Herendi A|talanos Iskola és Alapfokú Művészetoktatasi tntézmény Alapító okirata

szerint (2019.júl. 1.)- ,,.. önállóan miíködő költségvetési szerv, amely a költségvetési

elókényzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel rendelkezik.

Pénziigyi-gazdasági és munkaügyi feladatait- megállapodas a|apjan _ Herend város

Polgármesteri Hivatala látja eL."

Az iskola gazdákodétsi feltételeit alapvetően Herend Varos, i\l.. azIntérményfenntartó

Tarsulás,- mint fenntartó _finanszírozási lehetőségei határo zzék meg.

Az eImtút évben az iskola teljes költségvetése mintegy 176 millió Ft volt' A bevételek

csupán 55%-át teszi ki az állarri normatív támogatás, 6%-át a kistérségi támogatas,

8%-át az intézmény saját bevételei, és 31oÁ a Herendi Önkormrínyzathozzájarulása.

Tudomásom szetínt az Tntézményferurtartó Társulas többi tagja _ Bánd, Márkó,

Hrárs1nit Községek Önkormanyzatai- az íntézményi költségvetéshez kiegészítő

normatíváva| nem járulnak hozzá. A kiadási oldalon meghatÍrozőak a személyi

juttatások, ill. azokjaruIékai. Ezek egytittesen a kiadások 62% +Ig% -át teszik ki. A

dologi kiadásokra I9oÁrész jut.
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3. VEZETÉSI PRoGRAM

3.1. VezetésfilozóÍia

Az iskola jelenlegi múködését és jövőbeni fejlesÍését számos kt;lső tarvényi előírás(l993.

évi DO(XIX. Tv. A közoktatásról, a I38lI992. (x.8.) Kormányrendelet, I1lI994 (VI. 8.)

MKM rendelet, az 1992' évi )ooilIl. Tv. A közalkalmazottak jogállásátőL.)' belső helyi

szabályozás (Pedagógiai Program, sZMsZ, Minőségirrínyítási Prograrrl, Házírend,...), az

iskola haszntilóinak igénye, adottság4 társadalmi elvórások befolyásoljak.

Az ittézményvezető feladata, hogy a jogi, szakmai, tarsadalmi' gazdasági elvárásokat

összehangolj a, me gfelelő súllyal órvényesítse.

A vezetés mindennapi gyakorlatahelyzet- és környezetfiiggő. A külső és belső kcirnyezeti

tényezők a vezetési módszerekre és stílusra hatást gyakorolnak, mely kíhívás a vezetőte

nénle. Ennek a kihívásnak csak szakmai felkésziiltséggel, elszántsaggal, hosszú tavú

intézményfejlesztési stratégiával rendelkezve, szátntaltn konfliktus felvállalrísával,

tétmo gatő közö s sé gi háttéft eI l ehet me g fe l elni'

Milyen típusú vezetót kívan ez az összetettfeladat?

Menedzser típusú irányvonalat kell követni a szakmai innovációra' a fonas-kiegészítésre, a

feltéteirendszet javitasára, a külső kapcsolattartásrao az eredmények megismertetésére

vonatkozóan.

Szakmai vezetőnek kell lenni' egyfajta"karmesteri,,szerepet betöltve.

De nem Íttényozhat a vezetőből az empatikus típusú szemlélet, amellyel a kollégak

személyes problémáira, kívánságaira, kéréseire reagál.

Az intézrnényvezető azonban nem gondolhatja magárőI, hogy mind enhez ért, vagy a

legjobban értl

A jó döntése\<bez az intézményen belüli és a partnerekkel folytatott folyamatos

pátbeszédre, információátamLésta, nyitottságra, a vélemények ütköztetésére, a

munkatarsakkal szemben í bizalomra van sziikség.
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3.2. Célmeghatározás

A feltételezbetőenjól képzett, a pedagógiai munka iránt elkötelezett tantesttilettelközösen

kialakított intézményfejlesztési irányvonal, a közös jövőkép meghatározása_a stabilizálás

_ az elsődleges cél.

Ezt követően a fejlesztésre kell helyezni a hangsúlyt. A fejlesztés fobb tertiletei:

o Atkalmazható tudás k'taLat'ttása, egyen!ó ltozzáférés biztosítása, eltérő készségek,

képességek kiegyenlítése.

o Szahnai-módszertani fejLesztés.

o InÍrastruhurális feltételrendszer (épület- és eszközrendszer) javítas4 ehhez

kapcsolódóan innovatív tanulasi környezet kialakítasa.

o Szervezetépítés-egytésnőIhatékony és eredményes tantesttilet és alkalmazotti kör,

másrészről a tudást értékként keze\ő tanulói közösségek formálása,-+így

versenyképes iskola létrehozasa.

o A nevelési feladatellátás lehetőségekh.ez mért optimalizálása, helyes tanulói

értékrend kialakítasa.
1 ,f .1'o Eredményes PR tevékenység, arculatfurmólás.

Minden megfogalmazott céI azonban annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. A

megvalósítas, a feladatok elvégzése a jó munkamegosztáson, szervezeti felépítésen múlik.

Az íntézmeny első számtt vezetője,egyszemélyi felelőse az ígazgatő.

A szűkebb vezetést az ígazgatő, az ígazgatóhelyettes és a gazdasági feladatokért felelős

v ezető igyintéző alkotj a'

A kibővített vezetőség kiegészül a munkaközösség_vezetőWel, a diákönkormányzat

vezetővel, azif1iságvédelmi felelőssel, és az érdekvédelmi szewezekkképviselőivel.

Az operatív napi feiadatok megoldását a snik vezetés hivatott ellátni. Az iskola életében

fontos szakmai, pedagőgiaikérdések vonatkozálsában adöntések, javaslatok és határozatok

kialakításában a kibővített vezetőségnek kell aktív szerepet biztosítani.
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3.3. Alapfeladatok

3.3.1. Nevelós

A magyar oktatrísi rendszer igen sok elemében kudarckozpontuvá vált. A helyes

pedagógiai alapáIlás befogad és elfogad. Nem azt hangsúlyozza, amiben a tanuló

sikertelen, hanem. aü, aníben sikeres és jó, amiért szerethető, amiben egyedi, értékes és

kiilönleges. Pedagógiai munkrím során a ',mindenki tehetséges valamiben'' alapelvet

követtem. Ez aZ alapalIás minden egyes tanulónak bebizonyítja, hogy az iskola

közösségében szélrrtitartak rá, és hogy ő is hordoz a közösség számáxa hasznos, egyedi

értékeket.

E tevékenység sikere elsősorban egy folyamatos, kö,vetkezetes, összefogasra épiilő,

egységes elvrírrísok alapjatműködő pedagógiai tevékenységtől fiigg. A kezdeti feladatok a

tanttőWahrárulnak. Alsó tagozatban (főleg I.-2. osnáIyban) az iskolaotthonos rendszerben

mrjködő közösségekben _ meggyőződésern, tapasüalataim szerint- sokkal hatékonyabb a

nevelői munka.

A gyerekek nevelésében nagy szerepe lebet az érdeklődési körtiknek megfelelő szakköri, -

sport,- és művészeti foglalkozásoknak.

Az iskolanak meghat ároző, de nem kizarólagos szerepe varl a gyerekek nevelésében,

személyiségfejlődésében, azonban e tekintetben a családnak van a legnagyobb felelőssége.

A gyermek felnövekedésének elsődleges helye a család, amely a szerctetteli, biztonságoz

adó kömyezet mellett viselkedésminták sokaságával a\apozza meg későbbi életét. A
gyermek szálnfua a szülő az első és legfontosabb pedagógus'

A vezetőnek meg kell találnia azokat a megoldrísokat, módszercket, eszközöket, melyek

eredményesen alkalmazhatők a deviáns, aglesszív tanulók megfékezésére, a ttibbí tanuló

j ogainak védelmére, a kollégak munkáj anak tátmo gatésár a.

A feladatok elvégzésének alapvető feltétete a rend és a fegye\em az iskola tertiletén' A
knulni vágyők, az iskola e\őírásait betartók vannak többségben, így elsősorban u ő

érdekeiket kell szem előtt tartani, hogy semmiképpen ne szenvedhessenek hÍúrány] a

szabá|yszegők míatt. Ehhezelengedhetetlen a felnőttek személyes példamutatása, egységes

fellépése.
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Ebben segít a rendszeres kapcsolattartás a sztilőkkel, ifiúságvédelmi szervezetekkel.

Az iskola a hátrényos helyzet okát ritkrín tudja megsziintetni, de k<jvetkezményeit

enyhítheti.

A gyerekeket veszélyeztető külső téttyezők miatt igénybe kell venni gyermekvódelrni

szakemberek segítségét.

A példás magatartás'ű, kimagasló tanulmanyi munkát nyujtó tanulókat megfelelő

színvonalon kell jutalmazni, hogy motiváló hatrású legyen a többiek szrímára is.

Egy_egy időszak rövid értékelésére, i11. a tanulók iskolai eredményeinek bemutatására

szo\gálnak az iskolagyúlések. Fontos ezek szerepének megerősítése.

3.3.2. oktatás

A fenntartó önkormanyzat minőségpolitikai nyílatkozatában az iskola tartalmi munkájával

kapcsolatos elvarrásként megfoga\maztz, ill. kiemelt hangsúlyt kapott:

- a német nyelv;

- a számítÍstechnika oktatasa"

_ a sajátos nevelési igénni tanulókkalvaló fokozott törődés,

- a tehetséges tanulók gondozésa.

A német nemzetiségi tagozat célja hogy a tanulók ismerjék meg és ápoljak a nemzetiségi

hagyomanyokat, legyenek képesek a későbbiekben azok továbbadásfua.

A német nyelv emelt szinttí nemzetiségi oktauását korszerú módszerekkel, eszközökkel

folytatni kelt. Az idegen nyelvi kompetenciaoktatasi modult fel kellene vállalni egy olyan

intézménynek, ahol emelt &aszémbantanítjak az idegennyelvet.

Sziilői igényként felmertilt az ango|nyelv Íanítasa. Meg kell keresni a lehetőségét, hogyan

illesáhető be eza nemzetiségi nyelvet oktató intézmény profiljába'

A szrímítrístec}inika oktatásban el kell érni, hogy a gyerekek jrírtasságot szerezzenek

korszeríí informatikai alkalmazások basznáLatában, megtanulják azokat a saját

alkotóképességiikkibontakoáatasfu af elhasznáLru.

A számítastechnika oktatasban cél lehetne, hogy a felső tagozatos diakok minden évben

egy modul vizsgát tegyenek le, így 8. év végére megkaphatnák az ECDL Start

bízonyítrényt, mely sikeres eszköz lehetne sziímukra a továbbtanuláshoz, i11. majd a

munkába élláshoz'
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A nívó_csoportos matematikaí oktatás a képességek szerint szerveződik, igy a nehezebben

haladók és a tehetséges tanulók számálta is célszení.

Szerencsére egyre kevésbé kell hangsúlyozni, hogy az egészség érték. A tanulók

rendszeres egészségügyi felügyelete mellett a mindennapos testedzés lehetőségeinek

fenntartásat meg kell őrinJ.. A hagyományos testnevelés órákat színesítheti a tömbösített

úszásoktatás, korcsolyiízás, síelés, tít azás'

Az iskola fa|adata az is, hogy a környezettudatos szemlélet kialakítasát segítse elő. A
kémia, biológia, természetismeret órákon szerezhetíkmeg a gyerekek az ebmé|eti alapokat,

de kiegészülhetne ez a kompetencia-alapú oktatásban megjelölt szocirílis-élewitel és

kömyezet kulcskompetencia tanitÁsanak felvállalásával is. Ez ügyben sokat tehet az

íntézmény minden dolgozőja,pl. a megfelelő, esztétikus kömyezet kialakítaswal.

A kompetencia-alapú oktatiís alkalmazása és kiterjesztése folyamatban van matematikai,

szövegértés-szövegalkotasi kompetencia területeken a2.-7. évfoiyamokon. A hangsúly az

ismeretek ha|mozásáról a kompetenciiákra, a képességek. készségek és az a|kalmazás-

képes tudás fejiesáésére helyeződik. A prograrn új szemléletével, tanulasszervezési

módszereivel (kooperatív technikák, témahét, projekt módszerek...) és korszerú

eszközeivel (interaktív táblák, projektorok, tanulói számítőgépek ) lehetőséget kínál arra,

hogy az iskola pedagógiai gyakorlatat megújítva, az eddigieknél még jobb eredrnényt érjen

el.

A kompetenciamérések eredményeit és tapasztd'atait szükségesnek íartom részletesen

kielemezni, s annak megallapításaít, az egész mechanizmusát valarnennyi kollégával

megismertetni' A tanulói kompetenciiík összehangolt, szélesköní fejlesztése nem csak egy-

egy szaktanar, hanem minden pedagógus fe|adata és felelőssége.

A tanulók megítélése is összetettebbé válik. A ,jó tanuló'' hagyomrínyos jellemzőitől

eltéró, ill. azokat kiegészítő más személyiségjegyek kiemelése kívánatos, mint pl.

önállóság, belső kontroll, rugalmasság, kreativiüís, toleráns attittid, együttműködési

készség.

A sajátos nevelési igényíi tanulók (aLső tagozaton:6 fo, felső tagozaton:4 fő) fejlesztése

elképzelhetetlen fejlesztő pedagógus és logopédus nélkül. Ezen tanulók megsegítésének,

fejlesztésének' tehetségtik kibontakortaúsának egyik leghatékonyabb eszköze az egyéu

képességekre épiilő egyéni fejlesztés. Támogatni kell minden kolléga továbbképzését, aki

fejlesrtő pedagógusi képzésben kíván résá venni.
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3.3.3. Hagyomanyőrzés

A hagyomrányok ápolása fontos nevelési eszkőz.

Az iskolai tinnepélyek megtartása és az állami Íinnepekről való megemlékezés formái

változatosak, nevelésí hatásuk kétoldalú: egy,részt a felkésziilésben jelentkezik, másrészt a

befogadók oldalaról. Lényeges a méltó megemlékezés nernzetiink sorsfordító

eseményeiről'

A német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó rendezvények régi hagyományokat

elevenítenek fel. Fontos e rendezvényeken keresztiil a kisebbsé gi szewezetekkel való

kapcsolat ápolása.

Szoryalmaznt kellene a környéken, i11. a régióban mtíködő német nemzetiségi oktatást

felvállaló intézményekkel torténő kapcsolatteremtés lehetőségét.

A közös tinnepek, rendezvények számtalan éiményt, emléket adnak, S ezen keresztiil az

ö sszetarto zás ét zését i s erő sítik.

3.3.4 .Dirákönkormrányzat

A diríkönkorm tnyzat szerepét a közoktatásról szóló törvény elsősorban az

érdekvédelemben, érdekérvényesítésben \tatérozza meg. A DÖK jogosult arra, hogy

képviselje a diríkokat minden őket érintő kérdésben egyetértési, véleményezési joggal. A

diakönkormányzaton keresáül lehetőség van megismerni a demokratikus képvíselet

szabályart és gyakorolni a kulturált vélemény_nyilvánítast. Az érdekvédelem mellett

szÍikség van a DÖK masik szerepének' a progÍamszewezésnek a gyakor|ására is. Ahhoz,

hogy e szerepeket be tudja tölteni, sziikséges' hogy megfelelő forumai, rnegielenési formái

legyenek: pl. iskolarádíő, sajátfaliujság, esetleg félévente megjelenő iskolaújság.

3.3.5. Tanórán kívtili tevékenyséeek

A művészeti nevelés a magyar oktatásügy kiemelt hagyomanya és értéke. Számos

muvészeti ág akőzösségfotmáIás rendkívtil hatékony terepe. A művészeti tevékenységben

szerzett motiváció és siker nagy segítséget ad a miís tfugyakban tapasúalható esetleges

lemaradás feldol gozásában.

Az iskolában a hagyományos szakköri munkát, mint a tehetséggondozás lehetőségét, ki

kell használni' Je1enl eg kézmuves, dráma, maternatika szakkör térítésrnentesen, sakk és
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gumiasztal szakkör önköltséges alapon vehető igénybe. Többféle sportkör, német

tánccsoport, énekkar, népdalkör, Pacsirta kórus szerepel a délutani elfoglaltságok

l<lnálatában.

A Zeneiskola zorlgora, furulya, trombita, fuvola, klarinét, szo|fézs és népi ének tanszakon

vár1a a tarrulókat. A hangszeres képzés egyéni foglalkoztatást igényel, és olyan fokozott

eszközigénnyel jar, amelyet a normatív támogatás nem fedez, igy az önkorrnanyzatnak

jeientős mértékben hozzá kell jrírulni a képzés fenrfintásáltoz.

Mind a szakkörök, mind a zeneiskolai tanszakok látogatottsága alacsony létszrámú. Fel kelt

mérni a szüilői igényeket, meg kell vizsgáIru a tantestületben rendelkezésre á11ó szakmai

erőfonásokat, a költségvetési mutatókat, és meg kelltervezni e tevékenységek gazdaságos

működtetését. A szakköri munkiíhoz, a miivészeti képzés gazdag kínálatanak

biaosítrísahoz a környező iskolak a közrrűvelődési és múvészetí intézmények közötti

együttműködési lehetőségek bővítése indokolt"

Biztosítani kell a diríkoknak a bábszínhán, szítthtu és mas kulturális intézmények

látoeatasát. Sok tanulónak családi, szociiíiis okok miatt ez az egyetlen iehetősége a

bétkoznapi élrnények mellett különleges impulzusok megélésére.

Meg kell őnznlaz osaálykirándulások. nyári taborozások lehetőségét is.

3.4. Feltételrendszerre vona&ozó feilesztog

3.4.1 Infrastruktúra

A fenntartó önkormrányz at minő sé gpo l itikáj áb an v állalta,ho gy :

,,Az önkormányzat biztosítja azintézmények költséghatékony működtetéséhez sztikséges

feltéteieket, anrelyeknek eredményeképpen megtörténik az épületek sziikséges és elégséges

felűjítasa, kielégítő eszkozellátottsága, úgy, hogy a pedagőgiai munkríhoz megfelelő

osúálylétszámold<al,....az erőforrások hatékony felhasználasával műktidjenek az

intézmények."

A szűkös pénzforuások miatt _hatékony, tervezettkarbantntási munka mellett _feltétlenül

szükséges az állagmegóvrís.

Az intézmény székhelyén ál1ó iskolaepület belső felújítása (festés, bútorok részbeni

cseréje, folyosók, oszt'áIytermek esztétíkus dekorációjrínak megteremtése) ídősze;ra.

Az iskolának tíszta, rendezellképet kell mutatnia a nap bármely szakában. A technikai

dolgozók szerepe alapvető e tekintetben.
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Megoldandó feladat a gyerekek váltócipőjének, ruházatanak kulturált elhelyezése.

MozgáskorLaÍozotttanulók fogadásara az iskolaópület nem alkalmas.

Az iskola udvarát parkosítással lehet barátságosabbá tenni, korszeni játszőtét kialakítasara

p áIy éaati fonrísokat ke 1 1 keresni.

A targyi feltételek tekinJetében, a napi tanítás-tanulást megkönnyítené, ha valamennyi

tanterem infokommunikációs eszközökkel lenne felszerelve. A fejlett informatikai

infiastruktura hatékony kihasználása érdekében aZ elektronikus oktató plo$amok

beszerzése indokolt mind szélesebb körben.

De fontos a hagyomanyos szemléltető és a nevelést, tanulást segítő egyéb tanulói és tanari

eszközök, anyagok folyamatos pótlása is. (P1. a fizíka-kémia szaktanterrnekben végezhető

krsérletekhez sziikséges anyagok, vagy a fejlesztő foglalkozasok eszközei). A
természet|udományos tárgyak,,kísérletezve oktatása'' megvalósíthatatlan igény kísérleti

eszközök nélkiil.

3 .4.2. Személyi feltételek

Alkalmazotti létszámadatok (fő|

Pedaoóous 32
eovetemi véozettséoű:6
főiskolai véozettséo Ű :26

Technikai 15
takarítl:5

karbantartÓ:2

Konvhai dolqozó 6

Alapvető a munkatarsi kör állandóságanak megóvasa. Amennyiben a gyermek és a tanulói

Iétszátmadatokban jelentős csökkenés nem következik be, azalkalmazotti létszámot nem

kell csökkenteni. A pedagógusoknak a nevelés_oktatasra való koncentrá|ána érdekében

,,segítőkre'' van szüksége (fejlesztő pedagőgus, pedagógiai asszisztens). E stiítuszoknak a

megteremtését lehetővé kellene tenni, esetleg részmunkaidős foglalkoztatással,vagy miís

irtézlnénrryel való egyiittműködés keretéb en. Az intézmény -mivel két helyszínen látja el

feladatait- technikai |étszáma alacsony. 2 fo^ egy sportcsarnoki ,,gondnok'' és egy

karbantartó - Iatja el a flitési, karbantartási, udvargondozási feladatokat, úndésil

mindketten a foéptiletben.

Indokolt lenne egy megfelelő szak'képzettséggel (mérlegképes könyvelő), iskolai

költségveté si tapasúalattal rende\kező gazdaságt ugyíntéző (vezető) a|ka\mazás,a, akj a

-15-



nem pedagógus alkalmazottak munkáját tervezné, szervezné, elLenőizné. továbbá

összeállítaná az intézményi költségvetést és figyelemmel kísémé az előiranyzatok

teljesítését is. Az ő feladata lenne továbbá a beszerués, a páIyázati kiírások figyelése, a

folyamatbanlevőpá|yazatokgondozása,pérzijgyi|ezárása,elszámolása'

3.4.3. Továbbképzés

Az iskola dolgozóinak továbbképzési rendszerét a továbbképzési program úgzíti.

Kiemelt támogatást kell nyujtani azontovábbképzések tamogatására, amelyek elósegítik,

hogy az iskola pedagógusai a feIadataíkat az eredeti végzettségtiket kiegészítve, több

tenileten is eltudják látni.

Tovább kell folytatni a nevelők módszertani továbbképzését (kompetencia-alapú oktatást

segítő, infokommunikációs eszközök készségszinttí hasznáIatát megalapozó), melynek ki

ke1l egésztilnie a nevelési feladatok területén jelentkező újszeni módszerek

megismerésével, hogy még sikeresebben lehessen keze!ru a negatív tanuiói

megnyilvánulásokat (tt ágat beszéd, verekedés''. ).

A pedagógusok továbbképzése, az akkreditált és költségvetésben is tamogatott képzéseken

tul, nevelési értekezleteken is biztosítható.

3.4'4. Minőségirrínyítís

Az irxézményi Minőségirrínyítási Program korszenisítése, konkrét eljtÍrtÍsokra bontasa a

valós miíködés elengedhetetlen feltétele'

Azintéznényi minőségpolitikábanhatározott;ur kell megfogalmazru akoncepciót, vagyis a

,'Minőség Tanulóink, Partnereink számáta" és a ,,Minőség az Alkalrnazottak szétmára"

elveket.

A Minőségirrínyítrísi Programban ieírtak ismerete és betartasa az intézménnyel

munkaviszonyban á1ló minden munkatars szitmérakőtelező, hogy az abban fogiaitak az

ntézméty tevékenységi tertiletein a mindennapi gyakorlatban érvényesüljenek.

A Minőségkanyítuí Program az intézményben tanuló gyermekek és szüleik, továbbá az

iskolával szeruődéses kapcsolatban levő partnerek számfuatájékoztatőrrl szolgál.

A minőségiranyítasi programban keI| figzíteti az értékelés szempontjaít, iII' az értékelés

rendjét. A teljesítm ényértékeIés semmiképpen nem tekinthető ítéletalkotásnak, sokkal

inkább az ntézmény és az egyén fejlődését is szolgaló eszköznek. Elsősorban osztönző,
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Intézmén}'vezetői pál}'ázat-2010' dr.Markovszkvné Sindler Áenes

teljesítményt vísszajeIző, motivációs lehetőség. Az oktatás sikerének a kulcsa a

megbecstilt' motivált, kiváló pedagógus. A pedagógusok munkájanak minőségalapú

értékelése jelenleg formális. Sem pozitív' sem negatív iranyban nem történik a munka

minőség szerinti kellő differenciálása (eú' a közalkalmazotti stáfusz is nagymértékben

nehezíti!).

A telj esítményértékelésnél ttibb szempont fi gyelembevétele aj anlott.

A komplex értékelésnek a következő teljesítményelemek lehetnek azalapju:

o Magas szintu szakmai tudás és ennek éú'adásfua való pedagógiai képesség

o Hatékonyság a tanulók nevelésében, az iskolai értékrend őrzésében és átaduában

o Magas szintű pedagógiai készség a tanulók értékelésében

o A tanulók motiválása és személyre szabott nevelésének eredményessége

o Kommtrnikációs képesség a tanulókkal' szülőkkel, pedagógus kollégakkal

o Azönképzésintenzitasa

o A tanulói, pedagógusi, iskolai közösségépítésben vállalt tevékenység minősége

o Minden olyan kiemelkedő munka, amely az iskola hírnevét öregbíti

o Aziskola külső kapcsolatrendszerének fenntartása , gyarapitÍsa

A szembesítő elem része egy-egy pedagógus esetén a diák_, ill. a sztilői vélemények

lehetnek.

A szakmaiság értékelésénél a kiitső mérések mellett a munkaközösségek belső értékelését,

a munkaközösség-vezetők véleményét kell fi gyelembe venni.

3.5. Gazdálkodás

Az iskola gazdáIkodasában jelenleg is, és az elkövetkező időszakbanis a.fenntartó szerene

Iesz a meghaténoző. Az ntézményi munka értékelésének át'alalauIásáva|

(kompetenciamérés, tanulók egyéni fejlődése, hozzázdott pedagógiai érté mutatók), a

fenntartónak lehetősége Yan az iskola hatékonyságát, eredményességét az eddigieknél

obj ektívebben nyomon követni.

Fenntartói elvarásként fogaLmaződott meg a következő:

,,...Fontosnak tartja,...hogy az i*ézmények hatékonyan és gazdaságosan rnűködjenek,

f e\adata\keILátÁsasoránaszolgdltatóiszemléletmódéwéttyesüljön'''

Az iskola valóban speciális szo|gáItatast nyujtó intézmény, és mint minden minőségi

szoIgáItatÍts, sok anyagi úfordítést is igényel. Mivel szűktilnek az oktatásta fordítható
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állami és önkormanyzati pénzeszközök, a költsógvetési támogatás kiegészítésére továbbra

iskiemeltszerepetkelltulajdonítaniazunióséshazaí@elnyerésére.
Mamár apályéuatkás az innovációk bevezetésére irányuló eseti eszktjz helyett -sajnálatos

módon- az iskolai költségvetés olyan nélkiilözhetetlen elemét adó és egyre jobban

e\bl$Janző alapfoglalkozáslett, amely ma mar az iskola pedagógiai és vezetői alapfeladata

ellátását veszélyeáetheti.

Sztikséges a kistérségi társulásban levő onkormónyzatok megnverése, hogy kiegészítő

normatívával járuljanak hozzá az írtézményi feladatelIátríshoz (létszámaranyos

mértékben).

Az ,Általanos Iskolós Gverm " bevételeinek növelésével jobban

lehetne tamogatni a tanulókat egyéni és közösségi szinten egyarént.

Jelenleg az intézménynek szabadon felhasználható saját bevétele nincs. Az egyetlen

lehetőség efie a korszenÍ sportcsarnok kiadása lehetne, de a bérbeadas joga a Folgármesteri

Hivatalé.

Felmerül a kérdés, hogy a bérbeadás ídőtarama alatti rezsiköltség' valamint az

elhasználódott eszközök pótlasara fordított összeg visszakerüI-e az iskolai kóltségvetésbe?

A pedagógusok anyagi ösztönzése jelenieg korlátozott. Komoly problémát jelent, hogy a

különböző többletfeladatokhoz rendelt kötelező pótlékok az évek során elértéktelenedtek.

A többletmunkát a torvény szerinti minimális összeggel nem lehet anyagilag megfelelően,

főleg nem differenciáltan honorálni. Az intézményvezető aköltségvetésből a többletet nem

tudja ,,hjgazdálkodni''. A fejlesztésre fordíthato pétuősszeg is elenyésző. Ktilső segítség

sziikséges, mégpedig szabadon.felhasznólható saját bevétel biztosítósával.

Az íntézmétyvezetótől elvrírható bizonyos ,,tulajdonosi szemlélet'', amely fe\téte\ezi a

hosszabb távratervezést, azt,hogy őrzi és bővíti a ,'tudás_ és képességvagyont'o, felügyeli a

gazdálkodas hatékonyságát.

Elvrírrísként kell megfo gaimazni a tantestiilet, más alkaImazottak és diakok számara is a

t akn r é kn s -fe l h as z n á I ás t.

3.6. Kapcsolatrendszer

--+Az ítttézmény külső partnereí között meghatfuoző szerep jut az ískola

ftnfiarrEanak' a Herend Környékí Települések Alapfokú oktatasi IntéznényÍenntartó

Társulasnak, i!|. az intézményitányítő szervének' Herend Varos Önkormányzat Képviselő-

testtiletének.
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A költségvetésen kereszti'il meghatiírozza a működés feltételeit, az intézmény legfontosabb

alapdokumentumainak jóvahagyásával a pedagógiai, szewezeti fejlesztési lehetóségeket

szabáIyozza.

--+Az iskola és a szülők a tanulók nevelésében együttmríködő partnerek, így

természetes a szülők jelenléte az ntézmény életében. A szülői kapcsolattartás

hagyomrínyos formái az ohatásí feladatellátáshoz kapcsolódnak: családlátogatás, szülói

értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, SZMK értekez\et, egyéni megbeszélés. A fogadóóran a

szülővel a tanulók részvétele is célszeni, pedagógiailag indokolt. A tanulói teljesítmény

egyéni és komplex értékelés éhez a fogadóóran a pedagógust, a tanulót és a sziilőket

bevonó személyes értékelő beszélgetéseket ajránlott bevezetni. Itt a tanuló értékeire, az

egyéniségét ttikröző megnyilvánulásakan valamint ezek okainak és javítási lehetőségeinek

közö s feltar ásar a c éIszerú ko ncentrálni.

A snilőket be kell vonni, mintegy aktív tírsként, feladatvállalrással az iskola prograrnjaiba.

A szülői igények szewezett formában való megjelenítéséért a legtöbbet az iskolai szülői

munkaközösség tehet. Véleménynyilvánítasi lehetőségük van az iskolai élet minden

j elentő s kérdésében, ezzel se gítve a döntés _előké szítés fo lyamatat.

A szülői elégedettség mérése a pedagógus teljesítményértékelésben, valamint az

inténnényí minőségirányítrísi progÍam végrehajtasanak értékelésében is aZ egyik

legfontosabb partneri visszaj elzés.

+A német nemzetiségi oktaüís fe|tételezi a városi

onkormónvzattal ápolt kapcsolatot. Fontos a tanulók nemzetiségi rcndezvényeken való

résnrétele, melyheza nemzetis égi szewezetek segítségét is igénybe kelt veruri.

--+Az iskolának szorosan egyutt kellműködnie a környezó óvodótd<al, a herendi, bándi,

márkóí, hárskriti intézményekkel.

A család_ óvoda_iskola átmenetek folyamatosságát kell biztosí taru ez által'

+A tanulók egészsé$igyi felügyelete és eIlátása érdekében az iskola kapcsolatot kell,

tartson az i s ko l a orv o ssal, fo gorvossal, v é dő nő lr.ke|.

A tanulók veszéLyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében a Családsegítő és

Gyermelli ól é ti Szol gólattal.

-+A kötnyező viírosi középfokú intézménvektrel való egytittmríködés a tanulók

továbbtanulási szempontjából meghatfuozo. Kiemelt a középfoku iskolak közul a

veszprémi Lovassy LászIő Gimnázium, ahol színvonalas német nemzetiségi tagozat

működik. A specializáciőbőI adódóan a tanulók nagy szérrtban jelentkezrrek ebbe u
intézménybe.
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A pedaeógiai felsőfokú intézmények hallgatói számfua gyakorió tanítási lehetőséget kell

biztosítani, megállapodás alapján,

_>Az ítttézrrtény szakmai feladatellátásanak fejlesztése érdekében szakmai kapcsolat

kiépítése szi'ikséges szakmai irányító szervezetekkel, szolgáltatókkal, képző központokkal,

szakértői bizottsáeokkal'

_'A krilfldldi kapcsolatok lehetőséget teremtenek tanulásra, információszerzésre.

Tanulmrínyaik soriín a gyerekeknek lehetőségük nyílik betekinteni Markleuthen (német

nyelvtertilet) valamint Madéfalva (Erdély) hétköznapjaiba és kultwális életébe.

Az intéznények közötti cserekapcsolatoknak azt kel! elősegítenitik, hogy a gyerekek

közvetlen tapasztalatokat szerczzenek, gyakorolhassák a nyelvet, baráti kapcsolatokat

kössenek.

--+Ma mar nem képzelhető eI az tntézmény menedzselése a médiában való jelenlét

nélktil. Ennek a jelenlétnek szolgálnia kell az iskoláról kialakult pozitiv kép erősítését,

amely a minőségi tanulmrányi munkát, versenyeredményeket mutatja meg, Biáosítania kell

ugyanakkor art is, hogy az iskolában folyó egyéb tevékenységeket, lehetőségeket,

értékeket bemutathassuk.(Jnnepségek, sport, esélyegyenlőség biztosíuísa" művészeti

neve1és)

Az íntézmény irant érdeklődők egyre több esetben használj ák az iskola honlapját

tájékoződásra. Ügyelni kell arra, hogy aziskolai honlap igényes megjelenésti, információ_

tnrtalma mindig pontos, naprakész legyen. A honlap olyan információfonás, amely a napi

események mellett biztosíd a az iskolai dokumentumok nyilvanosságát.

---'A zavafiaLan miiködést segíthetik a külső kapcsolatokon keresztiil megnyerhető

támogatók. Hasznos az tntézmény környezetében levő gazdasági szervezetek megnyerése.

,,Megtanultam, hogl a siker nem annyira azon a pozíción mérhető le,

amit valaki elért az életben, hanem inkább a nehézségeken,
m ely eket l eküz d a tt, mi koz b en m e gp r ób ált s iker t el érni.''

(Booker T.)

l. ÖssznczÉs

A megválto zott társadalmi ígényeket és az oktatáspolitikai törekvéseket figyelembe véve

innovatív helyi pedagógiai gyakorlatra van sztikség, ami átlntja az intézmény

működésének egészét, A cél: a meglezdett és eredményesen működtetett pedagógiai

folyamatok továbbvitele, a humránerőfonás és infrastruktura folyarnatos fejlesztése,a

kompetenciafejIesrtő, hatékony tanulásszervezési eljárésok bővítése ' a szeÍvezetfejlesztés,
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melynek eredrnénye a partneri elvarásoknak megfelelő, magas minőségi szinten miíködo

íntézmény.

ApáIyázat elnyerése esetén elérni krvrínt célok:

A gyermekek szétrnára olyan ismereteket és neveltségi szintet tudjunk biáosítani'

melyek rnegfelelő alapot adnak eredményes önmegvalósításukhoz. Alakuljon ki

olyan kötődés az intézmény fuént, hogy a gyerekek néhany év tavlatábőL

vi sszatekintve briszkék legyenek i skoláj ukra.

A szüIők biztonságban tudhassak gyermekiiket, íntézményi keretek közritt

biztosított legyen gyermekiik szátmfua az alapismeretek, általános műveltség

megszeruése, emellett többletkciltség nélkül az alapfokú nyelvismeret, a

ké s z sé gszintrÍ i nformatikai e s zkö á aszná|at.

A munkatársak szétmfua hosszú üívon biztos munkahelyet, rnegélhetést és a

szakmai kibontakoz áshoz színteret adhassunk.

A fenntartó szemszögéből pedagógiailag eredményes, racionálisan gondolkodó,

konekt egytittműködéssel szabályosan miiködő tntézrlény legyiink.

Az intézmény szempontjából a jelenlegit még szélesebb köni ismertség és

elismertség övezze.

A szakma tekintetében tartós minőségi munkával hozzájaruijunk a pedagógus

hivatás pt esztizsének emeléséhez.

Ehhez a munkríhozkétem a fenntartó ÖnkormanyzatKépvíselőtestiiletének, a szülőknek,

és az íntézmény valamennyi munkatarsanak bizalmát, és támogatását ígazgatői

kinevezése mhez.

Veszprém, 2010. március i 8.
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KAffi -P,B# I W,g*':i-t,;;'*:;:x**-,"

Sdm:'19-004n-04
I ntézmÓni,akx redltáci ós
!aÍstromszJt'l' AL-0332

Tan*sűtvámy
amely igazolja, hogy

R.. 14 ftzf:qn t.yr,E . .XRrcA . r1.c. uq3...

s ikerese n eW égezte a Szá m ítástech nÍka Í szoftverüzeme ltetői ta nfolyam

(oKJ 54 48t 03 0100 52 01) alábbi moduljait:

Et operációs rendszerek és fájkezelés E Szövegszerkesztés

Ű Táblázatkezelés E} Prezentáció tr Internet és elektronikus levelezés

n IT alapismeretek D Haladó táblázatkezelés tr Adatbázis-kezelés

tr egyéb:

A tanfoly am őraszámu, .../.€.

A tanfo lyam saj át fej leszté s ú tanarry agot tartal m azott.

I{ATEDRff
Veszprérn

ozo o-Vpffrn:'1?:: 
í';':,''

tdttőtütópú{ llyllvántartasl v$|'" íatedra nU

ve'-'', ell l(eir.hleÖra hu

/r
Cégiegyákszóm: |9-o9-fi2.975 o Adószóm: l l52l558-2-l9 o Bonkszómloszóm:7320ol89-l000077l
tl./ilvóntortosi szóm: l 9-0048-04 . lntézményokkredítociós loistromszóm: AL-0332

íl'._ Í;mÍEDn
"'_'ery, Ü!!E



Nyehnonodo Xít.
Veszprém, 8200 Boicsy-Zs' u' l8'
TeleÍon: +3ó-88-5ó8-58o, Fox +3ó-88-5óB-8 l 0
E-moil. : veszprem@kotedro.hu, Web : www. koledro.h u

A tanÍbly aff| oraszáma: ' .. . .1L. . . .. .

vizsgázLatő aláírása

KATEDRff
Veszprém

82oo-VesziFililBajcsy Zs. u. í8.
Tel.: 8B/56&8i0, 56&5A0

www.Katedra hu
ve s1| ], eÍÍ|@kaledra'hu

Tanrisítvány
amely igazolja, hogy

sikeresen elvégezte az BCDL PL-2749 kópzós alábbi moduljait:

D ope rác i ó s renclszerek és fáj\kezelé' { S'ou.gszerkesztés

J Táblázatkezelés ! Prezentáció n Internet és elektronikus levelezés

Ü I'r alapismeretek tr Haladó táblánatkezelés D Adatbázis-kezelés

Ü egyéb:

A tan fo I yam s aj á t fej le s ztésű tananyago t tartalmazotÍ.

Kelt: . Vlxpr.é: , 2O0.?..'. . {rníll . . .L)... .''

,ffi*ffi''*

CegiegrÉkszóm: 19'09-50?'975. Adószóm: 1l52155g 2-l9. Bonkszómloszóm:73200189_]O00077l
Nyilvóntorlósi szóm: l9-0048.04 . lntÉzményokkreditociós loistrmszóm: AL.o332
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T(ATEDRA
;,: i*ll nyelviskolo Vesryrém

\dvtonodo KÍt.
Veszprérn, 8200 Boicsy-Zs' u. 1 8.
Telefon: +3ó-8B-5ó8-580, Fox +3ó-88-5ó8-8l 0
E.moil. ; veszprem@koledro.hu, Web: www.kotedro.hu

Tamtfr.sűtvámy
amely igazolja, hogy

.B. .I1A.BKQ?5zKY.U*. . srppt=. .q' . Áe.u. .==s ..

sikerese n elv égezte az ECDL PL-27 49 képzés a lá b bi mod u lj a it :

tr operációs rendszerek és fájlkezelés tr Szövegszerkesztés

*Táblazatkezelés E} Prezentáció E Internet és elektroníkus levelezés

tr IT alapismeretek tr Haladó tábléuxkeze\és tr Adatbázis-kezelés

f} egyéb: .....

A tanfoly am őraszáma: . . . ..lÉ.

A tanfolyam sajért fejlesztésű tananyagot tartalmuzott.

Kett: V*+prLYY{ .., 2oo g. 
. ji.:j*..../!,. .

ffi$ó3ilb$""n*
#ffi^rc

I(ATEDRA'P.II.
Veszprém

820$'VeszpÉm' Bajesy Zs. u. 1&.

Tel.: 88/56&81 0, 56&580
www'iotedÍa.hu 'i'

veszprem@katedÍa.hu

Cegi€gr'álczóm: 19-09-502.975. Adószóm: l l52l558'2-l9 o Bonkszómloszóm: 73200l89-10@0//l
tly'}"óntortóri szóm: l9{0{{}-04 . lnÉzmenyokkrad;Éciós loistrmgóm; AL-0332



KATEDRA'*rll nyelviskolo Veszprém

\e}vnonodo KÍt
Veszprém, 820o Boicsy_&. u. l8.
Talefon: +3ó-88-5ó8-58o, Fox +3ó.88-5ó8-8 l 0
E- moi l. : veszprorn6kotedro. hu. Web; www. koredro. hu

T*.műsítvőrnv
amely igazolja, hogy

. .ilR ...|1á.ti!{.Q.?$r.Kí'|Y.E sl\l8.|ER l6NJES

sike rese n elv égezte az ECDL PL-27 49 ké pzés alá b b i m od ulj ait:

' Ü operációs rendszerek és fájlkezelés f} Szövegszerkesztés

&Táblázatkezelés f] Prezentáciő f} Internet és elektronikus levelezés

E IT alapismeretek f} Haladó táblávatkezelés Ű Adatbáuis_kezelés

il egyéb:

A tanfoly am őraszáma: . .. .3?-

A tan fo ly am s q át fej l e s a é sű tanany agot tartalmazott,

Felnőtü<épzési Nyifufu taÍtás l
Sám:1$0048-04
l ntézményakkreútációs
|aistromszám: AL-ü332

KATEDRA
'.TJ:M,T:{;iTT

wl'$f.katédÍa.hu
lÍ€'5zprem@katect ra 

. h u

vizsgáztatő aláírása

sz ls3

P.H.



K/ATEDR/N
nFÜ- nyelviskolo Hólózot

F! Qt{lpdsl ilvi Mntarus
Üzün: ís'0048-04
t tttázrnáryd<t<re dlÉciós
lalstroms'ám: AL.0332 www.kobdro.l

Atonfolyo'o.'-]B**.!*Jhí............áÍK#.#-............*_í..l.í.

' " |' l " ...!L.:.h.,,.. szómÚ leckéirecImU ÍonKon)^/.....,

épúlő tononyog ot / Q soiót feilesáésű tononyogot tortolrn gzoll,

Keh -Y_qs*3}éH..... . .., 2oO.B,.{lL.9.B

KATEDEff
820GVeszprém, Bajcsy zs' u' 18'

Tet.:afÉf{+to, 56&580

w\r{* katefJía 1u

VeszPr ert@Xu'!t rl i' nu

Tonúsítvóny
omely igozolio, hogy

dr. H npuouszgyNá slNDL€& {cNes

sikercsen elvegezie o következő üoníolyomol:

l*{y"1*

trongol f;német trsponyol trfroncio BoJosz trmogyor Bcseh trfinn Bgörfu
trhéber uhollond trhorvót Biopón Bkínoi Qlengyel Eorosz Üporfugól trsvéd

B egyéb:

Tonfolyom lípuso:

{aholanos E egyéb:

TonÍolyom szintie:

U-erg,L

A, tonfolyom óroszómo ........B9'............... volt.

\J\^ D'\.
ff'g'öffi''ei;ffi""'

.zf,;Qic



K/ATEDRX
xn:Ir nyelviskolo Hólózot

omely igozolio, hogy

D*. I * B.AlH,p.n-g-'.H tHP-.\*= Áq.ffi 
.

sikeresen elvegezle o következő tonfolyomot

Nyelv:

trongol lnémer Isponyol Bfroncio flolosz Ümogyor trcseh trfinn Bgörög
trhéber trhollond Dhorvót Biopón [kínoi Ülengyel Borosz flporfugól trsvéd

tr egyéb:

Tonfolyom típuso:

{alnlano' tr egyéb:

A to n folyo m o zon osító 
i 
o : ..N).*,nagr-... l\IÍt.a\}.... Ysa- c4 P t--+s4'

,'l
Tonfolyom szintie:

. *., . A.,.?=., .

A tonfolyom óroszó*o .........F0..'.......'., volt.

A to n fo l yo' o .....Tfi t.t? H.?áM ...... ft. ffi .hgl'!*'..... . L. l..*..

címŰ tonkönp .........5.:$ szómÚ leckéire

épÜlő tononyogot / J soiót feilesztésií tononyogot Íortolmozott.

KATEDRff
Veszpém

82o$VeszpÉm' Ba}csy Zs. u. í8.
Tel,: 8B/5ti8_8í0' 56&580

P. H. - :. {atedra.nu
vc . . .arr@karsore.huqlqá

foniluÉnÚt lbrfu{'taíüsl
*'u ÍsmeÓ{
nn*mffrt*omnOq
hHtomsrfittrü{l0s2

Tonúsítvóny

www.koüedro.I

Keh .\H.* P4u........., 2oo S-'.9-\., [r.



K/ATEDRA
*i;*It nyelviskolo Hőlőzat

tr ongol {német
B héber tr hollond

.ffix*g*"*,
EFtonőffi

Tonlisítvóny
ont"V igozolio, hogy

.... k.,,. f.qx* v.*.h.1'*j .. . -S- 
j.# gr- 

... $.ffi .$ . .. . .

sikeresen elvegezte o következő tonfolyomol:

www.kobdro.l

Nyelv:

E sponyol tr froncio E olosz E mogyor E cseh D Íinn tr görög
tr horvót B iopón t] kínoí tr lengyel I orosz E portugól B svéd

tr egyéb:

Tonfolyom típuso:

s altolano, B egyéb:

A tonfolyom ozonosítóio: .Y.é.#-.W..,,3!.-'tszc/a A.2.4 -

Veszprém
820o-Ve3zpÉm, BqicsyZs. u' í6.

lel.: 88/56&8í0' 56&5Eo

Kelt:

D !{yw.ka&dra.hu
vbg}drtm@tateo".n' 

h í lo.



F0lnóttkéDzésí
Sám: Íg-nnal

Tonúsítvóny

A képzés ozonosító io : ......... P.L ...asn (a.,'.

A képzés szintie:

A hollgotó o képzés elvegzéséhez szÜkséges minimólis óros zőmonrésá vett,

az előírt követelményeket tel iesítette.

KATEDRff
Veszprém

820GVeszpÉm' Bajcsy Zs' u. 18.
Tel.: 88/568€1 0' 56&580
n r rrww.kabdra.hu

,"'5#Pí5'@katedre.hu
nfhróntr:rlósiszóm: 

h+Lv

I(ATEDR/A'r:ltll nyelviskolo Hólózot

omely igozolio, hogy

..............D-*.......l{*B*o**Hhá......á.r'enl'Fr.. ...An'-**
sikeresen elvegezÍe o következő képzésl:

A képzes temotikóio:

B ongol flnémet B sponyot D froncio fl olosz D mogyor E cseh E eszperontó
trftnn tlgö.og Bhéber trhollond Qhorvót Biopón ckínoi olengyel Eorosz

Bportugól Bsved Dromón Üszerb Dszlovók Bszlovén trukrón odón

tr egyéb:

A képzés típuso:

fl' nyelvi D egyéb:

^"{6t<r ^ryglu 
,EIL CÁ

www.koledro.l

Ke h .. \)6*f -0J. r.vr......., 20 Q3..... a L,.Og....



Főbb tevékenységek és feladatkörök Átalános iskolai oktatás-nevelés,
művészeti képzés (tánc_és képzőművészeti tanszakokon)

A munkáltató neve és címe KÉsz-sÉG Közoktatási és Közművelődési Nonprofit Kht,
Veszprém

Tevékenység típusa, ágazat lskolafenntartás

ÖxÉleTRAJz

Személyiadatok

Vezetéknév/ UtÓnév

Cím

Mobit

E-mail

Alampolgárság

SzÜletési dátum

Családi állapota

Gyermekei

Szakmai tapasztalat

ldőtartam

Foglalkozás / beosáás

ldőtartam

Foglalkozás / beosztás

Fóbb tevékenységek és feladatkőrök

A munkáltató neve és címe

Tanulmányok

ldőtartam

Végzettség / képesítés

Oktatást / képzést nyújtÓ intézmény
neve és típusa

ldőtartam

Végzettség / képesítés

Oktatást / képzést nyújtÓ intézmény
neve és típusa

ldőtartam

Végzettség / képesítés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

dr. Markovszkyné Sindler Ágnes
Kinizsi Pál u. 9.

H-8200 Veszprém
Magyarország

06 20 354 16 69

sindler.agnes@gmail,com

magyar

1955.05.21.

férjezett
Férj neve: dr.Markovszky György
Katalin (32), Tamás (27)

1996. 09, 01. - 2008, 08. 31.

lskolaigazgatÓ

1976, 09. 01. - 1996. 08, 31,

Általános iskolai tanító

Osztályvezető tanító,
ifiÚságvédelmi felelős

Bem jlzsef Atalános lskola
Halle u. 3. 8200 Veszprém

1994 - 1996

Közoktatás vezető

BME
Budapest

'1973 - 1 976

Átalános iskolai tanítÓ

Győri TanítÓképző Főiskola
Győr

1969 - '1 973

Érettségi

Lovassy László Gimnázium
Veszprém

I



Egyéni készségek és
kompetenciák

Anyanyelv

Egyéb nyelv

SzámítÓgép_íelhasználÓi készségek és
kompetenciák

Jármtjvezetői engedély

Magyar

Német alapfok

OperáciÓs rendszer, e-mail és interne!használat, szövegszerkesztési
és táblázatkezelési ismeretek

B típusú


