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II. MOTIVÁCIÓ – VEZETŐI JÖVŐKÉP 
 

„A változás még sohasem volt ilyen gyors… 
és soha többé nem lesz ilyen lassú…” 

(Justin Trudeau) 
 
 

Harmadik vezetői ciklusra készülök az intézményben. 2013-ban az első vezetői 
program kidolgozása előtt az intézményi jövőkép kialakításának érdekében tanulmányoztam a 
jogelőd iskolák pedagógiai programját, hagyományait, értékeit és szervezeti kultúráját. Az 
információkat részben beépítettem a fejlesztési koncepciómba, melyeket a nevelőtestület 
megismerhetett a pályázatomból, és a vezetőválasztást megelőző konzultációkból. A jövőkép 
megfogalmazás során a vezetőtársakon kívül a közvetlen munkatársak álláspontját is 
figyelembe vettem. A megfogalmazott jövőkép ma is aktuális, ami a szakmai munka 
színvonalának emelését, az intézmény elismertségének javítását és a jó belső 
munkalégkört jelenti. Olyan iskola képét, ahová szívesen jár diák és pedagógus.1 Ezt az utat 
kívánom folytatni. 

Az intézmény eredményei a fenntartó szavaival: „Az intézményben sok változás 
zajlott az elmúlt években. A legnagyobb, hogy Gárdonyi és Dózsa iskolából kellett egy iskolát 
„faragni”, ami nem mindenkinek a támogatását élvezte. A kezdetben külső szemlélőként 
érkezett vezető következetes munkával, meggyőződéssel, empatikus képességével két év alatt 
ezt sikeresen végrehajtotta. Koronája a feladatnak az új név felvétele (Zsigmond Király), a 
névadó választása.”2 

 

2018-ban a második vezetői program kidolgozása előtt az első vezetői időszak 
eredményeit egyetemi szakdolgozat3 formájában vizsgáltam. Az adatok igazolják, hogy 
sikeres úton jártunk, érdemes volt fejlesztéseinket folytatni. A korábbi eredményekre, 
belső és külső értékelésekre alapoztam vezetői elképzeléseimet.  

Az Intézményi Tanfelügyelet értékelésére kidolgozott és elfogadott Intézkedési 
Terv képezte a tervszerű szakmai fejlesztések tengelyét.  

Jövőképünket meghatározták a beindított fejlesztések és pályázatok is.  

A vezetői jövőképpel kapcsolatban széles körű konzultációt folytattam a fenntartói 
oldallal, vezetőtársaimmal, a munkaközösség vezetőkkel és a szülők képviselőivel is, s az ott 
elhangzott észrevételeket, javaslatokat figyelembe vettem a vezetői program kidolgozása 
során. 

A második vezetői ciklusban az intézményvezetés szakmai teljesítményének 
további javítása érdekében a Salgótarjáni Tankerületi Központ elvárásaihoz is illeszkedő tervet 
készítettem, melyet Intézményvezetői Mesterprogram keretén belül valósítottam meg. A terv 

                                                           
1 Vezetői önértékelési jegyzőkönyv. Vezetővel készített interjú a vezető önértékeléséhez. 1. Hogyan történik az 
intézményben a jövőkép kialakítása? 
2 Vezetői önértékelési jegyzőkönyv. A vezető munkájáról a munkáltatóval készített interjú. 3.Mennyire sikerült 
a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 
3 Szántó Marianna: Két intézmény, két szervezeti kultúra összehangolásában a vezető szerepe – szakdolgozat – 
BME – 2017 – [77p] 
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két kiemelt területe a természettudományos tárgyak súlyának emelése és az iskola-felújítási 
munkálatok alatt a tanítás zavartalanságának biztosítása volt. 

 

A jövőkép három fontos összetevőn nyugszik. Az első a valóság. Ez azt jelenti, 
hogy nagyon pontosan kell látni a történések, változások, tendenciák valódi mozgatóit és 
objektíven kell megítélni a tényleges helyzetet és az előre látható változásokat. A második a 
lehetőségek feltérképezése. Ehhez jó kitekinteni és más intézmények, esetleg más kultúrák 
ötleteit is felsorakoztatni. A harmadik pedig a döntés. Döntés arról, hogy mit fogunk követni. 
Egyszerűen tudni kell, hogy annak, amit el akarunk érni, mi az “ára” és ha igent mondunk rá, 
azt meg kell érte adni. Az értékes dolgokért egyébként mindig meg kell fizetni. Az ár azonban 
általában nem pénzben kifejezhető érték, hanem idővel, törődéssel, energiával kell érte 
“fizetni”.  

A vezetői vízió kommunikálásának legtisztább formája a vezetői pályázatban 
megfogalmazott és feladatszintre lebontott jövőkép. A tanévnyitó, a félévi és az év végi 
értekezlet valójában a pedagógiai munka teljesítményét helyezi el egy skálán, aminek a csúcsa 
a jövőkép által kijelölt cél, idea, vagy teljesítmény. Itt határozzuk meg, hol is tart a csapat és 
mi a következő feladatunk. 4 

Vezetőként a legfontosabbnak azt tartom, hogy tisztában legyek a vezetői attitűdöm 
és a személyiségbeli erősségeimmel és a fejlesztésre szoruló területekkel. A jövőkép 
kialakításában támaszkodom erősségeimre és célként tűzöm ki a fejleszteni kívánt területeket. 
Az intézményi célok elérése érdekében visszajelzéseket kérünk (önértékelés, munkatársi 
elégedettség, partneri elégedettség, szülői elégedettség) és széles körű kommunikációt 
folytatunk. A fenntartóval folytatott megbeszélések, a vezetői, illetve a kibővített vezetői 
értekezletek, a nevelői-, munkatársi értekezletek, az érdekképviseletek megbeszélései (DÖK, 
intézményi tanács, közalkalmazotti tanács, munkavédelmi képviselő), a szülői 
munkaközösségi értekezlet, valamint az ellenőrzések, értékelések, egyéni beszélgetések 
alkotják ennek a kommunikációnak az alapját. 

A szakmai célok közt a kompetenciamérés és a beiskolázási eredmények 
megtartását, növelését tartom a legfontosabbnak, amelyek ma is egybecsengenek a 
köznevelés előtt álló feladatokkal.  

Az iskola szervezeti kultúrájának további fejlesztését is fontos célnak tartom, mert 
ezzel szintén növelhető az iskola elismertsége. Ezt a célt a nagy múltú intézmény értékeinek 
jobb bemutatásával érhetjük el. A megfogalmazott célok összhangban vannak a köznevelési 
rendszer előtt álló feladatokkal, és ma is aktuálisak.5 

 

A 2023-tól induló harmadik vezetői időszak új fejezetet nyit az iskola 
történetében.  

A közel másfél millió forintból megvalósuló korszerűsítés és felújítás 
megteremtette a méltó környezetet ahhoz, hogy diák és tanár 21. századi körülmények 
között dolgozhasson. 
                                                           
4 Vezetői önértékelési jegyzőkönyv. Vezetővel készített interjú a vezető önértékeléséhez. 2. Hogyan alakítja ki 
(a vezető) a vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 
 
5 Vezetői önértékelési jegyzőkönyv. Dokumentumelemzés. Vezetői pályázat/program 2. Milyen célokat 
fogalmaz meg a vezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 
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A korábbi fejlesztések megteremették a szakmai fejlesztések alapját. Az 
intézmény nyelvi termekkel, természettudományi előadóval, egyéb szaktantermekkel 
rendelkezik. Szakmai teljesítményünk növelése érdekében a pedagógia programban 
rögzítettük a tehetséggondozás és a hátránykompenzálás feltételeit: a magyar nyelv és 
irodalom, az idegennyelv, a matematika, a biológia, a fizika, a kémia és a földrajz tantárgyak 
csoportbontásait. A Komplex Alapprogram jól egészíti ki a korábbi módszertani képzéseket 
és nyújt gazdag tárházat a pedagógusok még magasabb színvonalon végzett szakmai 
munkájához. 

A Zsigmond Király Általános Iskola közössége megérett arra, hogy a tanulók 
mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, a jogszabályoknak való megfelelés és a 
pedagógiai munka hatékonysága érdekében a figyelem a szakmai kérdésekre 
irányulhasson. A pedagógusoknak lehetőségük legyen az elsajátított szakmai és módszertani 
tudásuk gyakorlati megvalósítására.  

Ennek a folyamatnak szeretnék – hosszútávon gondolkodva – én is részesévé 
lenni, tapasztalatommal, képességeimmel hasznára válni az iskolának. 
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III. HELYZETELEMZÉS 

III/1. Feltételrendszer 

III/1.1. Pásztó 

A település, Pásztó festői kisváros Nógrád megyében. Az Északi-középhegységben a Mátra 
és a Cserhát hegységek ölelésében a Zagyva-folyó völgyében fekszik. A város kedvező 
földrajzi elhelyezkedése és természeti adottságai következtében már az ókorban lakott 
település volt. A városi rangot első ízben Tar Lőrinc közbenjárására Zsigmond királytól kapta 
1407-ben. 1901-ben a város gazdasági nehézségei közepette képtelen voltak az adóterhek 
viselésére és városi rangjáról lemondott. Az 1980-as évek elején Pásztó ismét óriási 
fejlődésnek indult és 1984. január 1-én újra elnyerte a városi rangot. Jelenleg 10.000 főt 
számlál a népessége. 

Pásztó kistérségi központ, 26 település tartozik a vonzáskörzetébe. Mind a 
közigazgatási, mind a kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet, valamint az oktatást tekintve 
jelentős szerepet játszik a térségben. Jelentős fejlődésnek indult a rendszerváltást követő évben 
a város ipara és fellendülőben van a mezőgazdasági, élelmiszeripari tevékenység is. 

[Forrás: Pásztó Honlapja – 2013.] 

 
 
Pásztó város köznevelési intézményei az Oktatási Hivatal adatai alapján: 
 

● Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
Intézmény címe:3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17  
Ellátott feladatok: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), egyéb sport feladat 
 

● Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium  
Intézmény címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. 
Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, Köznevelési Hídprogram keretén 
belül zajló nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás. 
 

● Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde  
Intézmény címe: 3060 Pásztó, Madách utca 15.  
Ellátott feladatok: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 
 

● Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  
Intézmény címe: 3060 Pásztó, Fő út 138.  
Ellátott feladatok: utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), óvodai 
nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás 
 

 Rajeczky Benjámin Alapfokú Művészeti Iskola 
Intézmény címe: 3060 Pásztó, Fő út 54/A (hrsz: '4/1') 
Ellátott feladatok: alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás 
képző- és iparművészeti ágon 
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● Zsigmond Király Általános Iskola  
Intézmény címe: 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.  
Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-
oktatás (felső tagozat) 
 
 

III/1.2. A fenntartó és az intézmény adatai 

 
Az intézmény korábbi fenntartója az önkormányzat volt. Az iskola korszerűsítését 

felújítását többek között pályázatokkal segítette. Az intézmény mai napig is fontos szerepet 
tölt be a település életében. A Zsigmond Király Általános Iskola 2013. január 1-én állami 
fenntartású és működtetésű intézménnyé vált. 

Fenntartó neve: Salgótarjáni Tankerületi Központ 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Fenntartó típusa: tankerületi központ 
Vezetője: Simon Tibor 
Beosztás: tankerületi igazgató 
Az alapító: Kormány 
Az alapító székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
Típus: állami szervezet 
Alapító okirat kelte: 2016. november 30. 
Felettes szerv: Belügyminisztérium 
 
 

Az intézmény neve: Zsigmond Király Általános Iskola 
Székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 
Intézmény jellege: köznevelési intézmény 
Az intézmény által ellátott feladatok: 

● általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

● általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

OM azonosító: 201303 
 

Az iskola története, sajátosságai: „Pásztó képviselőtestületének döntése nyomán 
az 1895-ben kezdte meg az oktatást iskolánk elődintézménye, egy polgári jellegű iskola, az 
Állami Polgári Fiúiskola. 1910-ben pedig megkezdte működését egy új elemi iskola is, mely 
1946-ban felvette a II. számú Általános Iskola nevet.  

Sok változás, többek közt névváltozás is követte egymást a két iskola történetében. 
Az első polgári iskola 1975-ben Kun Béla, 1990-ben pedig a Gárdonyi Géza nevét vette fel. 
A másik polgári iskola 1972-ben Dózsa György Általános Iskola nevet kapott.  

Ezen két intézményből Pásztó Városi Önkormányzat 86/2009. (III.26.) számú 
határozata alapján létrejött a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája. Az intézmény 
az állami átvételtől, 2012-től Pásztói Általános Iskola nevet viselte, mely az összevont 
nevelőtestület kezdeményezésére a 2015/2016-os tanévtől felvette a Zsigmond Király 
Általános Iskola nevet.  
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Az iskola egységes intézményként működik, diákjai elsősorban pásztóiak, de az 
egykori és azóta megszűnt társulás következtében a Mátraszőlős, Alsótold, Bokor, 
Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb és Kutasó községekből bejáró tanulókat is ellátjuk”. 6 

 

Dokumentumok, jogszabályok 

Az intézmény naprakészen rendelkezik az előírt dokumentumokkal: Szakmai 
alapdokumentum, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend. A jogszabályoknak megfelelő 
átdolgozásuk, elfogadásuk, jóváhagyásuk megtörtént. 

 

 

III/1.3. Gazdálkodás, pályázatok 

 

Gazdálkodás: az iskola bevételeihez támogatást nyújtanak az iskolai alapítványok is: a „Ma 
a Holnapért Alapítvány” és a „Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány” is. Különösen a 
versenyek támogatásában segítenek, melyeken a tehetséges tanulók nagy számban vesznek 
részt.  

Pályázatok: az elmúlt időszakban három jelentős pályázatot nyert az iskola. 

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú projekt, azaz az „Informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolákban” című pályázat 
eredményeként 31.869.930,-Ft értékben interaktív táblákkal gazdagodott az iskola. 

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0426 számú projekt, azaz a „Régi kollégák új 
szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című európai uniós pályázaton 15.994.604,-Ft 
támogatási összeget tudtak a kollégák továbbképzésére fordítani.  

Az EFOP-4.1.2-17. 2017-00042 számú projekt „A Zsigmond Király Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében” című pályázat 1.466.775.640,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
jelent az iskola felújítására és korszerűsítésére.  

Az iskola felújítása indokolt volt, mert az épületek, a tantermek, kiszolgáló helyiségek 
és eszközök, valamint az épületgépészeti, elektromos-, energetikai-, informatikai- és 
hőtechnikai rendszere műszakilag és funkcionálisan is elavult. A megnövekedett 
tanulólétszámhoz már nem voltak elegendő a tantermek, csoportszobák és szaktantermek 
száma, ezért az iskolaépület korszerűsítése, bővítése szükségessé vált. A felújítás 2022 
októberében zárult le.  

A felújítások, bővítések a tanulók számára korszerű iskolai környezetet teremtettek 
Pásztón, aminek nagyon örülünk. Ugyanakkor több tervezett beruházás elmaradt, amit más 
forrásból szükséges lenne megvalósítani. Ezek közül a beruházások közül elengedhetetlenül 
fontos a tanügyi tartalom eszközbeszerzése és az ehhez szükséges infokommunikációs 
rendszer teljes kiépítése. Nagyon fontos a kerítések, kapuk rendbetétele és a beléptető 
rendszer, az elektromos kapu befejezése, valamint az udvar fásítása. 

 

                                                           
6 A Zsigmond Király Általános Iskola Pedagógiai Programja [8p] 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

24 
 

 

Tervezett fejlesztések 
 

megvalósult elmaradt, vagy csak részben valósult 
meg 

Teljes körű csere és 
felújítás mindkét  
épületen 

 Erőátviteli villamos hálózat 
 Hideg-melegvíz hálózat 
 Szennyvízhálózat 
 Fűtési rendszer 
 Csapadékvíz hálózat 
 Külső és belső nyílászárók 

cseréje 
 Padlóburkolatok cseréje 
 Infokommunikációs rendszer 

kiépítése 

 Informatikai, gyengeáramú 
hálózat 

 Infokommunikációs rendszer 
kiépítése 

Az épületek  
energetikai felújítása 

 

 Külső homlokzati szigetelés 
mellett –hőtechnikai 
előírásoknak megfelelően – a 
külső nyílászárók beépítése. 

 A lapostető víz- és 
hőszigetelésének cseréje és 
felújítása 

 Megújuló energiaforrások 
alkalmazása lehetőség szerint  

 Előadóterem 
 

Dózsa épület 
 

 4 foglalkoztató szoba az épület 
északi részén 

 Tornatermi szárny északi 
beugrójának beépítése 
(szertárak) 

 Külső lift (belső) 

 Iskolai büfé, tornaszoba  
 Akadálymentesített zárt folyosó  

 

Gárdonyi épület 
 

 Álmennyezet kiépítése, 
melyben a világítás is helyet 
kap. 

 Akadálymentesített tornatermi 
rész összekötése a főépülettel.  

 Külső lift (belső lift került 
megépítésre) 
 

Iskolai beléptető  
rendszer 

 Porta kibővítése 
 Kamerarendszer kiépítése 

 Az elektromos kapuk 
nyithatóságának kiépítése 

 Kapu a teherforgalom számára. 
 Kerítések felújítása 

Iskolaudvar  Lelátók kialakítása 2-3 sorban  Aszfaltozott sportpálya új 
borítása, 

 6 db pihenővel (pergola) 
ellátott botanikus kertrész 
kialakítása. 

 Elektromos eredményjelző, 
térvilágítás, hangosítás 
kiépítése (iskolai, városi, sport 
rendezvények). 

Iskolaudvar, sportpályák  
– Nagymező u. 34. 
 

  Az épület Ny – i oldalán 
található salakos kézilabda 
pálya helyén játszótér 
kialakítása mászókákkal, 
csúszdával, homokozóval, 
hintákkal stb. a talaj borítása 
gyep, fákkal az árnyékolás 
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kialakítása. 
 Ugyan ezen oldalon lévő 

aszfaltos pálya felújítása, 
rekortán borítással. 

 • Ugyan itt található kis 
kosárlabda pálya töredezett 
aszfaltborításának felújítása. 

Iskolaudvar, sportpályák  
– Nagymező u. 36. 

 Az épület É – i oldalán egy 
kisméretű kosárlabda pálya 
kialakítása rekortán borítással, 
körülötte díszkő burkolattal.  

 A Ny – i aszfaltos kézilabda 
pálya műfüves (műanyag) 
borítása. 

 Ugyan ezen pálya körül két 
sávos rekortán futópálya 
kiépítése, amelynek egyik 
egyenese 80 méteren négy 
sávban sprint futópálya, a 
másik egyenes végén (az É – i 
oldalon) távolugró hely 
kiépítése. 

 • Ugyanezen pálya északi 
oldalán a futópálya körívén 
kívül súlylökő pálya létesítése 
(súlylökő körrel, gyepes 
környezettel). 

 A szabadon maradt területen 
kültéri sporteszközök, pihenő 
padok telepítése.  

 

Tanügyi tartalom  Szaktantermek kialakítása: 
természettudományi, humán, 
technika, művészeti.  

 Szertár kapacitás bővítése  
 • Iskolabútorok beszerzése, 

tanulói szekrények… 

 Korszerű digitális eszközök 
beszerzése: tanári laptopok, 
tanulói laptopok, tabletek, 
interaktív táblák… 

 Korszerű szemléltető eszközök 
beszerzése. 

 

 

III/1.4. Az intézmény tanulói 

 
Beiskolázási adtok: a tanulói létszámokat (főben megadva) a következő táblázat 

tartalmazza az adott tanév október 1-ei statisztikai adatai alapján. Az adatok alapján az iskola 
kiegyensúlyozott létszámmal, várhatóan évfolyamonkénti 3-3 párhuzamos osztállyal fog 
működni.  

A 2022/2023. tanévben az osztályok száma: 24. Az 1-8. évfolyamon 3-3 
párhuzamos osztály működik. Átlagos, vagy afölötti osztálylétszámok jellemzőek. A tanulók 
létszáma: 588 fő az októberi adataink alapján. Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás 
folyik, a felső tagozaton pedig a diákok szükségletéhez igazodva napközis csoportot és 
tanulószobai foglalkozást szerveznek a szülők igényei szerint. A hivatalos statisztikai 
adatokhoz képest annyi változás történt, hogy tanév közben mintegy csoportnyi tanuló 
érkezett. Elsősorban a Pásztóra beköltöző szülők íratták intézményünkbe gyermeküket. 
Jelenleg 602 fő jár az iskolánkba. A bejáró tanulók iskolánk tanulóinak egyharmadát teszik 
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ki. A bejáró tanulók nagy száma miatt a szervezési feladatok nagy kihívást jelentenek az 
iskolai rendezvények, közösségi programok szervezésénél.  

 

A tanulói létszámból:  
pásztói:  392 fő,  67% 
mátrakeresztesi:  6 fő,   1% 
hasznosi:   29 fő  5% 
kistérségi:   17 fő  3% 
mátraszőlősi:  101 fő  17% 
egyéb település: 43 fő  7% 

 

 

 
1. ábra ZsKÁI tanulói adatok - 2022. október 1. 

 

Igen heterogén a tanulók szociális környezete. A rendelkezésre álló hivatalos 
kimutatás az intézményről a 2022. október 1-i statisztika az Oktatási Hivatal adatbázisából.  

Tanulóink közül: 
- SNI:     18 fő     3% 
- BTM: 114 fő  19% 
- Magántanuló:   5 fő    1% 
- HH:     26 fő     5% 
- HHH:    49 fő    8% 
 
Napközis:       14 fő (felső tagozat 
Egésznapos iskolai létszám:   296 fő (alsó tagozat) 
Lemorzsolódással veszélyeztetett:    32 fő 

 

392; 67%

6; 1%

29; 5%

17; 3%

101; 17%

43; 7%

Tanulók lakóhely szerint

Pásztó

Mátrakeresztes

Hasznos

Kistérség

Mátraszőlős

Egyéb
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2. ábra ZsKÁI tanulók statisztikai adatai - 2022. október 1. 
 

A beiskolázási körzetbe élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete 
általában igen eltérő, ezért az intézmény nevelő-oktató munkája ehhez igazodik: tanórán és 
tanórán kívül is megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló 
tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó 
képességű tanulók fejlesztését is.  

Az Uniós vállalásoknak megfelelően a korai iskolaelhagyás csökkentése kiemelt 
feladat az iskolában is, melyre külön ESL intézkedési tervet dolgozott ki az intézmény. A 
társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeikből az életben boldogulni 
tudó embereket szeretnének nevelni. 

 

 

III/1.5. Az intézmény személyi állománya érdekképviseleti szervei, külső 
kapcsolatai 

 

Az iskola engedélyezett létszáma:75 fő. Betöltött álláshelyek száma: 75 fő 

A nevelőtestület és iskolavezetés demokratikus szellemben működik együtt a 
szakmai célok megvalósításában. A munkaközösségek segítik a vezetés munkáját.  

A vezetőséghez a jogszabályok által meghatározott esetekben bevonja a döntések 
előkészítésébe az érdekképviselet részéről a Közalkalmazotti Tanácsot is. A diákok 
érdekképviseletét ellátó Diákönkormányzat véleményét is rendre kikérik a diákokat érintő 
intézkedések előtt. A Szülői munkaközösséggel és a külső segítő intézményekkel, 
szakemberekkel is együttműködik az iskola. Fontos szerepet töltenek be az iskola 
működésében a technikai dolgozók is. Tevékenységük elengedhetetlen az intézmény 
zavartalan működéséhez. 

 

26; 5%

49; 
8%

18; 3%

5; 1%

114; 19%

376; 64%

Tanulói összetétel

HH

HHH

SNI

Magántanuló

BTM

Többi
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A pedagógusok 

A nevelőtestület a felmentési idejüket töltőkkel együtt 65 fő pedagógusból áll. 
Közülük 57 fő nő és 8 fő férfi. A nevelőtestület állagéletkora: 57 év körüli. 7 

 
 

4. ábra A pedagógusok nyitóállomány nem és kor szerint8 

 

A szakos ellátottság a 100%-os, ami a szakmai teljesítmény egyik legfőbb alapja. 
Az intézmény dolgozói rendelkeznek az előírt szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel.  

A nevelőtestületben 58 fő aktív pedagógus, közülük 27 fő tanítói, 31 fő tanári 
munkakörben dolgozik. A tanári létszámból egy fő óraadó és egy fő részmunkaidős. Az 
iskola pedagógusai rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken. Ennek következtében 
folyamatosan növekszik a másoddiplomával, szakvizsgával, egyetemi végzettséggel 
rendelkező kollégák száma.  

Az életpálya adta lehetőségekkel egyre több kolléga él. Már 6 kolléga (10%) érte el 
a mesterpedagógus besorolást, 20 fő (35%) pedagógus pedig Pedagógus II. kategóriába 
került. Egy fő gyakornok (2%), és a többi kolléga Pedagógus I. kategóriába tartozik (53%). 

 

                                                           
7 Intézmény adatbázisa: 2023. március 10. 
8 2023. március 10-i állapot szerint 
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3. ábra ZsKÁI - a pedagógusok végzettsége és fokozatai - 2023. március 10. 

 
 
 

A Pedagógusok elégedettsége az intézménnyel  
 

2017-ben Magyarország első Köznevelési Mestervezető kurzusának hallgatójaként 
szakdolgozatot írtam az intézményben folytatott munkámmal kapcsolatban. Az egyik 
hipotézisem az volt, hogy a tagozatok összevonásával, az iskola működésével elégedettek a 
pedagógusok és sikerült egy jó légkörű nevelőtestületet megteremteni, a szervezeti kultúrát 
tovább fejleszteni. Ezt a feltevésemet egy kérdőíves interjúval vizsgáltam, mely kérdőív 
megegyezett az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő online 
kérdőívvel. Az eredményeket részletesen elemeztem a dolgozatban és megismertettem a 
nevelőtestülettel is a 2017. évi tanévzáró értekezleten.9 Azóta minden második évben (2019, 
2021, 2023) megismétlem a mérést. Idén már negyedik alkalommal mértem fel az 
elégedettséget. 

A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítom, hogy a válaszadók a 
legelégedettebbek azzal, hogy az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra 
nevelésre, a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek) (13. kérdés). A 
válaszadók 188 pontot (96%) adtak a lehetséges 195 pontból.  

A válaszadók elégedettségének második helyén az intézményben folyó nevelő-
oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket. 
(6. kérdés) és az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és 
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. (30. kérdés) 181 pontra (92%) értékelték a 
lehetséges 195 pontból. 

 

                                                           
9 Szántó Marianna: Két intézmény, két szervezeti kultúra összehangolásában a vezető szerepe c. szakdolgozat 
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A legkevésbé elégedettek azzal, hogy az intézményben a pedagógiai-szakmai 
munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak (27. kérdés). A 
lehetséges 195 pontból 118 pontot (60%) adtak. Ez a területet volt az előző felméréseken is a 
leggyengébb terület. A nagyszabású iskola-felújítás után ez még a korábbi méréseknél is 
gyengébb értékelést kapott, azaz romlott. Ezen a területen feltétlenül szükséges a beavatkozás 
a következő években. Ami a pályázatból nem valósult meg, azt fejleszteni kell a szakmai 
munka biztosítása érdekében.  

A válaszadó kollégák a két területtel kapcsolatban fejezték ki még 
elégedetlenségüket, 151 ponttal (77%): A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű 
követelmények és szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart. (4. kérdés) 
és az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a 
munkájukhoz szükséges információkat. (24. kérdés) Az utóbbi területtel munkaközösségi 
workshop keretében keresünk megoldást, a tantárgyi értékelések beírásának követelményét 
pedig a minőségi munka értékelése során kívánom érvényesíteni. 10 
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5. ábra A pedagógus elégedettségi kérdőív válaszainak grafikonja 2023. 
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Az iskolavezetés 

Az intézmény vezetőségét az intézményvezető és az igazgatóhelyettesek alkotják. A 
vezetés tervezett működését az SZMSZ alábbi szervezeti diagramja szemlélteti: 
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Intézményvezető 

Általános intézményvezető-helyettes 
Felsős intézményvezető-helyettes  

 

Intézményvezető helyettes 
Alsós intézményvezető-helyettes 

 

Kibővített vezetőség 
 

Munkaközösségek 
Idegennyelvi mk. 
Osztályfőnöki mk. 
Matematika mk. 
Társadalomtudományi mk. 
Testnevelés mk. 
Természettudományi mk. 

DÖK 
 

Munkaközösségek 
Alsós természettudományi mk 
Alsós társadalomtudományi mk. 
Belső ellenőrzési mk. 
Fejlesztőpedagógusok mk. 

Intézményi Tanács SZMK 
 

Iskolai alapítványok 
 

DSE 
 

Közalkalmazotti Tanács 
 

Rendszergazda 
 

Szakszervezetek 
 

Pedagógusok 
Osztályfőnökök 
Tanárok 
Napközi 

Technikai dolgozók: 
Karbantartók 
Portások 
Takarítók 

NOKS 
Pedagógiai asszisztensek 
Gyógypedagógiai asszisztens 
Pszichológus 

Pedagógusok 
Tanítók 
Gyógypedagógusok 

Titkárság 
 

Nemzeti Pedagógus Kar 
 

Iskolakönyvtár 
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Munkaközösségek 

Az iskolában 10 munkaközösség működik, melynek célja a szakmai munka 
koordinálása, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében, a szakmai munka 
ellenőrzésében, értékelésben.  

Munkaközösségek: Alsó tagozatos társadalomtudományi munkaközösség, Alsó 
tagozatos természettudományi munkaközösség, Belső Önértékelési munkaközösség 
Fejlesztőpedagógusok munkaközössége, Idegennyelvi munkaközösség, Matematika 
munkaközösség, Osztályfőnöki munkaközösség, Társadalomtudományi munkaközösség, 
Természettudományi munkaközösség, Testnevelés munkaközösség. 

 

Diákönkormányzat 

A diákönkormányzatot az osztályok diákképviselői alkotják, munkájukat segítő 
pedagógus koordinálja. A szervezet célja, hogy a diákok tevékeny részesei legyenek saját 
iskolai életük alakításában, szervezésében. Rendszeresen találkoznak, ahol az 
osztályközösségek képviselői beszámolnak, ugyanakkor elmondják véleményeiket, 
javaslataikat, megbeszélik az előttük álló feladatokat. Ezeken a fórumokon sok hasznos 
észrevétel és javaslat hangzik el, amelyeket az iskolavezetés munkája során figyelembe vesz.  

A Zsigmond Király Általános Iskola Diákönkormányzatának feladata sokrétű, a 
tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet különböző területeinek segítésében. A 
diákok életében az is fontos, hogy társaikat minél jobban megismerjék és barátságok 
alakuljanak ki. Ebben pedig a diákönkormányzat is közreműködhet úgy, hogy segít 
hasznosan, értékesen eltölteni a szabadidőt. 

Minden évben megrendezésre kerülnek tanulmányi versenyek, a papírgyűjtés és 
az év végi diáknapok rendezvénysorozata. A diákönkormányzat faliújságán keresztül 
folyamatosan tájékoztatást adnak az aktuális témákról, feladatokról, a rendezvények 
időpontjairól. A DÖK felső tagozatos tagjai a nemzeti ünnepek és megemlékezések 
megrendezésében is aktívan közreműködnek. A diákönkormányzat működése lehetőséget ad 
a tanulóknak arra, hogy saját diákéletük megszervezésével és irányításával olyan 
tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket felnőtt életükben is hasznosítani tudnak majd. 

 

Dolgozói érdekképviselet  

A Közalkalmazotti Tanács, a Munkavédelmi képviselő és az Intézményi Tanács 
már jól működő szervei az iskolai érdekképviseletének.  

 

Az iskolai nevelés-oktatás feladatát segítő dolgozók 

A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók végzik azt a nélkülözhetetlen 
háttérmunkát, amely az iskola működéséhez, a nevelő-oktató munka zökkenőmentességének 
biztosításához szükséges. Az intézmény abban a szerencsés helyzetben van, hogy az oktatást 
segítő dolgozók gyermekszeretők és elkötelezettek az intézmény pedagógiai programja 
végrehajtásának segítésében. 

 

Munkakörök: 1 fő rendszergazda, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógiai 
asszisztens, 2 fő iskolatitkár, 1 fő könyvtárasszisztens (fél munkaidőben) 
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Az iskola technikai dolgozói 

A technikai dolgozók munkája nélkülözhetetlen a szakmai munka feltételeinek 
megteremtéséhez. Munkakörök: 2 fő karbantartó, 2 fő portás, 7 fő takarítónő.  

 

A Szülői Munkaközösség 

Az iskola vezetése számára nagy segítséget jelent az Iskolai Szülői Munkaközösség 
szülők által választott, osztályonként működő közössége. Az SZMK vezetőségét bevonják a 
programok szervezésébe, szerepük egyre inkább fontossá válik az intézmény zökkenőmentes 
életében. A pedagógiai munka eredményességét, a tanulók csoportját érintő bármely 
kérdésben az SZMK vezetősége tájékoztatást kérhet és az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 
képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

Külső kapcsolatok 

Az intézmény tevékenysége során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel, a szülőkkel és segítséget nyújtó szakemberekkel, szervezetekkel: 

− Fenntartó, működtető: Salgótarjáni Tankerületi Központ 
− Az iskolai épületek tulajdonosa, intézményünk alapítója: Pásztó Város 

Önkormányzata  
− A város óvodái, továbbá a beiskolázási körzetben lévő települések óvodái 
− A helyi középiskola 
− Pásztói Múzeum 
− Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
− Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
− Rajeczky Benjamin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
− Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium  
− Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
− A Nógrád Megyei Pedagógiai Oktatási Központ 
− Egészségügyi szolgálat: gyermekorvos, fogorvos, védőnő 
− Városi rendőrség 

 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás 

A tanulók diagnosztizálására épülő szakmai (nevelési, tanulási) segítségnyújtásban történő 
közreműködés, különös tekintettel az SNI és BTM-es tanulókat illetőn. Ennek érdekében 
szakmai konzultációk, esetmegbeszélések szervezése, egymás programjain való részvétel.  

A pedagógiai oktatási központtal való kapcsolattartás  

A kapcsolat tartalma a pedagógusok munkájának segítése, szakmai programokon való 
részvétellel, személyes tanácsadással, konzultációval. 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás  

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felada- 
tok eredményesebb ellátása érdekében a tanuló osztályfőnöke és az iskola gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat munkatársaival. 
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Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás  
Amennyiben az intézmény vezetője megállapodást köthet az intézményben üzemelő 
élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskola-
egészségügyi szolgálat szakvéleményét.  

Városi rendőrséggel való kapcsolattartás  

Az intézmény a bűnmegelőzési, közlekedési témában együttműködik a városi rendőrség 
illetékes szakembereivel. 12 
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III/2. Az iskola szakmai munkájának általános jellemzői 

 
A Zsigmond Király Általános Iskola Nevelési Programja megfogalmazza a 

nevelőtestület pedagógiai alapelvét: „Az iskolánk arculatának jellemzőit az elfogadó, 
humánus és gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, biztos alapozás, 
jól működő belső- és külső kapcsolatok, családias légkör határozza meg.” 

Az intézmény tartalmi munkájának legfőbb célja, egyrészt a hagyományos 
értékek megőrzése, mint az elfogadó, humánus és gyermekközpontú pedagógia, az 
egyéni képességfejlesztés, másrészt olyan családias légkörű iskola működtetése, amely a 
régi színvonalon felel meg az új kihívásoknak és elvárásoknak.  

Az alsó tagozat feladata a nevelés, az alapvető kompetenciák életkornak megfelelő 
fejlesztése, meghatározott ismeretek elsajátíttatása, a művészeti nevelés és a mindennapos 
testmozgás biztosítása.  

A felső tagozat feladata a nevelés, a kompetenciák fejlesztése és a mindennapos 
testmozgás mellett a szaktárgyi tanulmányokba való fokozatos bevezetés, felkészítés a 
középfokú tanulmányok folytatására.  

Az intézmény nagy gondot fordít arra, hogy a tanulók délutáni foglalkoztatása 
biztosított legyen. Az alsó tagozat iskolaotthonos formában működik, a felső tagozaton pedig 
szülői igények alapján napközis csoport(ok) működnek. A szakkörök hozzájárulnak a tanulók 
hasznos szabadidő eltöltéséhez, képességeik kibontakoztatásához, valamint a mindennapos 
testedzés lehetőségének biztosításához. Ennek szellemében nagyszámú szakkört, köztük 
néptáncot, rajzszakkört, énekkart, stb. hirdettek a tanulóknak. A pedagógusok a napi 
szabadidős tevékenységen túl rendszeresen szerveznek színház és kiállítás látogatásokat, 
kirándulásokat is.13 

 

 

III/2.1. Kiemelt nevelési célok, feladatok 
Kiemelt célok közé tartozik a kompetenciafejlesztés, különösen a 

kulcskompetenciák fejlesztése: az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi 
kommunikáció, a matematika kompetencia, a természettudományos kompetencia, a digitális 
kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia, a 
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, valamint az esztétikai- művészeti 
tudatosság és kifejezőképesség. 

További kiemelt nevelési cél és feladat az esélyegyenlőség biztosítása. Egyéni 
különbségekre alapozott nevelés egyaránt fontos a tehetséges, jobb körülmények közül érkező 
gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak és a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeknek is. A differenciálás mindenki számára a személyiségének leginkább 
megfelelő fejlesztést biztosítja, figyelembe véve előzetes tudását, gyengébb és erősebb 
területeit, igényeit, törekvéseit, érdeklődését. Ennek területei az alapkészségek fejlesztése, 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni képességfejlesztés. 
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A harmadik kiemelt nevelési cél és feladat a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése. A nevelőtestület fontosnak tartja, hogy pedagógiai tevékenységünkben a 
tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségekkel, motivációs problémákkal küzdő és az 
SNI tanulók személyiségének fejlesztését. Ezt hivatott elősegíteni a logopédia és a 
gyógytestnevelés biztosítása is.14 

Az iskola gyermekközpontú jellegéből adódóan kiemelten foglalkozik a 
tehetséges gyermekekkel. Az alábbi táblázat a körzeti szintű versenyektől az országos szintű 
tanulmányi és sport versenyek helyezései alapján készült összesítés. 

 

Tanév 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 
1. félév 

Körzeti, megyei, területi, 
országos versenyeken 
való helyezések alapján 

395 fő 37 fő 28 fő 251 fő 182 fő 

6. ábra : Az iskola tehetséggondozó munkájának eredménye a versenyeken elért helyezések alapján 

 

Az iskola fő profilja 

Az iskola korábban ének-zene tagozattal és testnevelés tagozattal 
büszkélkedhetett, jelenleg is kiemelt terület a testnevelés. Ehhez társul az idegen nyelvek 
tanításának emelt szintje is. A legújabb kiemelt terület, amire különös figyelmet 
fordítunk, a természettudományos tantárgyak oktatási színvonalának emelése. 

Testnevelés: 2012. szeptember 1-jétől 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben 
bevezették a mindennapos testnevelést, melyet heti 5 testnevelés órával biztosítanak. Az 
iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 
megszervezéséről. A gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátása is biztosított. 

A mindennapi testedzésbe az iskolai sportkör foglalkozásai is beszámítanak. Az 
iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján – a diáksport egyesület 
részben vagy egészében átvállalja. Az úszásoktatás tanév eleji és tanév végi hónapokban a 
helyi strandon testnevelés órák és sportköri foglalkozások keretében valósul meg. Az iskola 
mellé tanuszoda épül. Az új létesítmény hamarosan lehetőséget ad rá, hogy a tanulók 
úszásoktatása beépítésre kerülhessen a testnevelésórákba. 

Sportprogramok között szerepel az évenként két alkalommal megrendezésre kerülő 
„Fut a Suli” futóverseny. Az őszi „Fut a Suli” program városi sportnappá nőtte ki magát. Az 
iskolai életet kiegészítik és színesítik az évenként megrendezésre kerülő táborok.  

Informatika: a tantárgy kiemelt szerepét jelzi, hogy csoportbontásban oktatjuk 5-8. 
évfolyam esetében. A feltételek jók, két gépterem áll rendelkezésre a székhelyintézményben.  

 
Természettudományos tantárgyak: 2020-tól belépett a kiemelten kezelt 

tantárgyak sorába az összes természettudományos tantárgy. A jobb elsajátítás érdekében 
csoportbontásban tanítjuk a természettudomány tantárgyat 5-6. évfolyamon, illetve a 7-8. 
                                                           
14 A Zsigmond Király Általános Iskola Pedagógiai Programja 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

37 
 

évfolyamon részben bontjuk a biológia, fizika, kémia és földrajz tantárgyakat. Ezekből a 
tantárgyakból tehetséggondozást és felzárkóztató lehetőségeket is biztosítunk. A terület súlyát 
emeli, hogy belépett a kompetenciamérések közé a természettudományos kompetenciamérés 
is, illetve elnyert és megújításra váró Ökoiskola címünk is erre kötelez bennünket. 

Nyelvoktatás: csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet (angol és német) 5-8. 
évfolyam esetében. A Szaktanárok rendszeresen versenyeztetik a tanítványokat, a 
legtehetségesebbek számára nyelvvizsga felkészítést is biztosítanak.  

A Zsigmond Király Általános Iskola Helyi Tantervéből kitűnik, hogy az iskola az 
óratervben stratégiai szerepet szán az idegennyelv oktatásnak: „Célunk az alapozás, a 
tanulók továbbtanulásra történő felkészítése, ezért elsősorban azon tantárgyak óraszámát 
emeljük meg, amelyek a továbbhaladáshoz és a sikeres vizsgához (idegen nyelv) feltétlen 
szükségesek. A miniszter által kiadott kerettanterv óratáblájában meghatározott minimális 
tantárgyi óraszámokat az alábbi tantárgyak esetében megnöveljük: Magyar nyelv és irodalom, 
Magyar nyelv, Irodalom, Matematika, Idegen nyelv.”15 

A Rákóczi Szövetség iskolai csoportja élménydús külhoni utazások szervezésével 
gazdagítja az történelem tanulmányokat, a hon- és népismeretet és nagyban hozzájárul a 
hazaszeretet megéléséhez. 

 

 

III/2.2. A tanulmányi munka, a kompetenciamérések eredményei 
 

Matematika és szövegértés mérés 

 
 

7. ábra : Az iskola 6. évfolyam matematika és szövegértés OKM adatok – 2021 16 
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A fenti ábra az iskola átlageredményeit jeleníti meg. Iskolánk hatodik és nyolcadik 

évfolyamos tanulói minden évben részt vesznek az OKM mérésen szövegértésből és 
matematikából. A mérés azt vizsgálja, hogy a diákok az elsajátított ismereteiket milyen 
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.  

A mérési eredmények megismerése, azok elemzése objektív képet ad iskolánk 
tanulóinak az országos eredményekhez és a különböző diákcsoportokhoz viszonyított 
teljesítményéről.  

A legutóbbi, 2021-es OKM mérésen 63 fő hatodik és 71 fő nyolcadik osztályos 
tanuló vett részt. Iskolánk 6. és 8. évfolyamán a matematikából minden viszonyítási 
csoporthoz képest magasabb eredmények születtek, ezek között vannak szignifikánsan 
jobb eltérések is. A szövegértés eredménye kiváló mindkét évfolyamon: minden 
viszonyítási csoporthoz illetve az országos eredményhez viszonyítva is szignifikánsan 
magasabb. 

Pásztó kisvárosi minőségéhez viszonyítva az elért eredményeket, mindkét mérési 
területen, mindkét évfolyamon a gyerekek szignifikánsan jobb eredmény értek el, ami 
köszönhető a lelkiismeretes pedagógusok alapos felkészítő munkájának, a járványhelyzetben 
való elsőrangú helytállásuknak.17 
 

 
 

8. ábra Az iskola 6. és 8. évfolyamának OKM átlageredményei 2017-2021.18 
 

A 2021-es tanév eredményeit az előző évekhez hasonlítva látható, hogy tanulóink az 
eddigi jó eredménynél jobban teljesítettek, folyamatos, fokozatos fejlődés tapasztalható. Az 
eredményeken természetesen még lehet javítani és törekszünk is arra, hogy meghaladják 
eredményeink az országos átlagot. 19  

                                                           
17 2021.évi OKM mérés elemzése Készítette az iskolai OKM Team 
18 OKM adatok 2021. 
19 2021.évi OKM mérés elemzése Készítette az iskolai OKM Team 
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Erre a célra még 2016 novemberében létrehoztam egy négyfős csoportot, akik 
műhelymunka keretében készültek a POK szakértői segítségével az adatok elemzésére 
és a fejlesztési feladatok pontos kidolgozására. A 2020/2021-es eredmények hátterét 
megvizsgálva a csoportbontásban látom a siker kulcsát, melyet a Pedagógiai Programunknak 
megfelelően a 6-8. évfolyamra újra célszerű alkalmazni. 

Idegennyelvi mérések 
Angol 6. 

 
 

9. ábra: A 6. évfolyam angol nyelvi OKM eredményei az országos és a nógrádi eredményekhez viszonyítva 
2015-2021.20 

 

 

 

10. ábra: A 6. évfolyam angol nyelvi OKM mérésen a megfeleltek aránya 2015-2021 között az országos 
eredményekhez viszonyítva 

21
 

                                                           
20 OKM adatok 2021. 
21 OKM adatok 2021. 
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A hatodikosok pont átlagán jól látszik, hogy 2016-tól folyamatosan az országos és a 

Nógrád megyei átlag fölött vagyunk. Az idei évben tapasztalható egy kis megtorpanás, de 
csak néhány tizednyi a különbség az országos átlagtól. Megfeleltek arányát tekintve 80-95%- 
ban teljesítettek tanulóink, az országos 65-90% helyett.22 

 
Német 6. évfolyam 

 

 
12. ábra: A 6. évfolyam német nyelvi OKM eredményei az országos és a nógrádi eredményekhez 

viszonyítva 2015-202123 
 

 
 

13. ábra A 6. évfolyam német nyelvi OKM mérésen a megfeleltek aránya 2015-2021 között az országos 
eredményekhez viszonyítva.24 

 

                                                           
22 Idegennyelvi mérés adatainak elemzése – 2021. Készítette: Idegennyelvi OKM Team 
23 OKM adatok 2021 
24 OKM adatok 2021 
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A hatodikos németesek pont átlagán megfigyelhetjük, hogy évről évre az országos 
átlag közelében voltunk, időnként picit felette, néha kicsit alatta. 2018-ban nem volt 
hatodikos németes csoportunk, azért látható csak az országos átlag oszlopa. 2019 és 2021-ben 
az országos alatt szerepeltek 2 ponttal, a Nógrád megyei értékeknek viszont megfeleltek.  
A megfeleltek arányát tekintve 40 és 76% között szerepelt iskolánk 2015 és 2021 között, az 
országos átlag pedig 58 és 76% között oszlott meg. 25 

 
Angol 8. évfolyam 

 

 
14. ábra: A 8. évfolyam angol nyelvi OKM eredményei az országos és a nógrádi eredményekhez 

viszonyítva 2015-202126 
 

 
15 ábra: A 6. évfolyam angol nyelvi OKM mérésen a megfeleltek aránya 2015-2021 között az országos 

eredményekhez viszonyítva.27 
 

A nyolcadikos angolos eredményeken jól látható, hogy minden évben 3-5 ponttal az 
országos átlag fölött teljesítettek 2015 és 2021 között.  

A megfeleltek aránya országosan 52 és 75% között van, iskolánkban ez 56 és 92 % 
között mozog.  
                                                           
25 Idegennyelvi mérés adatainak elemzése – 2021. Készítette: Idegennyelvi OKM Team 
26 OKM adatok 2021 
27 OKM adatok 2021 
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Ezekhez a kollegák többlet munkája nagyban hozzájárul. Tehetséggondozó 
szakköröket, felvételi és nyelvvizsga előkészítőket tartunk végzőseinknek 
magánszorgalomból. 28 
 
 
Német 8. évfolyam 

 
16. ábra: A 8. évfolyam német nyelvi OKM eredményei az országos és a nógrádi eredményekhez 

viszonyítva 2015-202129 
 

A nyolcadikos németes eredmények azt tükrözik, hogy eleinte 0,5 – 1 ponttal voltunk 
az országos átlag alatt, idén ez 3,5 pont volt. A Nógrád megyei átlag fölött vagyunk, 2016-
ban és 2021-ben voltunk alatta. 30 

 

 
17 ábra: A 6. évfolyam angol nyelvi OKM mérésen a megfeleltek aránya 2015-2021 között az országos 

eredményekhez viszonyítva.31 

                                                           
28 Idegennyelvi mérés adatainak elemzése – 2021. Készítette: Idegennyelvi OKM Team 
29 OKM adatok 2021 
30 Idegennyelvi mérés adatainak elemzése – 2021. Készítette: Idegennyelvi OKM Team 
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Sajnos a német nyelvi OKM adatok alapján a megfeleltek tekintetében többször 

elmaradtunk az országos átlagtól, de 2015 és 2018-ban meghaladtuk azt. Vagyis váltakozik az 
eredmény az osztályok összetételétől függően, és idén az online oktatás is közrejátszhatott 
ebben.32 

A német nyelvet a tanulók és szüleik nem olyan szívesen választják, mint az angolt, 
gyakran fordul elő, hogy gyengébb képességű tanulók nagyobb arányban vannak a németes 
osztályokban.  

A Mikszáth Kálmán Gimnázium elindította a német két tanítási nyelvű osztályát. 
Remélhetően ez motiváltabbá teszi a szülőket a jövőben és kiegyenlítettebb tudású tanulók 
kerülnek mindkét nyelvet tanuló osztályokba. 

 
 
 

 

 

III/2.3. A továbbtanulási eredmények 

 

A 2021-es FIT jelentés adatai nagyon jó képet mutatnak a továbbtanulási adatainkról 

Eszerint a tanulóink 72%-a gimnáziumban tanul tovább. További 22%-a pedig 
technikumban, azaz tanulóink 94% felsőfokú tanulmányok irányában folytatja életútját, és 
mindössze 6%-uk választja a szakképző iskolát.  

Ezzel az adattal nem csak az országos, a városi, de még a budapesti általános iskolák 
átlagát is megelőzzük. A tankerületben intézményi szinten a legjobbak közé tarozunk. Az 
egyik salgótarjáni tagiskola továbbtanulási eredményei magasabbak a miénknél, de ebben a 
tagintézményben a tanulói összetétel homogén.  

A Pásztón működő másik általános iskolával is összevetettem a továbbtanulási 
adatokat, hogy városi szinten is el tudjam helyezni az adott teljesítményt. Érettségit adó 
intézményekben 80%, azaz 14%-kal kevesebben tanulnak tovább, mint a mi iskolánkban. 
Ezen belül gimnáziumba mindössze a tanulók 50% kerül, azaz 27%-kal kevesebben, mint 
nálunk. A Zsigmond Király Általános Iskola kötelező beiskolázást biztosít és nem utasíthat el 
tanulókat világnézeti okokra hivatkozva, iskolánkba heterogén tanulócsoportok kerülnek, 
tökéletesen szegregáció mentesen.  

A magasabb kimeneti teljesítmény az intézmény a pedagógiai szakmai 
hozzáadott értéket jeleníti meg. Természetesen ebben megmutatkozik az intézményvezetés 
előrelátó tanulásszervezési rendszerének eredménye is, ami csoportbontást, tehetséggondozó, 
felzárkóztató foglalkozásokat, előrelátó humánpolitikai gondolkodást és következetes 
elvszerű irányítást jelent. Ez a teljesítménymutató jól kiemeli a szakmai munkánk 
hatékonyságát. 

 

                                                                                                                                                                                     
31 OKM adatok 2021 
32 Idegennyelvi mérés adatainak elemzése – 2021. Készítette: Idegennyelvi OKM Team 
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18. ábra Pásztó város általános iskoláinak továbbtanulási mutatók- OH - 2021.33 
 
 

 
  

                                                           
33 Képkivágás az Oktatási Hivatal 2021. évi intézményi adatbázisából 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

45 
 

III/3. Intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés 
 

Vezetői pályázatom a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni 
elvárásokkal összhangban készült. Ennek érdekében a helyzetelemzés bemutatása során az 
intézményi és vezetői önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés, s az ahhoz kapcsolódó 
intézkedési, vagy fejlesztési terv tartalmai felhasználásával mutatom be az intézmény elmúlt 
négy évében elért eredményeinket, állapotunkat.34 

 

III/3.1. Pedagógiai folyamatok kompetencia terület 

Erősségek: 

1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 
koherens kialakítását. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény 
működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), 
demográfiai,munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések 
adatai)azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az 
intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. A tervek elkészítése a nevelőtestület 
bevonásával történik, az intézménymunkatársainak felkészítése a feladatra időben 
megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézményi 
önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatívtervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. A környezeti nevelés, 
fenntartható fejlődés pedagógiai programban megfogalmazott céljai megjelennek az 
intézmény éves tervezésében is. 
 
1.2. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 
összhangban készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását 
szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. 
 
1.3. A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai 
célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 
ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) Az intézmény éves terveinek (éves 
munkaterv, éves intézkedési tervek,munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési 
dokumentumai stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 
diákönkormányzat bevonásával történik. Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák 
meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az intézményi pedagógiai 
folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a 
személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók 
és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
 
1.4. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A tanév végi beszámoló megállapításai 
alapján történik a következő tanév tervezése. A beszámolók szempontjai illeszkednek az 
intézményi önértékelési rendszerhez.  
                                                           
34 Forrás: MÓD-SZER-TÁR: Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási 
intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai rendezvény szakmai anyaga 
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1.5. A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 
alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 
oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. A pedagógiai munka megfelel az éves 
tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat 
követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. 
 
1.6. Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belsőellenőrzést 
végeznek. Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, 
milyen eszközökkel ellenőriz. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok 
eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A 
tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót 
hajt végre. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a 
pedagógusok önértékelése során is. 
 
1.7. Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 
intézményi önértékelési rendszer jelenti. Az intézményi önértékelési rendszer működését az 
intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja 
részt vesz.  
 
1.8. Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. A tanulók értékelése az 
intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és 
követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. A pedagógusok az alkalmazott 
pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk 
megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. Az 
intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek. A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 
 
1.9. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik az 
önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 
meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót 
végez szükség esetén. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló 
információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt 
figyelmet igénylőtanulók ellátására. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó 
gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például 
pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes 
gyakorlata az intézménynek. 35 
 
Kiemelkedő területek: 

„Az intézmény stratégiai és operatív tervei koherens egységet mutatnak. Az országos 
és az intézményben elfogadott alapdokumentumokkal szoros egységet alkotnak az éves 

                                                           
35 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet elvárások értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 
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munkatervek, beszámolók. Az intézmény hatékony mérési, értékelési és ellenőrzési rendszert 
használ.”36 

Fejleszthetőségek: 

Jó gyakorlatok gyűjtése, műhelymunka gyakorlatának megvalósítása.37 

 

III/3.2. Személyiség- és közösségfejlesztés kompetencia terület 

Erősségek: 
2.1. A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös 
tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni 
fejlesztésre). Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A tanulók személyes 
és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 
alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

2.2. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon 
követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A fejlesztés megvalósulása 
nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

2.3. A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, 
eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. Az intézmény vezetése 
és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. Az 
intézmény támogatórendszert működtet: Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez. 
Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. Képzési, oktatási programokat, 
modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket. Célzott programokat tár fel. Kapcsolatot 
tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. Stb. 

2.4. Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, 
és azok bevezetésének megtervezése. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos 
nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. A pedagógusok az önálló 
tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási A pedagógusok az önálló tanuláshoz 
szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási 

2.5. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 
programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. A tanórán 
kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. Az 
intézményben a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy nemcsak tanórákon, hanem egyéb nem 
tanórai keretek között is foglalkozhassanak a fenntartható fejlődéskérdéseivel. 

2.6. A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési 
feladatokat megvalósítja az intézmény. A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés 
folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, 
közösségek fejlesztését. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok 
megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat 

                                                           
36 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 1. Pedagógiai folyamatok 
37 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet területek értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

48 
 

tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Az 
intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 
információcserét és együttműködést. 

2.7.Közösségi programokat szervez az intézmény. Közösségi programokat szervez a 
diákönkormányzat. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 
közösségfejlesztésben. Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a 
szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. A részvétellel, az 
intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a 
tanulók és a szülők elégedettek. .38 

Kiemelkedő területek: 

„A tanulók szociális hátterének korai felmérése, a szükséges fejlesztő foglalkozások 
indítása és nyomon követése. A tanulók együttműködésének fejlesztése és a segítő, összetartó 
közösségek kialakítása. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés.”39 

Fejleszthetőségek: 

A korábban is jól működő közösségépítő programok megvalósítása. 40 

 

III/3.3. Eredmények kompetencia terület 

Ezt a területet különösen kiemelten kezeltük az elmúlt években. Az iskola 
elismertségének helyreállítása igen fontos cél volt. Ezt a településen kialakult versenyhelyzet is 
indokolta. Az elismertség kivívásához a szakmai színvonal további emelését választottuk. A 
kompetenciamérések eredményeinek elemzésére például kiemelt figyelmet fordítunk. A 
tanulói verseny eredményekről rendre hírt adtunk az iskola újságban és a közösségi médiában, 
valamint a honlapon. 

Igen nagy elismerést jelent iskolánk számára, hogy régi és jelenlegi kollégáinkat 
rendszeresen városi, és szakmai díjakban részesítik. 

Szakmailag a legnagyobb elismerést, eredményt a sikeresen továbbtanuló diákok 
jelentik, akikről gyakran érkezik pozitív visszajelzés. 

Erősségek: 
3.1. Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 
eredményessége. Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi 
működésszempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. Nyilvántartják 
és elemzik az intézményi eredményeket: kompetencia mérések eredményei, tanév végi 
eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei 
szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, 
elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók,kimaradók, lemaradók), 

                                                           
38 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
39 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 2. Személyiség- és 
közösségfejlesztés 
40 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv 2. Fejlesztési feladat 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
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elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló),neveltségi mutatók. Stb. Az 
országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 
háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
 
3.2. Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 
elvártaknak megfelelő. Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan 
kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható 
(versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). Az eredmények eléréséhez a munkatársak 
nagy többsége hozzájárul. Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.  
 
3.3. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk 
belső nyilvánosságáról. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok 
levonása és visszacsatolása tantestületi feladat. A belső és külső mérési eredmények 
felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában.  
 
3.4. A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. A tanulók további eredményeit 
felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 41 

Kiemelkedő területek: 

Az eredményességi mutatók rendszeres elemzése és visszacsatolásának 
megvalósítása. A belső és külső mérési eredmények intézményi szintű közös elemzése, a 
szakmai tanulságok levonása.42 

 

III/3.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kompetencia 
terület 

A belső kapcsolatok, együttműködés érdekében rendszeres kommunikációt folytat a 
vezetőség és a kibővített vezetőség az intézmény feladatairól. A kibővített vezetőség kiemelt 
csapata, a munkaközösség-vezetők a tanév során rögtön az éves munkaterv javaslat 
megvitatásával kapcsolódnak be a vezetés munkájába.   

A munkatervhez javaslatokat, módosításokat nyújthatnak be, melyekről a 
nevelőtestület dönt. Ez alapján készítik el a saját munkaközösségeik munkatervét, mely 
tartalmazza a munkaközösségi ellenőrzések rendjét, azoknak a tanulmányi, vagy 
sportversenyeknek az összesítést, melyre neveznek, és azoknak az iskolai rendezvényeknek a 
sorát, mely érinti a munkaközösségüket.   

A munkaközösség-vezető tehát az ellenőrzés, a tanácsadás, a fejlesztés, a kétoldalú 
kommunikáció és a feladatok koordinációjában is kiemelt partnerei az intézményvezetésnek.  

A munkaközösségek vezetői rendszeresen, munkatervbe építve vesznek részt a havi 
kibővített vezetői értekezleteken, ahol közösen értékeljük az elmúlt hónap eseményeit, 
rendezvényeit és megtervezzük a következő hónapot. Ezeken konkrét kéréseket is 

                                                           
41 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 3. Eredmények 
42 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 3. Eredmények 
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megvitatunk, feladatokat határozunk meg. A stratégiai és operatív feladatokban is szerepet 
kapnak. 

Az intézményen belüli információátadást segíti:  

 az értekezletek rendszere: vezetői, kibővített vezetői (munkaközösség vezetőkkel és 
érdekképviselet vezetőivel), munkaközösségi értekezletek 

 faliújság: írásbeli tájékoztatások elhelyezése. Iskolai honlap, iskolai Facebook oldal, vagy 
zárt csoportok működtetése 

 azonnali intézkedés telefonos kapcsolattartással, e-mail segítségével történik.  
 a rendszeres hospitálások alkalmával is lehetőség van a kétoldalú információ cserére.43 

Erősségek: 
4.1. Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 
(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, 
fejlesztőcsoportok. A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 
önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 
figyelembevételével határozzák meg. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre 
tisztázott. Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett 
és szervezett formában zajlik. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen 
belüli együttműködéseket,és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 
munkájukra. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 
megvalósításának ellenőrzése, értékelése. A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai 
közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással 
és a pedagógiai munkát segítőszakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 
 
4.2. Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. Az 
intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 
vállalnak.  
 
4.3. Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 
alakítottak ki. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú 
eszközeivel. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az értekezletek összehívása célszerűségi 
alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. A munka értékelésével és elismerésével 
kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. .44 

Kiemelkedő területek: 

Innovatív, új módszerek megismerésére, alkalmazására nyitott nevelőtestület. Több 
csatornán keresztül megvalósuló kommunikáció a tantestület és a vezető között. A 

                                                           
43 Forrás: Intézményi Önértékelés Jegyzőkönyv Vezetővel készített interjú 8. A munkaközösség-vezetők hol, 
milyen tevékenység formájában kapcsolódnak be a vezetés munkájába? és 19. Milyen módszerei, formái 
valósulnak meg az intézményen belüli információátadásnak? 
44 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 
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pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással, a szülőkkel, a pedagógiai munkát 
segítő szakemberekkel a problémák megoldásában. 45 

Fejleszthetőségek: 

Tudásmegosztás kis csoportos megvalósulásának kiterjesztése tágabb környezetre, tantestület 
egészére. A kommunikációs csatornák széles körének megtartása mellett az online csatornák 
egységesítése. 46 

 

III/3.5. Az intézmény külső kapcsolatai kompetencia terület 

„Az intézmény a város legrégibb és legnagyobb intézménye. Szervesen 
kapcsolódik a város életéhez. Több rendezvényünk kimondottan kedvelt társasági esemény, 
különösen a báljaink. A sportrendezvényeink közül van olyan, amelyik már városi 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Ez a Fut a Suli.   

A város rendezvényeibe aktívan kapcsolódunk be a műsorainkkal, fellépéseinkkel 
néptánc, énekkar, torna, balett csoportok fellépésével.  A városi Zsigmond napokon, a szüreti 
felvonulások és a nemzeti ünnepeken rendre részt veszünk tanulóinkkal és a kollégákkal.  

Több városi rendezvénynek is helyet adunk. Zeneiskolai, színházi, irodalmi 
események helyszíne az iskolánk. Sok érdeklődőt vonz a Térségi versmondó versenyünk. 
Területi Szorobán versenyt és három megyei szintű matematika versenyt rendezünk. „47 

Kialakult rendje van a kapcsolattartásnak, melyet az SZMSZ külön szabályoz, de 
rendkívül élénk kapcsolatai vannak az intézménynek, mind a helyi közélet, mind a szakmai 
szervezetekkel. Igen jó személyes kapcsolatokat ápolunk intézményi szinten az óvodákkal, a 
helyi középiskolával, EGYMI-vel, pedagógiai szakszolgálattal, a város vezetésével, a 
fenntartóval, a múzeum, a művelődési ház vezetőivel, illetve a védőnői szolgálat és a 
rendőrség képviselőivel is. Korrekt, bizalmon alapuló kapcsolatokat sikerült a partnereinkkel 
kialakítani és ápolni.   

Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, kihasználjuk az alkalmat 
közös dolgaink megbeszélésére, keressük az alkalmat egymás munkájának támogatására, 
segítésére.48 

A nevelő-oktató munka szempontjából a leghasznosabbnak a pedagógiai 
szakszolgálattal és a pedagógiai oktatási központtal való kapcsolattartást tartom a 
leghasznosabbnak.  

                                                           
45 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 4. Belső kapcsolatok, 
együttműködés, kommunikáció 
46 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv 3. Fejlesztési feladat 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 
47 Forrás: Intézményi Önértékelés Jegyzőkönyv Vezetővel készített interjú 23. Milyen szakmai, közéleti szerepet 
tölt be az intézmény? 
48 Forrás: Intézményi Önértékelés Jegyzőkönyv Vezetővel készített interjú 24.Mennyire élénk és rendszeres a 
szakmai szervezetek munkájában vagy a helyi közéletben való személyes/ munkaközösségi részvétel? 
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A pedagógiai szakszolgálat esetében a kapcsolat tartalma: a tanulók 
diagnosztizálására épülő szakmai (nevelési, tanulási) segítségnyújtásban történő 
közreműködés, különös tekintettel az SNI és BTM-es tanulókat illetőn. Ennek érdekében 
szakmai konzultációk, esetmegbeszélések szervezése, egymás programjain való részvétel.  

A pedagógiai oktatási központtal való kapcsolattartás esetében a kapcsolat 
tartalma: a pedagógusok munkájának segítése, szakmai programokon való részvétellel, 
személyes tanácsadással, konzultációval.49 

Erősségek: 
5.1. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik 
a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A külső 
partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.  
 
5.2. Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással 
is rendelkezik. Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső 
partnerekkel való egyeztetés. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek 
igényeinek, elégedettségének megismerése. Rendszeres, kidolgozott és követhető az 
intézmény panaszkezelése. 
 
5.3. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és 
véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik. 
 
5.4. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a 
helyi közéletben. A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző 
helyi/regionálisrendezvényeken. Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét 
elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. Az intézmény a 
fenntartható fejlődés pedagógiájának megvalósítása érdekében együttműködik más 
intézményekkel, szervezetekkel is, támogatja a pedagógusok és tanulók részvételét olyan 
projektekben, amelyek erősítik a résztvevőkben a fenntartható fejlődés szemléletmódját. 
50 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény belső és külső partereivel való együttműködés alaposan szabályozott, 
hatékony, az intézményvezetés munkáját nagymértékben segíti. Az iskola, programjain 
keresztül kapcsolódik lakókörnyezete kulturális életéhez.51 

 

 

                                                           
49 Forrás: Intézményi Önértékelés Jegyzőkönyv Vezetővel készített interjú 21.A nevelő-oktató munka 
szempontjából melyik partnerekkel való együttműködést tartja a leghasznosabbnak? 
50 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 5. Az intézmény külső kapcsolatai 
51 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 5. Az intézmény külső 
kapcsolatai 
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III/3.6. A pedagógiai munka feltételei kompetencia terület 

Erősségek: 
6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendelkezik a belső 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az 
intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. Az intézmény 
a fenntartható fejlődés szempontjait szem előtt tartva, az erőforrások tudatos, takarékos 
felhasználására törekszik, amellyel jó példát mutat a tanulók, a szülők és a külső partnerek 
felé. 
 
6.2. Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. Arra 
törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök.  
 
6.3. Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető.  

 
6.4. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-
oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Az intézmény pedagógus 
továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya 
figyelembe vételével alakították ki. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, 
ellenőrzésének feladataira.  
 
6.5. Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, 
elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Az intézmény alkalmazotti közösségének 
munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az 
intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
 
6.6. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató 
munkarészét képezik. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az 
intézménymúltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.  
 
6.7. A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes 
terhelés alapján történik. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi 
szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását.  
 
6.8 Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő 
bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. Ennek rendje 
kialakított és dokumentált.  
 
6.9. Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést. Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív 
gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. A legjobb gyakorlatok 
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eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 
intézményvezetés.52 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendszeresen felméri 
a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 
szükségletéről. Az intézmény hagyományait ápolja, fejleszti és bevonja a belső és külső 
partnereit.53 

 

 

III/3.7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi 
szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés kompetencia terület 

 

Az intézményi dokumentumokat, szabályzatokat a szabályzatok nyilvántartási 
jegyzék segítségével követjük, mely tartalmazza a dokumentum legfontosabb adatait, a 
változások időpontját és rövid összefoglalóját, illetve a felülvizsgálat esedékességi idejét is. Ez 
jó alap arra, hogy számon tartsuk a tervezett változtatásokat. A jogszabályváltozásokat 
szakértő segítségével követjük, és szükség esetén végrehajtjuk a felülvizsgálatot, módosítást.  

Amennyiben a pedagógiai program szakmai részét kell változtatni, a szakmai 
munkaközösséggel és az intézmény vezetésével közösen alakítjuk ki az új szövegezést.  

A szabályzatot általában az intézményvezető készíti el – a megfelelő konzultációk 
lefolytatása után és a tervezetet ismerteti a kibővített vezetőséggel, akik kiegészíthetik, 
javaslatokat tehetnek. Ezek után készül el az a verzió, amelyik a nevelőtestület és a többi 
véleményező testület elé kerül.  

Az alapdokumentumaink, köztük az éves munkaterv készítésénél figyelembe 
vesszük a szabályzatok közötti és a jogszabályokkal való koegzisztencia követelményt, tehát 
az intézmény sajátos jellemzői összhangban vannak például a Pedagógiai Programunkkal, 
mely a szakmai munkánkat foglalja össze, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, mely az 
intézményi működésünket határozza meg és természetesen a koegzisztencia a többi 
szabályzatunkra is vonatkozik.54 

Erősségek: 
7.1. Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért 
felelősminiszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai 

                                                           
52 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 6. A pedagógiai munka feltételei 
53 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 6. A pedagógiai munka 
feltételei 
54 Forrás: Intézményi Önértékelés Jegyzőkönyv 1. Vezetői interjú kérdései 3. Milyen rendszere van az 
intézményben folyó nevelő-oktató munkát meghatározó dokumentumok elkészítésének? 
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program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény 
sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.  
 
7.2. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 
terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 
rögzítésre is kerül. A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben (éves munkaterv, 
továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt 
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök,a megvalósulást jelző eredménymutatók. A 
képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve,annak 
érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és 
jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató 
papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a 
pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.  55 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a miniszter által kiadott tantervi 
szabályozó dokumentumokkal, a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait. Minden tanév tervezésekor 
megtörténik az intézmény tevékenységeinek ütemezése, ami az éves munkatervben rögzítésre 
is kerül. A tervek nyilvánossága biztosított.56 
  

                                                           
55 Forrás: Intézményi Önértékelés Intézkedési terv Kiemelkedő területek felsorolása 7. A Kormány és az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
56 Forrás: Intézményi Tanfelügyelet Intézkedési terv Elvárások értékelése 7. A Kormány és az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

56 
 

  



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

57 
 

 

 
 
 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2023-2028. 
 
 
 
 
IV. A VEZETÉSI PROGRAM KIEMELT CÉLJAI ÉS 
FELADATAI  59. oldal 

 
 Cél és feladatrendszer        59. oldal 
 Alapvetések program és fejlesztés téren     59. oldal 
 A tervezett iskolai fejlesztések területei     60. oldal 

 
 
 

V. RÉSZLETES INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 65. oldal 
 

 1. Intézményi feladatellátás eredményessége 65. oldal 
 2. Erőforrásokkal való gazdálkodás      68. oldal 
 3. Stratégiai szemlélet, kormányzati elvárásoknak való megfelelés  69. oldal 
 4. A vezetői kommunikáció és irányítás     72. oldal 
 5. Az együttműködés megerősítése a szülőkkel és a partner  

intézményekkel         74. oldal 
 6. Az iskolával kapcsolatos fenntartói igényeknek való megfelelés  75. oldal 
 7. Motiváció, elkötelezettség és etikus magatartás    77. oldal 
 8. A fenntartó által meghatározott szempont     77. oldal 

 
 
 

VI. A VEZETŐI PROGRAM ÜTEMEZÉSE   80. oldal 

 
 
 
VII. ZÁRSZÓ         83. oldal 
  



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

58 
 

 
  



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

59 
 

IV. A VEZETÉSI PROGRAM KIEMELT CÉLJAI ÉS 
FELADATAI  

 
 
 

Cél és feladatrendszer 
 

Vezetői programom cél és feladatrendszerét hosszú távú (4-5 év), és középtávú (2-3. 
év) célra, osztottam fel. A hosszú távú célt stratégiai célnak szánom, a közép és rövidtávú 
célokat pedig az ehhez szükséges taktikai céloknak. 

 

➢ Hosszú távú cél: korszerű feltételek között működő, kiegyensúlyozott, jó légkörű, 
magas szakmai munkát végző intézmény megteremtése, olyan iskoláé, ahová szívesen 
jár diák és pedagógus. 

➢ Középtávú cél: a szakmai munka további javítása: a kompetenciamérés és a 
beiskolázási eredmények megtartása, növelése, a tehetséggondozás megújítása és a 
természettudományos területek súlyának a növelése. 

 

 

Alapvetések program és fejlesztés téren 
 

1. A fejlesztési elképzelések elsődleges alapvetése, hogy ami jól működik, azt nem kell 
megjavítani. Tehát mindazok az értékek, amelyek eddig is, és vélhetően a továbbiakban 
is biztosítják a Zsigmond Király Általános Iskola működését és jó hírnevét, azok 
maradjanak meg a továbbiakban is. 

2. Másrészről minden fejlesztés, innováció, változtatás csak lassan, fokozatosan és 
tervezetten mehet végbe, hiszen a hirtelenül gyors, elkapkodott irányváltások inkább 
megtépázzák a „hajó” legénységét, mint segítenék. 

3. A harmadik alapvetés, hogy csak olyan innovációt érdemes elindítani, amelyet 
támogat a fenntartó, a nevelőtestület jelentős (lehetőleg minél nagyobb) része és a 
szülői közösség, valamint a helyi városvezetés is. 

4. A negyedik alapvetés pedig, hogy az innovációknak a pénzügyi realitás talaján kell 
állniuk. A takarékos gazdálkodás érdekében minden fejlesztésnél vizsgálni kell a 
költségigényt, a költségek csökkentésének lehetőségeit. A terveknek a valós helyzethez 
kell igazodniuk, és a lehetséges kereteken belül kell maradniuk. Ugyanakkor egy-egy jó 
ötletet csupán anyagi okokból nem szabad lesöpörni, hiszen általában több lehetőséget is 
lehet találni a megoldásra. 
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A tervezett iskolai fejlesztések területei: 
 

Legfontosabb célom az iskola szakmai munkájának további emelése és a 
munkahelyi légkör további javítása. Az intézményvezető legfontosabb feladata, hogy 
miközben felkészíti a munkatársait az új törvények és rendeletek, valamint az ezekből fakadó 
változások el- és befogadására, minél nagyobb nyugalmat, kiegyensúlyozott légkört 
teremtsen intézményében, mert nevelni csak kiegyensúlyozott, nyugodt és motivált 
pedagógusokkal lehet. Ennek megteremtése érdekében – újbóli intézményvezetői 
megbízatásom esetén, az érintettekkel ugyanolyan korrekt és emberi, a törvényi előírásoknak 
is megfelelő kapcsolat és párbeszéd kialakítására fogok törekedni, mint amit eddig is 
tapasztaltak.  

A tervezett fejlesztési területeket a frissen megjelent Pedagógus 
teljesítményértékelési rendszer koncepciója - Általános iskolai intézményvezetők értékelési 
szempontjai alapján csoportosítottam. 

 

1. Intézményi feladatellátás eredményessége 57 

Az iskola komplex felújítása megtörtént és ennek eredményeként a következő 
tanévekben már XXI. századi európai körülmények között lehet dolgozni. Célom, hogy az 
intézményi fókusz a szakmai kérdésekre terelődjön a következő években.  

Szakmai teljesítményünket az intézménybe járó gyermekek, tanulók fejlődésének 
üteme, tanulmányi eredményességének mutatói jelenítik meg. Feladataink is erre alapozva 
jeleníthetőek meg. 

 A tehetséggondozó tevékenység eredményeit a felvételi-továbbtanulási mutatók 
változásainak nyomon követésével, a megyei és országos versenyeredmények számon 
tartásával és a korábbi eredmények összevetésével tudjuk mérni.  

o Feladatunk az OKM és verseny-eredmények megtartása, növelése. 
 A felzárkóztatás érdekében végzett munkánk eredményességét a lemorzsolódási 

mutatók alakulásával, a hiányzások mennyiségének alakulásával, és az országos 
mérések intézményi eredményeivel követhetjük.  

o Feladatunk a továbbiakban is működtetni a felzárkóztató iskolai rendszert. 
 Az intézmény népszerűségét az iskolába jelentkező tanulói számának a beiskolázási 

körzet demográfiai adataival való összevetésével illusztrálhatjuk.  
o Feladatunk az iskola népszerűségét tovább növelő projektek indítása. 

 Az intézmény pedagógiai-szakmai színvonalát, a hozzáadott pedagógiai értéket a 
bemeneti és kimeneti mérésekkel, illetve a továbbtanulási eredményekkel lehet mérni. 

o Feladatunk a tanulói kompetenciafejlesztés folytatása, a mérések 
eredményeinek folyamatos elemzése és a fejlesztési területek meghatározása a 
nevelőtestület számára. 

Terveink között szerepel iskolai énekkar, képzőművészeti szakkör működtetése; sakk és 
szorobán oktatás újraindítása, illetve sportágak meghonosítása is. 
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2. Erőforrásokkal való gazdálkodás 58 

A humán-erőforrás gazdálkodás szakszerűségét a szakember-ellátottság biztosítása 
jelzi. Iskolánkban még mindig 100%-os a szakos ellátottság. A kollégák motiválására nagy 
hangsúlyt fektetünk. Működtetjük a pedagógus teljesítmény-értékelési rendszert. Az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelően nagy gondot fordítunk arra, hogy a feladatokat és az 
erőforrásokat egyaránt figyelembe vevő tantárgyfelosztást készítsünk. 

 Feladatunk elsősorban a szakos ellátottság biztosítása és a meglevő állomány 
motiválása és a feladatok egyenlő elosztása. 

A szakmai tudás karbantartása, megosztása, bővítése nyomon követhető az 
innováció ösztönzése, támogatása terén. Ennek jó példája a nevelőtestület egészének 
módszertani átképzése 2018-19-ben. A munkaközösségi műhelymunkák a munkatársak 
szakmai tudásának bevonásával történnek.  

 Feladatunk a további munkatársi tudásmegosztás elősegítése, és az innovációk 
támogatása.  

Az intézményi hatáskörben lévő gazdálkodás precizitása, hatékony 
forrásfelhasználás, infrastruktúra intézményvezetői hatáskörbe sorolható rendben tartása, 
gondos kezelése, tisztaság, rendezettség, a tanulási környezet színvonalát növelő megoldások 
alkalmazása szintén a takarékos gazdálkodás területeihez tartozik. 

 Feladatunk a tanulási környezet színvonalát tovább növelő megoldások 
alkalmazása, például az iskolaudvar fásítása, kültéri tanterem kialakítása, stb. 

 Továbbá az iskolaterületek tisztaságának, rendezettségének biztosítása. 

 

 

3. Stratégiai szemlélet, kormányzati elvárásoknak való megfelelés 59 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény 1.§ (1) bekezdése 
egyértelműen meghatározza a köznevelés küldetését, ezen keresztül pedig közvetve a 
pedagógusokkal és az intézményvezetőkkel szemben támasztott elvárásokat is. 60 

Az iskola az önértékelési eljárás során elvégezte az intézményi önértékelés 
feladatait, erről jegyzőkönyvet és intézkedési tervet készített. Az iskola 2017-ben és 2022-ben 
is intézményi tanfelügyeleti eljáráson is átesett. Erről jegyzőkönyv készült, majd kidolgoztuk 
az intézkedési tervet, melyet a nevelőtestület megismert és elfogadott. A dokumentumokat 
feltöltöttük az Oktatási Hivatal felületére. A következő években az intézkedési tervek 
fejlesztési terveit valósítjuk meg. 
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Az intézményfejlesztésre vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiai tervek az 
önértékelési és tanfelügyeleti intézkedési tervek, illetve a vezetői önértékelés és tanfelügyeleti 
ellenőrzés önfejlesztési tervein túl a fenntartó igényeit kiemelten figyelembe vevő 
Intézményvezetői Mesterprogram és intézményvezetői fejlesztési tervek alapján valósul meg. 
A fejlesztési célok ütemezett megvalósítása az intézmény jövőjére hatást gyakorló külső 
környezeti, társadalmi, gazdasági tényezők nyomon követése a Mesterprogram rendszeres 
értékelésével, a rendszeres Intézményi Önértékelés, Intézményi Tanfelügyeleti 
ellenőrzés és Vezetői Önértékelés, Vezetői Tanfelügyeleti ellenőrzés során valósul meg. 

Feladataink a jelenlegi intézményi jó gyakorlataink megújítása:  

 iskolai rendezvények tervezésének gyakorlata, 61 
 iskolai Zsigmond napi rendezvények és a hozzá kapcsolódó saját tanulmányi 

versenyek megújítása, 
 a Rákóczi Szövetség iskolai alapszervezetének megújítása, a külhoni kirándulások 

sorozatának folytatása. 
 Szakmai műhelymunkák megújítása: munkaközösségi műhelymunkák, előadások, 

együttműködések. 62 

 

 
4. A vezetői kommunikáció és irányítás területe 63 

Köznevelési intézményben vezetői feladatot vállalni megtisztelő, embert próbáló 
feladat és kihívás. Az állandó változások folyamatos vezetői dinamizmust, állóképességet 
követelnek a vezetőtől. A nevelőtestület és az alkalmazotti kör irányítása határozott, 
egyértelmű feladatkiadással és ellenőrzéssel valósul meg. Folyamatosan törekszem a 
folyamatos tájékoztatásra a munkatársak felé az őket érintő tudnivalókról. Ehhez 
felhasználom mind a közvetlen megbeszéléseket, értekezleteket, mind az írásos, online 
felületeket. Tapasztalom, hogy az emberséges, korrekt tájékoztatáson és megbeszéléseken sok 
múlik. Az ellenőrzésekbe bevonom a vezetőtársaimat, az intézményvezető-helyetteseket is. 
Ezt a jól működő gyakorlatot kívánom folytatni. 

A klasszikus vezetői funkciók ma új értelmezést, tartalmat kaptak. A korábbi 
gondolkodásmód és vezetési tevékenységek voltak: a tervezés, a szervezés, az irányítás, a 
koordinálás és az ellenőrzés. Ma már a vezetői funkciók jövőképben, csapatépítésben, 
motiválásban, erőforrásokban és gondoskodásban nyilvánulnak meg.64 

Élsportoló múltam nagy segítséget jelent a vezetői munkám során. Önfegyelmet, 
higgadtságot, állóképességet, monotónia tűrést fejlesztett ki nálam hosszútávfutó időszakom. 
A csapatjátékok során pedig megtanultam, hogy észrevegyem az adódó helyzeteket, gyorsan 
reagáljak és csapatban gondolkozzak. 

A mai kor már más vezetői módszereket és készségeket, kommunikációs, motivációs 
repertoárt követel a vezetőtől, mint az előző évtizedek. Ez az együttműködő vezetési stílus, 
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vagy szakmai körökben ismert nevén, a nice leadership, amit vezetői munkám során jelenleg 
és a jövőben is alkalmazni kívánok.  

Ez a vezetői stílus a kollégák számára nyílt és őszinte kommunikáció, a segítő, 
fejlesztő szándékú szakmai konzultáció, tanácsadás és igény esetén coach jellegű személyes 
segítségnyújtás, valamint a win-win jellegű tárgyalástechnika alkalmazása során 
nyilvánulhattak meg.  

Úgy érzem, vezetői munkám során női kompetenciáim is sokat segítenek. 
Személyiségem empatikus és diplomáciai attitűdjeivel a belső és külső konfliktusos helyzetek 
konszenzusos rendezésében igen jó eredményeket értem el, letisztult, nyugodt kapcsolatokat 
sikerült kialakítani. A felsoroltakat már megismerhették a kollégáim és intézményi 
partnereim. 

Vezetőtársaim és egy-egy területért felelős kollégáim pedig az adott terület 
felelősségi köre mellé megfelelő hatáskört, mozgási teret is kapnak (munkaközösségi 
munka, DÖK, BECS, egy-egy iskolai rendezvény szervezése, iskolai honlap szerkesztés, 
osztályfőnöki területek, stb.). Ennek már kialakult módszerét és gyakorlatát bevezettem az 
intézményben. Ezt a vezetői hozzáállást kívánom a következő időszakban is folytatni, ezen 
kompetenciáimat továbbfejleszteni. 

 

 

5. Az együttműködés megerősítése a szülőkkel és a partner intézményekkel 65 

A család meghatározó szerepet játszik a gyermek személyiségének alakulásában. A 
szülő és az iskola egymást segítve, a kölcsönösség és a lojalitás alapján kell, hogy 
együttműködjön.  

Több rendezvény szerepel az éves munkatervünkben, melyeket a családokkal 
és a szülők választott képviselőivel, az szülői munkaközösséggel együttműködve, közösen 
tartunk és számítunk az aktív részvételükre. Ilyenek például a Fut a suli sportnap, az 
Adventi vásár, a tavaszi Húsvéti vásár és a Zsigmond napi felvonulás. Ezeket a jövőben is fenn 
kívánjuk tartani. 

Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel a tanulókat érintő ügyekben és törekszünk 
arra, hogy a szülői házzal közösen találjunk megoldást a tanulók nevelésével kapcsolatos 
kérdésekben. Örömmel tapasztaljuk, hogy növekszik az iskolával együttműködő szülők köre. 

Az iskola élete összenőtt a település intézményeivel. Szakmai partnereinkkel, az 
együttműködésnek kialakult rendje és hagyományai vannak. Ezeket a kötelékeket a következő 
időszakban is ápolni és erősíteni szükséges.  
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6. Az iskolával kapcsolatos fenntartói igényeknek való megfelelés 66 

A tankerülettel való jó együttműködés érdekében fontosnak tartom a határidők 
betartását, az adatszolgáltatások pontosságát. Ezen a területen folyamatosan törekedtem a 
megfelelő irodai szakember állomány kialakítására, ellenőrzésére és felkészültségük 
javítására. Kiemelten kezelem a - fenntartó stratégiai céljaival történő azonosulást.  

A 2018-2023. ciklusra készített vezetői pályázatában foglaltakat megvalósítottam 
és ugyanerre készülök vezetői megbízatásom esetén a következő ciklusban is. 

Folyamatosan törekedtem a Salgótarjáni Tankerületi Központtal való együttműködésre, a 
kapcsolat rendszerességére és minőségére. Vezetői értekezleteken rendszeresen részt 
vettem, a fenntartói beavatkozásokat jelentő eseteket jelentettem, konzultációt 
kezdeményeztem. A fenntartóval továbbra is a lojális együttműködést tartom követendő 
irányvonalnak. 

 
 

7. Motiváció, elkötelezett, etikus magatartás67 
 

Az intézmény iránti elkötelezettségem mindkét ciklus alatt töretlen volt, amit szakmai 
munkám fémjelez. A következő vezetői ciklus időszaka alatt az intézmény szervezeti 
kultúráját szeretném megújítani a külső jegyekben is. A külső nemzeti jelképek épületeinkre 
való kihelyezésén túl az iskola jelképeit is szeretnénk megújítani iskolanyakkendő 
formájában. 

 
8. A fenntartó által meghatározott szempont 68 

 

Simon Tibor tankerületi igazgató úr 2019-ben benyújtott intézményvezetői 
mesterprogramomhoz már meghatározta a kiemelt területet, mint értékelési szempontot, a 
természettudományos terület súlyának emelését. Ezt a szempontot a jelenleg megújítás alatt 
álló mesterprogram készítése során is fontos célként kezelem. 

Szakmai munkánk kiteljesedését az iskola fenntarthatósági, környezet- és 
természetvédő, ökoiskolai irányvonalának további erősítésével tervezem folytatni. Ehhez az 
irányvonalhoz szorosan kapcsoltan pedig az egészségnevelés kiemelt nevelési területére 
kívánok hangsúlyt fektetni. 

Jelenleg újabb átalakuláson megy át a köznevelés. A vezetői pályázatírás idején 
körvonalazódik az új Pedagógus teljesítményértékelési rendszer koncepciója és több 
minősítési, értékelési, ellenőrzési rendszer átalakítása is várható. A következő években is a 
hatályos jogszabályokhoz, érvényes rendszerekhez szükséges igazítani az iskola működését. 
  

                                                           
66 Pedagógus teljesítményértékelési rendszer koncepciója - Általános iskolai intézményvezetők értékelési 
szempontjai - 6. Kapcsolat a fenntartóval 
67 Pedagógus teljesítményértékelési rendszer koncepciója - Általános iskolai intézményvezetők értékelési 
szempontjai - 7. Motiváció, elkötelezett, etikus magatartás 
68 Pedagógus teljesítményértékelési rendszer koncepciója - Általános iskolai intézményvezetők értékelési 
szempontjai - 8. A fenntartó által meghatározott szempont 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

65 
 

V. RÉSZLETES INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 
 

V/1. Az intézményi feladatellátás eredményessége 

Az intézmény eredményessége a helyzetelemzés részletesen taglalja, ezért csak visszautalok 
erre. 

 Az OKM adatok alapján Pásztó kisvárosi minőségéhez viszonyítva az elért 
eredményeket, mindkét mérési területen, mindkét évfolyamon a gyerekek 
szignifikánsan jobb eredmény értek el. 

 Az Idegennyelvi mérésen tanulóink mindkét évfolyamon az országos átlag fölött 
teljesítenek, német nyelvből a 6-os eredmények megközelítik az országos átlagot, 8. 
osztályban azonban elmaradnak ettől. A két nyelv átlaga az országos átlag körül van. 

 Továbbtanulási eredményeink a városban a legjobb, a tankerületben intézményi 
szinten a legjobbak közé tartoznak. 

 Megyei, területi és Országos versenyeredményeink alapján évente több száz díjat 
hozunk el, köztük országos első helyezéseket is. A szorobán versenyek országos első 
helyezései például rendszeresen elnyerjük. 

 Ökoiskola címet nyertünk. 

A következő ciklusban több szakmai fejlesztést is tervezek. 

 

V.1.1. Tehetséggondozó művészetoktatás megújítása 

Pásztói járásban igen magas a zeneművészeti ág által szervezett oktatásban részesülő 
tanulók aránya, 55%. A táncművészeti ágban nyújtott oktatás 28%, míg a képző- és 
iparművészeti ágban a tanulók 17%-a részesül, s nincs a járásban szín- és bábművészeti 
oktatás.69  

Az intézmény 2018-ban is saját alapfokú művészetoktatási tevékenységet tervezett 
kidolgozni, de új helyzetet teremtett, hogy fenntartónk, a Salgótarjáni Tankerületi Központ 
átszervezési javaslatot terjesztett fel a Klebelsberg Központ elnökének előzetes jóváhagyásra, 
mely tartalmát tekintve az iskola tagintézményének létesítése. Az alapfokú művészetoktatás 
bevezetését azzal indokolták, hogy az iskola részt vesz az EFOP-4.1.2. pályázatban, melyben 
vállaltuk az alapfokú művészeti oktatást folytató tagintézmény létrehozását.  

2020-ban megszűnt a közös igazgatású köznevelési intézmény. A feladatellátás 
eredményessége érdekében tervezzük a tehetséggondozó művészetoktatás megújítását. A 
Gárdonyi elődintézmény zenetagozatos múltjából adódó zenei, énekkari tevékenység, ének-
zene tanárok és tanítók együttműködésével iskolai énekkart kívánunk alakítani. 

A grafika és festészet terén tevékenykedő művésztanáraink alkotásai és a néptáncot 
oktató kollégánk művészi koreográfiái ezen művészeti ágak beindítását segítik. A tanórák báb- 
és drámapedagógiai módszere felvetette már ennek a területnek is a fejlesztését. Idén kísérleti 
                                                           
69 Forrás: A Salgótarjáni Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2018-2022 
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jelleggel elindítottuk a tehetséggondozó képzőművészeti iskolai szakkört, aminek nagy 
sikere van a tanulók körében. Ezt a területet is szeretnénk kibővíteni. A fejlesztéseket 
tehetséggondozó műhelyként tervezem megvalósítani. 

 

V.1.2. Szorobán és sakkoktatás megújítása 

A japán szorobán módszert és eszközt évtizedek óta tanítja és használja az intézmény. 
Megnyertük a területi szorobán verseny rendezési jogát is. Az utóbbi években azonban sok 
szorobánozó kolléga távozott az iskolából és kissé megkopott a lelkesedés ezen a területen.  

A módszer javítja az agynak azon területeit, amelyek a fejszámolást, az idegen nyelv 
elsajátítást támogatják, tehát a versenyeredményeken túl is jelentős haszna van a tanulók 
eredményessége szempontjából, ezért megújítjuk a szorobán oktatást és versenyeztetést.  

Távlati célunk, hogy minden alsó tagozatos osztályban legyen elérhető a szorobán 
oktatás. A cél érdekében az a terv, hogy belső tudásátadás, workshop keretében osztályonként 
egy tanító elsajátítja az eszköz használatát és beépíti a szakmai munkájába. 

A sakk kiválóan fejleszti a taktikai, stratégiai gondolkodást. Korábban része volt az 
iskolai szakköröknek a sakk szakkör is, ahol tanítványaink minden kategóriában országos 
bajnokok voltak, kivéve, ahol nem indultak el. Ezt a területet vagy a korábbi szakköri 
formában, vagy a sakkpalota programon keresztül kívánjuk újra visszahozni az iskola 
tehetséggondozó foglalkozásainak repertoárjába. 

 

V.1.3. Erasmus+ köznevelés projekt 

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató 
programja, amelyre pályázatot intézmények, szervezetek nyújthatnak be, az egyéni részvétel 
ezeken keresztül valósulhat meg.  

A köznevelés terén a program fókuszában a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkatársak, intézményvezetők szakmai és személyes fejlődése, valamint a 
diákok, a társadalmi befogadás és diverzitás, valamint az innovatív pedagógiai módszerek 
alkalmazása áll. Ehhez a köznevelési-, illetve a köznevelés területén aktív – állami, civil, 
illetve üzleti területen működő intézmények is számos módon kapcsolódhatnak a szakmai 
fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében.70 

A megvalósítást apró lépésekkel kívánom bevezetni.  

 Először 3-4 munkatárssal szeretnék részt venni egy rövid futamidejű 
mobilitási tevékenységben, például a már meglévő nyelvtudás fejlesztése 
céllal.  

                                                           
70 Tempus Közalapítvány Erasmus+  Köznevelés kiadványa 2023. 
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 Ezt követően szeretném a résztvevők körét fokozatosan bővíteni más 
munkatársakkal is, célként pedig a partner szervezet keresést és az IKT 
kompetenciák fejlesztését tűzném ki. 

 Továbbiakban nagyobb létszámú pedagóguskörrel iskolalátogatást terveznénk, 
és a továbbiakban kiépítenénk a nyári továbbképzések és a diák mobilitás 
rendszerét. 

Az Erasmus-akkreditációt követően az intézményünk több partnerrel is kapcsolódna. 
Egyrészt a helyi közoktatási intézményekkel, másrészt külföldi szervezetekkel is. 

 

V.1.4. Az iskola épületeinek és eszközellátásának további fejlesztése 

Az EFOP-4.1.2-17. 2017-00042 sz. „A Zsigmond Király Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében" pályázat során az iskola fenntartója sikeresen pályázott az „Iskola 
2020” felhívásra. A megvalósult fejlesztések sokat javítottak az intézmény küllemén és 
élhetőbb belső tereket hoztak létre.  

Sajnos azonban néhány tervezett fejlesztést nem sikerült megvalósítani, és ezek jó 
része éppen a nevelő-oktató munka eszközei. Ezt a csalódást tükrözi a pedagógusok 
elégedettségének legutóbbi felmérése is. A nevelőtestület rendkívül elégedetlen a szakmai 
munka feltételeivel. A felmérésben ez a terület több kollégánál is a teljesen elégetlen 
kategóriába került. Az általános elégedetlenség nagyságrendekkel nagyobb, mint a felújítás 
előtt. Ezt a mutatót mindenképpen javítani kell a következő években.  

Tanügyi tartalom területén korszerű digitális eszközök beszerzésére van szükség: 
tanulói laptopokra, tabletekre, és elsősorban interaktív táblákra, valamint korszerű szemléltető 
eszközökre. Ezt a fejlesztést tartom a legsürgetőbbnek, mert a minőségi szakmai munka 
feltételei a pályázatnak is kiemelt területei voltak. Megvalósítását elsősorban fenntartói 
pályázatból, beszerzésből látom megvalósíthatónak. 

A szakmai munka zavartalanságának végzéséhez elengedhetetlen a hiányosságok 
pótlása. A megsemmisült iskolai zászlótartók, zászlófelvonó rudak pótlása is halaszthatatlan. 
játszótéri terület mellett dülöngél a kőfal, a főbejárat előtti pályán a munkagépek alatt 
megsüllyedt aszfalt balesetveszélyes, mielőbbi beavatkozást igényel. Az iskolai beléptető 
rendszer további elemei, a kamerarendszer kiépítése, az elektromos kapuk nyithatóságának 
kiépítése és a kerítések felújítása a nyári karbantartás időszakára ütemezhető. 

Iskolaudvar és a sportpályák fejlesztése, felújítása nem csak az iskola, hanem a 
város érdeke is, hiszen a város központjában nyújtana lehetőséget városi sport rendezvények 
lebonyolítására, amennyiben kiépítésre kerülne a tervezett elektromos eredményjelző, 
térvilágítás, hangosítás, valamint a pályák tervezett burkolása. Az iskolaudvarra tervezett 6 db 
pihenővel (pergola) ellátott botanikus kertrész kialakítása, illetve az iskola területének fákkal, 
cserjékkel való árnyékolása élhetőbb környezetet eredményezne a melegebb hónapokban az 
iskolaközösség számára. A szabadon maradt területen kültéri sporteszközök, pihenő padok 
telepítése, a tervezett játszótér megépítése a város legkihasználtabb játszó és pihenő területét 
hozná létre. Terveink között szerepel a fásítás során kültéri tanterem kialakítása is. 
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A tervezett fejlesztések, a tanulók számára korszerű iskolai környezetet, a 
pedagógusok számára pedig az oktató-nevelő munkához szükséges feltételeket teremtenék 
meg Pásztón. A fejlesztések volumene miatt a jelen gazdasági helyzetben elsősorban a 
fenntartó és az iskola tulajdonosának pályázataira számítok: iskolafásítás, sportlétesítmények, 
játszóterek létesítése, felújítása, stb.  

V/2. Az iskola erőforrásokkal való gazdálkodás 

A humán-erőforrás gazdálkodás legnagyobb feladatat a megfelelő szakmai 
végzettségű pedagógusokkal, illetve más szakemberekkel pótolni a nyugállományba, vagy 
GYES-re vonuló kollégákat. Ennek a területnek a szakszerűségét a szakember-ellátottság 
biztosításának megoldása jelzi. Igen büszkék vagyunk arra a vezetői bravúrra, hogy 
iskolánkban még mindig 100%-os a szakos ellátottság. Ezt az eredményt jól működő formális 
és informális kapcsolataink felhasználásával érjük el. Nem csak a megfelelő végzettségű 
kollégák toborzása fontos a számunkra, hanem a meglévő állomány motiválására is nagy 
hangsúlyt fektetünk. Működtetjük a pedagógus teljesítmény-értékelési rendszert. Erre a 
feladatra alakítottuk meg a Belső Önértékelési Munkaközösséget. A tevékenységet munkaterv 
alapján végezzük és a beosztást év elején ismertetjük és fogadjuk el. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően nagy gondot fordítunk arra, 
hogy a feladatokat és az erőforrásokat egyaránt figyelembe vevő tantárgyfelosztást készítsünk. 
A gyakorlati feladatokat a vezetőtársaimmal végezzük, majd a kialakult tantárgyfelosztást 
ismertetjük a nevelőtestülettel. Amennyiben változást szeretne valaki kezdeményezni, azt a 
munkaközösség vezetőjén keresztül teheti meg, egyeztetve a változásban érintettekkel. Ez a 
demokratikus megoldás biztosíték arra, hogy az egyenlő terhelés követelményeinek 
megfeleljünk. 

A szakmai tudás karbantartása, megosztása, bővítése érdekében folyamatosan 
nyomon követjük a kollégák továbbképzési kötelezettségének teljesítését, illetve rendszeresen 
tájékoztatjuk a pedagógusokat a továbbképzési lehetőségekről. 2019-ben a nevelőtestület 
egyöntetűen részt vett a Komplex Alapprogram elsajátításában. Megújítottuk szakmai 
módszertanunkat, a tanultakat beépítettük a napi munkánkba. Igen büszke vagyok rá, hogy 
megfelelő módszerrel, konkrétan személyes példamutatással ösztönözni tudtam a csapatot a 
nagyszabású innováció megvalósítására. 

A munkaközösségi műhelymunkák a munkatársak szakmai tudásának bevonásával 
történnek. Rendszeresen hívunk előadókat egy-egy speciális terület jobb fejlesztése 
érdekében. Ilyen volt például legutóbb a hiperaktivitás, figyelemzavar diagnózissal élő 
tanulók szakszerűbb integrálásának módszertani műhelymunkája, ahová a POK munkatársát 
hívtuk meg. Feladatunk a további munkatársi tudásmegosztás elősegítése, és az innovációk 
támogatása.  

Az intézményi hatáskörben lévő gazdálkodás precizitására eddig is nagy gondot 
fordítottunk. A hatékony forrásfelhasználás, az infrastruktúra intézményvezetői hatáskörbe 
sorolható rendben tartása, gondos kezelését kiemelten kezeljük. A tisztaság, rendezettség, a 
tanulási környezet színvonalát növelő megoldások alkalmazásában a nevelőtestület aktív 
kreatív ötleteire és megvalósító képességére továbbra is támaszkodok.  

 Feladatunk a tanulási környezet színvonalát tovább növelő megoldások 
alkalmazása, például az iskolaudvar fásítása, kültéri tanterem kialakítása, stb. 
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V/3. Stratégiai szemlélet, kormányzati elvárásoknak való megfelelés 

 

Az iskolával kapcsolatos kormányzati elvárásoknak való megfelelés 

Az elkövetkezendő öt év céljai és feladatai mindhárom szinten (pedagógusi, vezetői, 
intézményi) a belső önértékelési eljárás és külső tanfelügyeleti eljárás eredményein alapszik, 
ezért a következő táblázatokban bemutatásra kerülő célok közül kiemelve jelenítem meg 
azokat. Az önértékelési, valamint a tanfelügyeleti eljárást követően fejlesztési tervek is 
készültek. 
 
Kiemelt célok a tanítást és tanulást támogató pedagógus kompetenciák fejlesztésére 
 

Területek Célok 
 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Folyamatos megújulás. 
Az élethosszig tanulás gyakorlati megvalósítása, 
megélése. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek 
tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexiók 

Elsősorban a tanmenet kiegészítése a tanórák utáni 
reflexiókkal, a dolgozatok eredményeinek 
elemzésével. 

3. A tanulás támogatása Szakmai, módszertani megújulás. 
4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek többi 
gyermekkel együtt történő sikeres 
neveléséhez szükséges megfelelő 
módszertani felkészültség 

Differenciált fejlesztés heterogén 
tanulócsoportban tanítási-tanulási stratégia 
alkalmazása a nevelés-oktatás folyamatában. 

5. A csoportok, közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 
a különböző társadalmi-kulturális 
sokféleségre, integrációs tevékenység, 
csoportos tevékenység 

Komplex alapprogram alapelveinek, pedagógiai 
modelljének alkalmazása a szakmai munkában. 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek 
személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 

Az általam tanított osztályban tanórák hospitálása. 
Konzultáció az osztályban tanító más tanárokkal 
és az osztályfőnökkel. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 
problémamegoldás 

Ökoiskola munkacsoport megújítása, működtetése 
Fenntarthatósági témahét, zöld jeles napok 
programjainak kidolgozása. 
Külső ökoiskola, zöldóvoda partnerekkel 
kapcsolatépítés, szakmai együttműködés. 
Szakmai publikációk készítése. 

8. Elkötelezettség és szakmai 
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Több projektmódszerre épülő tanulásszervezés 
megvalósítása. 
Ökoiskola cím megújítása. 

 
 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

70 
 

 
Kiemelt vezetésfejlesztési célok az Intézményvezetői Önértékelési és Tanfelügyeleti Eljárás 
jegyzőkönyvei és Intézkedési tervei alapján 
 

 
Területek Célok 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 
 

1. A tanulók tehetségének kibontását segítő 
oktatásszervezési formák, eljárások még 
hatékonyabb alkalmazása. 
2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, 
MNBT) fejlesztése, felzárkóztatása érdekében 
több megfelelő végzettségű fejlesztő 
pedagógusok bevonása a fejlesztő munkába. 
3. Differenciáló, az egyéni tanulási utak 
kialakítását célzó tanulástámogató eljárások, 
hatékony tanulói egyéni fejlesztések kialakítása 
és számonkérése.  
4. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi 
tanterv igazítása az intézmény sajátosságaihoz 71 

2. A változások stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 

 

1. A környezettudatosság, hatékony fenntartható 
fejlődés értékrendjének megszilárdítása 
érdekében az iskolai környezetvédelmi területek 
hatékonyabb kiépítése, már meglévő területek 
gondozása, új lehetőségek keresése. 
2. Azonosítani azokat a területeket, amelyek 
stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szorulnak.  
3. A célok megvalósulásának folyamatos 
nyomon követése 72 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 

 

A változásokra, innovációra nyitott intézményi 
környezet megteremtése.73 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 

 

1. A humánerőforrás ellenőrzésében és 
értékelésében való aktív vezetői részvétel. 
2. A belső tudásmegosztás különböző formáinak 
szorgalmazása. 74 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 

Reflektálás, visszacsatolás kialakítása a vezetői 
munkával kapcsolatban. 75 

 
 
 
 
 

                                                           
71 Önértékelés és Tanfelügyelet Intézményvezető Fejlesztési terv 1. A tanulás tanítás stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 
72 Önértékelés és Tanfelügyelet Intézményvezető Fejlesztési terv 2. A változások stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 
73 Önértékelés és Tanfelügyelet Intézményvezető Fejlesztési terv 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 
74 Önértékelés és Tanfelügyelet Intézményvezető Fejlesztési terv 4. Mások stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 
75 Önértékelés és Tanfelügyelet Intézményvezető Fejlesztési terv 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 
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Kiemelt intézményfejlesztési célok az Intézményvezetői Önértékelés és 

Intézményvezetői Tanfelügyeleti eljárás jegyzőkönyvei és intézkedési tervei alapján. 
 

Területek Célok 
 

1. Pedagógiai folyamatok 
 

1. A köznevelés irányítás stratégiai céljainak 
módosulása és a külső körülmények változása, 
esetleg a nevelőtestületi kezdeményezések, vagy 
az intézményi kapacitás lehetőségek 
újragondolása indokolttá teszi a tanterv 
folyamatos felülvizsgálatát és újragondolását.76 
2. Jó gyakorlatok gyűjtése, műhelymunka 
gyakorlatának megvalósítása. 77 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

A korábban is jól működő közösségépítő 
programok megvalósítása. 78 

3. Eredmények 
 

A vezetői munkával kapcsolatos munkatársi 
vélemények rendezett formában való 
megismerése és feldolgozása. 79 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 

 

1.Tudásmegosztás kis csoportos 
megvalósulásának kiterjesztése tágabb 
környezetre, tantestület egészére. 
2. A kommunikációs csatornák széles körének 
megtartása mellett az online csatornák 
egységesítése. 80 

3. A köznevelés irányítás stratégiai céljainak 
módosulása és a külső körülmények változása, 
esetleg a nevelőtestületi kezdeményezések, vagy 
az intézményi kapacitás lehetőségek 
újragondolása indokolttá teszi a tanterv 
folyamatos felülvizsgálatát és újragondolását.81 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 

A külső visszajelzések érdekében a partneri 
igények elégedettségek megismerése.82 

6. A pedagógiai munka feltételei 
 

Az intézményen belüli és kívüli szakmai 
tudásmegosztó tevékenység erősítése, 
kreativitást, innovációt fejlesztő műhelymunkák 
szervezése. 83 
Korszerű digitális eszközök és szemléltető 
eszközök beszerzése 

7.  A Kormány és az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott tantervi 
szabályozó dokumentumban 
megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott 
céloknak való megfelelés  

Az intézményi alapdokumentumok naprakész
megújítása.  

                                                           
76 Önértékelés Intézmény Intézkedési terv 1. Pedagógiai folyamatok 
77 Tanfelügyelet Intézmény Intézkedési terv 1. Pedagógiai folyamatok 
78 Tanfelügyelet Intézmény Intézkedési terv 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
79 Önértékelés Intézmény Intézkedési terv 3. Eredmények 
80 Tanfelügyelet Intézmény Intézkedési terv 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
81 Önértékelés Intézmény Intézkedési terv 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
82 Önértékelés Intézmény Intézkedési terv 5. Az intézmény külső kapcsolatai 
83 Tanfelügyelet Intézmény Intézkedési terv 6. A pedagógiai munka feltételei 
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V.4. Vezetői kommunikáció és irányítás terület 

 
„A játékosok rúgják a gólokat, de a csapatok nyerik a meccset.” 

(Seal-csoport jelmondata) 

 

A vezetés a hadtudományban gyökerezik. „A vezetés a legrégibb művészet és a 
legújabb tudomány.”84 Különösen szerencsésnek érzem magam, hogy a vezetői szakvizsgám 
és mestervezető képzésem során oktatóim, vezetőim között a magyar honvédelmi vezérkar 
kiemelkedő pedagógus személyiségeitől tanulhattam. A választott mottó az amerikai 
haditengerészet titkos elitalakulatának, a 6. számú Seal-csoportnak a jelmondata. Vezetői és 
korábbi csapatedzői tapasztalatom alapján még ma sem találok tömörebb és találóbb 
gondolatot az eredményes együttműködés lényegére. 

Az intézményvezetés felvállalta a jövőorientáltságot, a stratégiai gondolkodást, a 
hosszabb távra történő tervezést. A XXI. század globalizált világának felgyorsuló versenye 
azonban ma már szinte megköveteli, hogy a társadalmi gazdasági környezet radikálisabb 
kihívásait gyorsan és rugalmason befogadni képes stratégiai vezetési módszereket 
alkalmazzunk. Ez elsősorban az intézkedési terveink szintjén jelenik meg. (Intézményi 
önértékelési eljárás intézkedési terve, Intézményi Tanfelügyeleti eljárás intézkedési terve, 
Vezetői önértékelési eljárás fejlesztési terve, Vezetői tanfelügyeleti eljárás fejlesztési terve, 
Pedagógus önértékelési eljárás önfejlesztési terve). 

Az iskola vezetőjének kiemelt feladata az intézmény szakszerű működésének 
biztosítása, az intézményi dolgozók munkájának irányítása, segítő szándékú ellenőrzése, 
értékelése, az intézmény és a fenntartó közötti folyamatos információáramlás, az alapos és 
korrekt tájékoztatás mindkét irányban. Kardinális feladat a jogszabályok változásainak való 
megfelelés, az intézmény törvényes működtetése. A vezetőnek az elkövetkező években 
leginkább a következő dokumentumok előírásainak megfelelően kell szerveznie a munkát: 

− 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról1 
− 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

− 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet  
− 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

E változó, átalakuló jogszabályi környezetben – azt gondolom – az 
intézményvezető legfontosabb feladata, hogy miközben felkészíti a munkatársait az új 
törvények és rendeletek, valamint az ezekből fakadó dokumentációk és változások el- és 
befogadására, minél nagyobb nyugalmat, kiegyensúlyozott légkört teremtsen 
intézményében, mert nevelni csak kiegyensúlyozott, nyugodt és motivált 
pedagógusokkal lehet. Ennek megteremtése érdekében – újbóli intézményvezetői 
megbízatásom esetén, az érintettekkel továbbra is korrekt és emberi, a törvényi előírásoknak 

                                                           
84 A Harvard Egyetem (Boston, USA) Szervezési és Vezetéstudományi Intézetének portálfelirata 
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is megfelelő kapcsolat és párbeszéd kialakítására fogok törekedni. Olyan vezető szeretnék 
lenni és maradni, akinek az ajtaja mindig nyitva áll a kollégák, a szülők és a diákok előtt, aki 
valóban meghallgatja a másikat, törekszik megérteni annak álláspontját és megtalálni a közös 
hangot. 

Tartalmát tekintve tevékenységemben, a döntések előkészítésében és azok 
végrehajtásában elsősorban az igazgatóhelyettesek szakmai tapasztalataira, véleményére 
kívánok támaszkodni.  

Az egyes szakterületekkel kapcsolatos kérdésekben számítok a kibővített 
vezetőség elemző, értékelő és szervező munkájára is. Ennek tagjai: a munkaközösségek 
vezetői, a DÖK segítő pedagógus és az Iskolai Közalkalmazotti Tanács elnöke.  

Vezetői tapasztalatai alapján fontosnak tartom a megfelelő hatáskör biztosítását az 
iskolavezetésben dolgozók részére, természetesen a hozzá tartozó felelősségi körrel együtt. 
Az iskolavezetésben tevékenykedő kollégákat vezetőtársnak tekintem a saját 
területükön. 

Közoktatási vezető szakvizsgámra a szakdolgozatot éppen az igazgató 
tervezőmunkájából írtam. Az éves és középtávú program elkészítésében a különböző döntés-
előkészítő mechanizmusokban nagy szerepet szánok a munkaközösségeknek, 
munkacsoportoknak. Úgy vélem, minél szélesebb körű a döntéseket megelőző 
tevékenység, az emberek annál inkább érzik sajátjuknak e döntéseket, és 
hatékonyabban vesznek részt végrehajtásukban.85 Tapasztalataim alapján vallom, hogy 
iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges 
nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, 
együttműködő közösség létrehozásával lehet. 

Meggyőződésem, hogy továbbra is menedzser típusú irányvonalat kell követnem a 
szakmai innovációra, a forrásteremtésre, a teljes körű feltételrendszer javítására, a külső 
kapcsolatokra, a PR-munkára, az eredmények megismertetésére, az intézmény érdekeinek 
védelmére vonatkozóan. 

Mindemellett empatikus típusú szemléletet is követek, hiszen a személyes vagy 
egészségügyi problémával küzdő kollégáknak igyekezni fogok segíteni, biztosítani a 
szükséges mozgásteret, lehetőséget. 

A szülőket érintő intézkedések előkészítésében az iskolai Szülői 
munkaközösséggel is egyeztetni kívánok. Véleményüket kiemelten kezelem ezekben a 
kérdésekben. Ezen túl számítok segítő együttműködésükre az iskolai programok 
szervezésében és lebonyolításában is. 

Fontosnak ítélem meg a nevelőtestület és alkalmazotti kör állandóságának a 
megóvását. 

 

 

                                                           
85 Szántó Marianna: Az igazgató tervezőmunkájának területei és főbb összetevői c szakdolgozat – BME – 2010. 
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V/5. Az együttműködés megerősítése a szülőkkel  

és a partner intézményekkel 

 

Minden közoktatási intézmény létét, szükségességét a mögötte álló szülők 
társadalma igazolja. A gyermekek számára meghatározó élmény a család. A család nem csak 
védelmet jelent a gyermeknek, hanem ebben a közösségben találkozik először mindazokkal a 
hagyományokkal, értékekkel, a világról, az életről kialakult értékítéletekkel, amelyek a 
társadalmi beilleszkedéshez nélkülözhetetlenek. Tehát a család, prioritása révén 
meghatározó szerepet játszik a gyermek személyiségének alakulásában. Ebből fakadóan a 
szülő és az iskola egymást segítve, a kölcsönösség és a lojalitás alapján kell, hogy 
együttműködjön. 

A mai diákok számára az iskola nem az egyetlen, talán nem is a legizgatóbb világra 
nyíló ablak. Az újságok, a rádió, a TV, a számítógép és az internet színesebb, érdekesebb és 
könnyebben kezelhető információkhoz juttatja a fiatalokat, mint az iskolai tanítás. De egyedül 
az alma mater nyújt minőségi, válogatott, rendszerezett, a személyiség optimális 
fejlődését szolgáló ismeretanyagot. Benne fonódik össze az igazságra nyíló figyelem a 
legelső társadalmi tapasztalatokkal egy, a családnál nagyobb, mégis otthonos közösségben. 
Ebben kell az iskolának a tudást és jellemet fejlesztő műhelynek lennie. 

A harmonikus személyiségfejlesztés egyik eszköze az egészséges életmódra 
nevelés. A dohányzás, az alkoholizmus súlyos család- és társadalomromboló hatása 
közismert hazánkban, a kábítószer pedig terjedőben van. Ezek ellen természetesen úgy lehet 
küzdeni a legjobban, hogy prevencióval ép lelkű ifjúságot nevelünk és rendszeres 
testmozgásra is szoktatjuk őket. E téren az iskolai pedagógusok nevelőmunkájának kiemelt 
szerepe van. A testnevelés óraszám emelése bevezetésre került. Személyiségformáló, fizikai 
és lelki teljesítménynövelő hatásával minden érintett egyetért. 

Olyan családját, népét, hazáját szerető, múltját, hagyományait ismerő, érte 
áldozatot vállaló személyiség kialakításán kell fáradoznunk, akinek természetes igénye a 
becsületes, egészséges életmód. A ránk bízott tanulókat arra kell nevelni, hogy igényesek 
legyenek magatartásukban, megjelenésükben, beszédükben és szórakozásukban. 

Diákjainkból sikeres embereket kívánunk nevelni, akik tudják, hogy az életben 
semmi sincs ingyen. Ami értékes, azért valamilyen módon mindig meg kell fizetni: idővel, 
energiával, türelemmel. Mindennek megvan az ára, és ez az „ár” a legtöbbször nem pénzben 
kifejezhető érték. 

Kapcsolataik ápolására hatékony konfliktuskezelési szokásokat szeretnénk 
kialakítani, hogy úgy közelítsék meg a problémát, hogy a megoldás minden érintett számára a 
lehető legelőnyösebb kimenetelű legyen.  

Az együttműködést a szakmai és társadalmi partnerekkel is szeretném 
kibővíteni. 

● Terveim között szerepel más hazai, külhoni és egyéb európai iskolák 
meglátogatása, megismerése, ahol a nevelőtestület nyílt nap, bemutató, vagy 
Erasmus projekt keretében venne részt.  
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● A nevelőtestületen belül is szeretném, ha egymás tapasztalatait megosztanánk, 
abból is tanulnánk. Ebben a munkaközösségek vezetőinek szánok kiemelt szerepet. 
Szeretném elérni, hogy a munkaközösségek szakmai műhelyként működjenek. 

● Bevonnám a megújult pedagógiai szakszolgálatokat az iskolai problémák és 
feladatok megsegítésébe. Az intézmény feladat ugyanis pontosan a 
segítségnyújtás, úgy a szülők, mint a pedagógusok és a tanulók részére. Az 
iskolának a korábbi szakszolgálattal is volt kapcsolata, az új, átszervezett 
intézmény azonban lényegesen több feladatot lát el, mint elődje, különösen 
tankerületi szinten, így nagyobb segítséget is tud adni. Ezért indokolt ennek a 
kapcsolatnak a kiemelése. 

A Pásztói Pedagógiai Szakszolgálat segítségét elsősorban a logopédiai ellátás, a 
gyógytestnevelés és a szakértői bizottsági feladatokban szeretném kérni. Nem szerepel a 
felsorolásomban az iskolapszichológia. Az iskolapszichológiai ellátás az iskola saját feladatai 
körébe tartozik, a szakszolgálat pszichológusának feladat a nevelési-oktatási intézményekben 
dolgozó pszichológusok munkájának összefogása, koordinálása. Nagyon indokoltnak tartom 
egy ekkora intézményben saját iskolapszichológus alkalmazását. 

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól a megyei szakértői feladatokban és a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban várunk segítséget a nevelő-oktató munkánkhoz. 

Ettől a kiemelten kezelt kapcsolattól azokban az estekben számítunk fejlődésre, ahol 
a speciális szakértelmű kollégák: pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, 
gyógypedagógusok munkájára van szükség. Kiemelt célunk a lemorzsolódók számának tovább 
csökkentése, valamint a kiemelten tehetséges tanulók képességkibontakoztatásához szükséges 
speciális segítség nyújtása. 

 

  

V/6. Az iskolával kapcsolatos fenntartói igényeknek való megfelelés  

 „Docendo discimus”, azaz tanítva tanulunk 

A Salgótarjáni Tankerületi Központ elkészítette a Fejlesztési Tervét a 2018-2023 
időszakra. Ebben szerepel a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás elleni küzdelem stratégiai 
feladata a pedagógusok módszertani megújulásának terve.  

Kiemelten kezelem a - fenntartó stratégiai céljaival történő azonosulást.  

 Eredmények ezen a területen: A jelenlegi igazgatói ciklusra Mesterpályázatot 
írtam és valósítottam meg, melyben kiemelt feladatként jelöltem meg a 
Salgótarjáni Tankerületi Központ igényének megfelelően a 
természettudományos terület súlyának emelését. Jelenleg a mesterpályázat 
megújítására készülök, melyben ezt a területet kívánom még magasabb szintre 
emelni. 

Folyamatosan törekszem a Salgótarjáni Tankerületi Központtal való együttműködésre, a 
kapcsolat rendszerességére és minőségére. Vezetői értekezleteken rendszeresen részt 
veszem, a fenntartói beavatkozásokat jelentő eseteket jelentem, konzultációt kezdeményezek.  
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 Eredmények ezen a területen: 2018-ban a hirtelen megnövekedett SNI és BTM 
tanulói létszám ellátása érdekében válságstáb összehívását kezdeményeztem, mely 
eredményeként az ellátáshoz szükséges szakemberek felvételére engedélyt kaptam. 
A szakemberek segítségével sikeres ESL tervet valósítottam meg, ezzel is 
hozzájárulva a Salgótarjáni Tankerületi Központ 2018-2022 időszakra készült 
Fejlesztési Tervében foglalt vállalások megvalósulásához. Ezeket az adatokat 
bemutattam az intézményvezetői pályázat helyzetértékelésében. 

A legújabb kihívás a fogyatékos és autista tanulók számának megnövekedése. A 
Salgótarjáni Tankerületi Központ törekszik ezeknek a tanulóknak is megadni a 
lehetőséget a tanuláshoz való jog érvényesítéséhez. Jelenleg átszervezési javaslat 
érkezett arra, hogy autista és halmozottan fogyatékos tanulók ellátása bekerüljön a 
szakmai alapdokumentumba. 

 Iskolánkban az utóbbi években exponenciális növekedést mutat az autista tanulók, a 
sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási zavarral élő tanulók 
számának alakulása. Ezt a problémát már 2018-ban jeleztem a fenntartónak, ahol 
megbeszélés keretében lehetőséget kaptunk többlet szakembereket felvenni: 
gyógypedagógusokat, gyógypedagógiai asszisztenst, pszichológust a 
többletfeladataink ellátásához. Sajnos gyógypedagógusaink nyugállományba 
vonulnak, az utánpótlás nem látható, ezért ezt a feladatot humánerőforrás 
hiányában ebben az iskolában nem lehet megoldani. A helyi gyógypedagógiai 
intézményben azonban rendelkezésre állnak a feltételek és a végzett szakemberek. 

A fenntartó érdeke, hogy magas szintű feladatellátás valósuljon meg az intézményeiben, 
gazdaságos költségvetés keretében a jogszabályoknak megfelelően. A Salgótarjáni Tankerületi 
Központ fejlesztési tervében szerepel a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése is. A 
kitűzött célokat humánusnak, nemesnek és támogatásra méltónak tartom, ezért 
tapasztalataimmal és javaslataimmal segíteni kívánom ezek megvalósulását.  

 Az általános iskolába kerülő autista tanulók esetében azt látjuk, hogy néhány év 
küszködés után egyéni tanrendre kényszerülnek, míg a speciális segítséget nyújtó 
intézményekbe került szerencsés társaik képesek eljutni az önálló életvitel 
kialakításáig és a társadalom hasznos tagjává tudnak válni. Tapasztalataink alapján 
a gyermekek mindenek fölött való érdekének elve alapján kezdeményezzük, hogy 
Salgótarjánhoz, Gyöngyöshöz és más városhoz hasonlóan Pásztón is kerüljön 
kialakításra egy autista központ, illetve, hogy a helyi a gyógypedagógiai iskola 
lássa el a halmozottan fogyatékos tanulókat. A tárgyi és személyi feltételek a 
gyógypedagógiai iskolában rendelkezésre állnak, illetve felfejleszthetőek. Ezen 
kezdeményezés a szülőkre nézve sem jelent aránytalan terhet. 

Abban a nem várt esetben, ha a gyógypedagógiai iskola feladatai közül a autista tanulókat és a 
halmozottan fogyatékos tanulókat is el kell látnunk, megnő a szakember és pedagógiai 
asszisztens létszámigényünk. Szükségünk lesz a fogyatékosság típusának megfelelő 
szakember állományra: több autizmus specifikus végzettségű gyógypedagógusra, általános 
gyógypedagógusokra, logopédusokra és több pedagógiai asszisztensre. A jelenleg 
állományban lévő pedagógusok végzettsége nem alkalmas a gyógypedagógiai esetek 
ellátáshoz. Ezeknek a gyógypedagógiai problémával együtt élő tanulóknak a pásztói általános 
iskolánkban való ellátása magasabb költségvetési terhet jelentene a fenntartónak 
(tanulónként 10-10 egyéni tanrendbe tanított órát), mintha erre a pásztói gyógypedagógiai 
iskolában kerülne sor. A korai iskolaelhagyás mértékére megnövekszik az ellátatlanul, vagy 
a megfelelő speciális ellátás hiányában nevelt autista tanulók esetében a tapasztalataink 
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alapján. Ezt célszerű lenne a salgótarjáni példa alapján megelőzni autista csoportok 
kialakításával a pásztói EGYMI-ben. 

 

 

V/7. Motiváció, elkötelezettség és etikus magatartás 

 

Legutóbbi egyetemi tanulmányaim, a Köznevelési Mestervezető Képzés során 
részletes protokoll ismereteket sajátítottam el a Miniszterelnökség Protokoll Főosztályának 
vezetőjétől. Részletesen megismertük a különféle rendezvények szervezésének és külső 
megjelenésének követelményeit. A hivatásának megfelelő megjelenést és kommunikációt nem 
csak a tanulmányaim során, hanem a családi neveltetésem során is magamba építettem. 
Pedagógus és honvédő családtagjaim között, majd felsőfokú tanulmányaim során is, 
értelmiségi közegben ivódott belém a természetes igény a kulturált kommunikációra és az 
elegáns megjelenésre.  

Jó példa volt számomra iskolaigazgató édesapám, és egyetemi tanszékvezető 
keresztapám példája is a felelős vezetői attitűd képviseletére és a nevelőtestület egységének 
megőrzésére. 

Két vezetői diplomám és vezetői szakvizsgám során elsajátítottam azt a szemléletet, 
hogy döntéseimnél a tanulók mindenekfelett álló érdekének figyelembevételével hozzam 
meg. 

A következő vezetői ciklus időszaka alatt az intézmény szervezeti kultúráját 
szeretném megújítani a külső jegyekben is. Egyrészt a felújítás során elbontott zászlótartókat 
szeretném helyreállítani, illetve az épületre a jogszabály által is előírt zászlótartókat 
visszahelyezni. A külső nemzeti jelképeken (nemzeti zászló kihelyezése) túl az iskola 
jelképeit is szeretnénk megújítani iskolanyakkendő formájában. Ünnepségek, iskolát 
képviselő versenyek, rendezvények alkalmából a tanulók és pedagógusok ennek viselésével 
jelezné az iskolához tartozást és külsőleg is egységesebb, rendezettebb képet mutatnának.  

 

V.8. A fenntartó által meghatározott szempont 

 

A következő vezetői ciklus időszakára áthúzódik a 2019-ben megírt intézményvezetői 
mesterprogram. A mesterprogram végrehajtásának támogatására együttműködési 
megállapodást kötöttem a Salgótarjáni Tankerületi Központtal, melynek közösen 
meghatározott célja a „Korszerű feltételek között működő, kiegyensúlyozott, jó légkörű, magas 
szintű szakmai munkát végző intézmény megteremtése.” volt. A cél érdekében vállalásokat 
tettem, melyek közül egyik a természettudományi, fenntarthatósági terület súlyának növelésére 
való törekvés.86 

A korábbi felújítások megteremették a szakmai fejlesztések alapját. Az 
intézmény természettudományi előadóval, egyéb szaktantermekkel rendelkezik. A pedagógia 
programba beépítettük a természettudományos tárgyak, a biológia, a fizika, a kémia és a 
földrajz tantárgyak csoportbontásait. A módszertani képzéseknek köszönhetően a 

                                                           
86 Együttműködési megállapodás a mesterprogram végrehajtásának támogatására  
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nevelőtestület alkalmassá vált a magasabb színvonalú szakmai munka végzéséhez. Elindultak 
a természettudományi kompetenciamérések, melynek eredményeit ugyanúgy kielemezzük, 
ahogyan a többi mérés eredményeit, és meghatározzuk a fejlesztések érdekében végzendő 
szakmai feladatokat. A bevezetett fejlesztések eredményeit már is érzékeljük, mert az 
Országos Bolyai Természettudományi Csapat Versenyen egyetlen ponttal csúsztunk csak a 
második helyre. 

2020-ban megnyertük az Ökoiskola címet. A felújítás és a járvány időszak kicsit 
hátráltatta a fenntarthatósági programok megvalósítását, de egyre a pályázati időszak végére 
sikerült teljesíteni a vállalásokat. 2024-ben szeretnénk újra pályázni a címre. Ebben az 
ökoiskola ciklusban külső partnerekkel is szeretnénk együttműködni, például a helyi 
középiskola ökocsoportjával és a helyi óvoda zöld csoportjával. Célunk Pásztó város 
fenntarthatósági programjának támogatása, a gyermekek, tanulók szemléletformálásának 
elősegítése. 2027-ben pedig szeretnénk ökoiskola tevékenységünket az Örökös Ökoiskola 
címmel megkoronázni. 

Mint ökoiskola, a tevékenységeinket oly módon igyekszünk végezni, hogy 
közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. 
Az iskola zöldfelületének kialakítása során az őshonos növényfajok, a tájegységnek 
megfelelő fajkompozíciók előnyben részesülnek. Terveink között szerepel az iskolakert 
kiépítése is, amit az is nagyban elősegítene, hogy minél több gyerek kipróbálhassa magát 
kiskertészként, az iskola kerítésén belül a pásztói általános iskolában is.  

A szülőkkel, támogatókkal együttműködve, illetve pályázati forrásból az iskola 
udvarán egy olyan ökokertet szeretnénk kialakítani, ami a legtöbbféle, napjainkban 
használatos lehetőséget, technikát és eszközt ismertet meg a diákokkal. A kert bemutatása 
mellett legfontosabb célunk, hogy a tanulóink ráébredjenek a természeti rendszerek és a 
természetben zajló folyamatok komplexitására, alapvető okaira és magyarázataira. Fontosnak 
tartjuk a globális gondolkodásmód kialakulását. 

A tervezett ökokert helye az iskolaudvaron belül (300m2-es füves terület). Egyik 
terület a Gárdonyi épülete előtti folyamatosan bővülő madárbarát kertünk, ahova az 
esővízfelfogó tartályok és a tervezett dézsakert (dézsató) kerülne elhelyezésre.  

A Gárdonyi épület északi játszótér és kerítés által határolt sávjában ágyásokat 
kívánunk elhelyezni. Minden osztályunk kapna egy saját területet. A terület gazdaságos 
kihasználása szempontjából vetésforgóban ültetjük a növényeket tápanyagigény szerint. 
Főterményeknek rövid tenyészidejű növényeket választunk, hogy a szorgalmi időszakban a 
diákok lássák a növekedés teljes folyamatát, a magvetéstől a betakarításig. Pl.: hónapos retek, 
fejes saláta, sóska. Az előbb felsoroltakon kívül az ökokertbe tervezett termények: 
káposztafélék, paprika, paradicsom, zeller, uborka, tök, dinnye, csemegekukorica, korai 
karalábé, saláta, spenót, télisaláta, bimbóskel, karfiol, stb. Bemutatásra kerülne a madárbarát 
kertünkben (az iskolakert részeként) egy dézsakert (dézsató), ahol tanulmányozhatjuk a vízi 
élővilágot vagy kertünkbe csalogathatunk hasznos madarakat.  

A következő növénytermesztési lehetőségekkel ismertetnénk meg a diákokat: síkágyás, emelt 
ágyás, magas ágyás, dombágyás (hugelkultur), hidegágyás, növénytermesztő zsák, 
fűszernövények balkonládákban, lépcsős virágágyás. Bemutatásra kerülnek a 
komposzthalmok, prizmák és a komposztáló kas.  Öntözés és itatás esővízzel történne. A 
madárbarát kertünkben elhelyezett esővízgyűjtő tartályokra rácsokat helyeznénk el, hogy a 
kertünk madarai és a rovarvilága is ivóvízhez juthasson. A felfogott vizet az ökokertünk 
öntözésére használjuk. 
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A természettudományi tárgyak integrálódása az iskolakertben, azaz a biológia, a 
fizika, a kémia, a földrajz, a technika és az életvitel tanórák megjelenése az ökokertben. A 
megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 
önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító, és megkülönböztető 
képessége, méréséi technikája. 

A környezetbarát kertművelés során a kártevők, kórókozók és a gyomok ellen 
nem használunk vegyszereket, azonban felhasználjuk ezeket biológia órán. Újrahasznosítás és 
szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatias bemutatása. Gyártunk elemet krumpliból és krumpli 
órát készítünk. Táblák kihelyezése: Fajok neve, térképek, hogy honnan származik az adott 
növény. Egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása. Gombafogyasztás 
szabályainak ismertetése. Gyógynövények megismertetése. Rovarok megfigyelése. 
Állatfelismerési gyakorlatok. Növényhatározás. Morfológiai ismeretek elsajátítása. A víz 
szerepe az élővilágban. Pecázáshoz giliszta gyűjtése. 

A következő ökoiskola pályázat ideje alatt (2024-2027) és azon túl is 
szándékunkban áll ápolni, illetve bővíteni a kertet – különböző fajokkal és különféle technikai 
lehetőségekkel - , hogy minél több kisdiák a lehető legkorábban megismerkedjen a természet 
és az épített környezet megőrzése érdekében kialakult felelősségtudattal. Idővel az 
információs tábláinkat bővítjük védőnövények (pl.: büdöske, levendula) bemutatásával. 
Használni kívánjuk a biológiailag lebomló, természetes anyagok használatát 
növényvédelemre (pl.: szódabikarbónás víz, csalánlé, stb.)  

Tervezzük a madárbarát kertünk bővítését és szinkronba hozását az 
ökokertünkkel. Például: méhlegelők kialakítása. Céljaink közé tartozik az iskolaudvar 
fásítása, illetve cserjékkel való gazdagítása is. 87 

Természetesen az ökovonalon túl is nyitottak vagyunk nevelőmunkánk során a 
fenntartó által fontosnak tartott terület fejlesztésére. 

 

  

                                                           
87 Forrás: Zaboskert Ökokert pályázat – Zsigmond Király Általános Iskola pályázó 2022. 



Pályázat a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására  
(pályázati azonosító szám: TK/116/HR/KORINT/00150-4/2023 

Készítette: Szántó Marianna 2023. 03. 10. 
 

80 
 

 VI. A VEZETŐI PROGRAM ÜTEMEZÉSE 

Az alábbi táblázat az Intézményi Önértékelési eljárás során készült jegyzőkönyvben 
felsorolt fejlesztendő területeire kidolgozott Intézményi Önértékelési Fejlesztési Terve és az 
Intézményi Tanfelügyeleti eljárás során készült jegyzőkönyvben felsorolt fejlesztendő 
területeire készített Intézményi Tanfelügyeleti Intézkedési Terv megállapításait foglalja össze.  

A táblázatok az önértékelések és tanfelügyeletek során készült 10 dokumentum, 
összesen 124 oldalnyi anyagának áttanulmányozását követően készült. A megállapítások az 
elkövetkező öt év fő feladatainak ütemezését foglalják össze, és ez egyben az intézmény 
minőségelvű működésének terve. 

Rövid távú célok-
feladatok 
2023-2024 

Középtávú célok-
feladatok 
2023-2026 

Hosszú távú célok-
feladatok 
2023-2028 

Megjegyzés 

1. Pedagógiai folyamatok 
 

A BECS 2022/2023. 
tanév intézkedési 
tervének értékelése. 

Folyamatos értékelések 
és intézkedési tervek. 

Az iskola minőségelvű 
működésének 
biztosítása. 

 

A 2022/2023. tanév 
munkatervének 
értékelése után a 
2023/2024. tanév 
munkatervének 
kidolgozása 

A munkatervek és 
beszámolók egymásra 
épülésének 
összehangolása. 

Pontosan kiszámítható 
feladatterv, mely 
figyelembe veszi a 
partneri és a 
nevelőtestületi 
igényeket is. 
Pontosan körülhatárolt 
felelősségi területek 
megjelölése. 

Jó gyakorlatok 
megújítása. 
Az egyes iskolai 
programokhoz 
kidolgozott 
forgatókönyveket és 
műsorterveket gyűjteni 
szükséges.  
Felelős: az adott 
rendezvény felelőse. 

Tanmenetek adaptálása 
(reflexiók beépítése). 

Az adaptált tantervek 
általános használatának 
bevezetése. 

Adott csoporthoz 
adaptált tanmenetek 
kidolgozása, 
folyamatos reflektálás 
szokásának kialakítása. 

A pedagógus minősítési 
eljárásoknál ez a 
gyakorlat alap 
követelmény. 

A pedagógiai munka 
SZMSZ-ben 
meghatározott 
ellenőrzési-értékelési 
területeire ellenőrzési 
terv elkészítése. 

A pedagógiai munka 
ellenőrzési tervének 
tanévenkénti értékelése, 
és a szükséges 
fejlesztések elvégzése. 

A pedagógiai munka 
színvonalának nyomon 
követése, a szükséges 
beavatkozások 
megtétele. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

A korábban jól működő 
közösségépítő 
programok 
felelevenítése, például 
ökoprogramok, 
ökoudvar kialakítása 
közösségi 
összefogásból. 

A korábbi programokat 
új elemekkel 
gazdagítani. 

Közösségépítő 
rendezvények 
megvalósítása. 
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3. Eredmények 
 

Ökoiskola 
munkacsoport 
megújítása. 

Ökoiskola cím újra 
pályázása. 

Fenntarthatóságra 
nevelés megújítása. 

Ökoiskola cím. 

Vezetői munkával 
kapcsolatos vélemények 
megismerése, 
feldolgozása. 

Vezetői munka 
megújítása. 

Vezetői munkával 
kapcsolatos 
vélemények rendszeres 
megismerése és 
feldolgozása. 

A pedagógus 
elégedettségi kérdőív 
kétévenkénti 
megismétlése, 
feldolgozása, az 
eredmények ismertetése. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

Kétirányú informatikai 
kommunikációs 
rendszer kialakítása. 
Például: belső levelező 
rendszer, vagy közös 
google drive 
dokumentumok. 

Megújítani a 
kommunikációs 
csatornákat: például 
Iskolarádió 
Iskolaújság 
Honlap 
Facebook oldal… 

A már jól működő 
értekezletek rendszerén 
túl a digitális világ 
csatornái is beépülnek 
a kommunikációs 
csatornákba. 

 

A munkaközösségek 
munkájának megújítása: 
worshopok bevezetése 
 

A munkaközösségek 
feladatainak megújítása: 
szakmai segítés, 
mentorálás, bemutató 
órák, továbbképzések 
szervezése, előadók, 
műhelymunkák. 

A munkaközösségi 
munka megújítása. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 

Együttműködések 
kezdeményezése 
belföldön: 
Ökoiskolákkal, 
zöldóvodával. 

Együttműködések 
kezdeményezése 
határon túli magyar 
intézményekkel. 

Együttműködések 
kezdeményezése 
európai 
intézményekkel. 

Ökoiskola 
Rákóczi Szövetség 

Erasmus + program 
bevezetése 

Európai 
partnerintézmények 
keresése 

Együttműködések 
kialakítása, fejlesztése. 

Erasmus+ 
 

A partneri igények, 
vélemények 
megismerése érdekében 
konzultáció a 
partnerekkel. 

A partneri 
visszajelzések 
rendszerének 
kidolgozása, bevezetése. 

A partneri elégedettség 
érdekében a szükséges 
intézkedések 
meghozatala, a 
visszajelzések 
rendszeres gyűjtése, 
értékelése. 

Kérdőíves visszajelzés 
kérése. 

6. A pedagógiai munka feltételei 
 

Pedagógiai munka 
feltételeinek javítása. 
Pályázati és egyéb 
források feltárása. 

Korszerű 
infokommunikációs 
eszközök és szemléltető 
eszközök beszerzése. 

Korszerű feltételek 
között zajló megújult 
szakmai munka. 

IKT eszközök és 
tananyagok szükségesek:  
- tanári laptopok, 
- interaktív táblák, 
- tanulói tabletek, 
- digitális tananyagok, 
- továbbképzések. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 
Bevezetni az új 
alapdokumentumokat. 
 

Az intézményi 
alapdokumentumok 
naprakészen tartása. 

Naprakész 
szabályzatok. 

Változás várható az 
alapdokumentumokban: 
- az uszoda megépülése 
is változást hozhat a helyi 
tantervben. 
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VII. ZÁRSZÓ 

A Zsigmond Király Általános Iskola vezetése nagy kihívás és felelősség. Ez a 
szakmai és emberi kihívás egyre lelkesítőbb számomra. Vezetői programom összeállításakor 
az vezérelt, hogy az iskola eddigi hírnevét, sikereit szeretném tovább gyarapítani. Úgy 
érzem, hogy az elvárásoknak a több évtizedes szakmai és több éves vezetői tapasztalatom 
birtokában meg tudok felelni. 

Az tervezett szakmai fejlesztések célja az eredmények megtartása és 
túlszárnyalása.  

Az eddigi vezetői beosztásaimat több célú köznevelési intézményekben és 
összevont iskolában szereztem. Jelenlegi munkaköröm, a Zsigmond Király Általános Iskola 
vezetése során a legnagyobb kihívást a két nagy múltú iskola szakmai munkájának 
összehangolása jelentette. Úgy ítélem meg, eddigi vezetői tapasztalatom, az intézmény 
múltjának és jelenének alapos ismerete, a fejlesztések beindításában játszott tevékenységem és 
kiterjedt kapcsolatrendszerem előnyös lehet a megpályázott munkakör szempontjából. 

Szeretem Pásztót és szeretem ezt az intézményt. 

A tervezett fejlesztések szülői és tanulói igényeket is magasabb szinten lenne képes 
kielégíteni. Ez várhatóan az intézmény szakmai eredményeiben éreztetné pozitív hatását. Nagy 
hangsúlyt helyeznék szakemberek véleményére, javaslataira, a szülők igényeinek 
felmérésére, és azok lehetőség szerinti kielégítésére. 

Úgy érzem, hogyha lehetőségem nyílik a pályázatban foglaltak megvalósítására, 
nyugodt körülményeket, az alkotó pedagógiai tevékenységhez nélkülözhetetlen – az adott 
lehetőségeken belül – egzisztenciális biztonságot, demokratikus szellemű vezetést 
biztosítanék az intézmény nevelőtestülete számára.  

Szeretném elérni, hogy az iskolát elvégző tanulók rendelkezzenek mindazokkal 
a személyiségjegyekkel, tárgyi tudással, amelyek későbbi életüket, továbbtanulásukat 
pozitívan befolyásolják és az iskolával kapcsolatos élményeik egykoron szép emlékké 
legyenek. 

Egy vezetői pályázat beadása komoly dolog. Sok dilemmával, felvetődő kérdéssel 
kell megbirkózni. A sok nehézség ellenére úgy gondolom, hogy ennek a gazdag 
hagyományokkal rendelkező intézménynek a hasznára lehetek. Célom, hogy a hagyományok 
megőrzése mellett, az új kihívásoknak megfelelve továbbra is eredményesen működjön az 
intézmény. Céljaimat csak az intézmény dolgozói kollektívájának támogatásával és 
együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az intézmény nevelőtestületének és minden 
dolgozójának, az érdekképviselet szerveinek, a szülők és diákok közösségének, valamint a 
Salgótarjáni Tankerületi Központ támogatását. 

 

Hatvan, 2023. március 10.  
Szántó Marianna 

  


