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Kéthely Község Önkormányzatának 

P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Tel.:85/539-036 

 

E l ő ter j e s z t é s  
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-én tartott rendkívüli 

ülésének 1. napirendi pontjához 

 

Tárgy: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatainak véleményezése.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A  köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv 68. § (1) bekezdése alapján a Kéthelyi Széchenyi 

István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) 

pályázatainak véleményezése Kéthely Község Önkormányzatának feladata. 

 

A fenntartó (KLIK) kettő érvényes pályázatot jutatott el hozzánk, mellyel kapcsolatban május 

16-ig kért visszaigazolást, véleményezést követően. 

 

A kéthelyi általános iskola Marcali Tankerülethez történő átkerülése kapcsán (2012. december 

31-től), a fenntartói jog állami kézbe kerülésével az intézményvezető kinevezése is a 

munkáltatói jogok gyakorlásával együtt, a szakmai felügyeleti szervhez, a tankerülethez az 

Oktatási Minisztériumhoz és Miniszterhez került.  

 

Iskolánkban 2009-től megbízott igazgató látja el a napi intézményvezetői teendőket, lassan 

ötödik éve. Pályázat korábban mindig kiírásra került (2010-2013), de eredménytelenül zárult, 

így a hatályos jogszabályok értelmében a korábbi megbízott igazgató vezethette mindig 

tovább az iskolát.    

 

Mindkét pályázóról elmondható, hogy megfelelő szakmai és vezetői tapasztalattal 

rendelkezik, a pályázati feltételnek megfelelő szakképesítésüket egyszerre 2013-ban szerezték 

meg (közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga), és jelenlegi munkahelyükön végezték 

pedagógusi munkájukat tanulmányaik befejezését követően. 

 

Bencze Beáta pályázatával kapcsolatban elmondható, hogy összeszedett, önálló 

gondolatokra épülő és az aktuális statisztikai adatokat szemléltető, figyelemre méltó anyag, 

újszerű gondolatokkal, mely hosszú távon hatással lehet a helyi oktatásra, annak minőségére. 

Nagyban meghatározhatja iskolánk jövőjét és térségi szerepét, mellyel településünk Kéthely 

fejlődése biztosítható, hiszen községünk megtartó ereje első sorban alapintézményeinek 

(óvoda, iskola, szociális ellátás intézményei) fenntarthatóságában mérhető igazán. Erre a 

pályázatban a pályázatíró utalást is tesz. 

 

Sümegi Tamásné jelenlegi megbízott igazgató pályázatával kapcsolatban észrevétel, hogy 

nagy átfedés figyelhető meg a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Pedagógiai Programja - melyet a nevelő testület alkot a mindenkori igazgató 

és helyettese hagyja jóvá - és a beadott pályázat között, tartalmi és formai szempontokat 
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figyelembe véve egyaránt. Kevés az önálló, egyéni gondolat, mely kitörési pont lehet iskolánk 

térségi szerepében. 

 

Fentieket figyelembe véve javasolnám a Képviselő Testületnek Bencze Beáta pályázati 

anyagát támogatásra az intézményvezetői (magasabb vezető) megbízatás vonatkozásában. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2014. (V.12.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetői állására benyújtott 

pályázatokat az alábbiak szerint véleményezi. 

 

Bencze Beáta pályázata:  

Összeszedett, önálló gondolatokra épülő és az aktuális statisztikai 

adatokat szemléltető, figyelemre méltó anyag, újszerű 

gondolatokkal, mely hosszú távon hatással lehet a helyi oktatásra, 

annak minőségére. Nagyban meghatározhatja iskolánk jövőjét és 

térségi szerepét, mellyel településünk Kéthely fejlődése 

biztosítható, hiszen községünk megtartó ereje első sorban 

alapintézményeinek (óvoda, iskola, szociális ellátás intézményei) 

fenntarthatóságában mérhető igazán. Erre a pályázatban a 

pályázatíró utalást is tesz. 

 

Sümegi Tamásné pályázata: 

Nagy átfedés figyelhető meg a Kéthelyi Széchenyi István 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai 

Programja - melyet a nevelő testület alkot a mindenkori igazgató 

és helyettese hagyja jóvá - és a beadott pályázat között, tartalmi és 

formai szempontokat figyelembe véve egyaránt. Kevés az önálló, 

egyéni gondolat, mely kitörési pont lehet iskolánk térségi 

szerepében. 

 

A képviselő-testület Bencze Beáta kinevezését javasolja. 

 

Határidő: 2014. május 16. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

 

Kéthely, 2014. május 8. 

 

 

 Sipos Balázs 

 polgármester 

  



 
  2014. 

Intézményvezetői 
pályázat 

A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) 

BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. 

BENCZE BEÁTA 
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Emberi Erőforrások Minisztere 

KLIK Marcali Tankerület 

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

 

Alulírott Bencze Beáta, megpályázom a Nemzeti Közigazgatási Intézet által 2014. március 

17.-én közzétett Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői állását. 

 

 

 

 

Balatonszentgyörgy, 2014. április 15. 

 

      Tisztelettel: 

 

Bencze Beáta 
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1. Pályázati nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott, Bencze Beáta pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet által 2014. 

március 17.-én közzétett pályázati felhívás alapján a Kéthelyi Széchenyi István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állására. Pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító száma: 2014.06.30.  

 

Kijelentem, hogy a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő 

feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 

 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati dokumentációmnak az eredetivel 

megegyező sokszorosításához, továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, a 

pályázati anyagom harmadik személlyel közölhető. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak, pályázattal összefüggő 

kezeléséhez. 

Pályázatomban megjelenő dokumentumok: 

 szakmai önéletrajz 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel 

 végzettséget igazoló okiratok másolata 

 erkölcsi bizonyítvány. 

         Tisztelettel:  

     

Bencze Beáta 

Balatonszentgyörgy, 2014. április 15. 
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2. Szakmai önéletrajz 
 

 Személyes adatok 
 

Vezetéknév / Utónév Bencze Beáta 

Cím 8710 Balatonszentgyörgy Egry J. u. 61. 

 

Telefonszám Mobil:+36 20 418 

2968  

  

E-mail benczebea@gmail.com 

  

Állampolgárság magyar 

Születési dátum 1968.02.25 

Neme nő 

 

 Szakmai 

tapasztalat 

 

Időtartam 1989 - 1990 

Foglalkozás / beosztás osztályfőnök 

 

Időtartam 1997 - 1999 

Foglalkozás / beosztás napközis nevelő 

 

Időtartam 1999 - 2012 

Foglalkozás / beosztás osztályfőnök 

 

Időtartam 2001 - 2002 

Foglalkozás / beosztás Comenius 2000 Minőségügyi Támogató Csoport tagja 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2006  -  2012   

alsó tagozatos munkaközösség vezető 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2007  -  2012   

Intézményi Minőségbiztosítási csoport tagja 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2010 – 2011  

Esélyegyenlőségi támogató környezet munkacsoport vezetője 
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Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2011 – jelenleg is 

IPR menedzsment munkacsoport vezetője  

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2011 – 2012  

igazgatóhelyettesi feladatkör 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2011 – jelenleg is 

Erzsébet tábor pályázati kapcsolattartó 

  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2012 – jelenleg is 

TÁMOP-3.4.2. A-11/2  

Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja pályázati 

kapcsolattartó 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2012 – jelenleg is 

igazgatóhelyettes 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

2013-tól – jelenleg is 

Tehetségpont kapcsolattartó 

  

Jelenlegi munkáltató 

neve és címe 

 

Munkavégzés 

helye 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 

8710 Balatonszentgyörgy Csillagvár u. 9. 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

 

 

oktatás 

 

 Tanulmányok 

 

Időtartam 1974-1979 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Noszlopy Gáspár Általános Iskola Marcali 

Végzettség / képesítés 

 

általános iskola 

Időtartam 1980-1982 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Marcali 
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Végzettség / képesítés 

 

általános iskola 

Időtartam 1982-1986 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Lady János Gimnázium Marcali  

Végzettség / képesítés 

 

érettségi 

Időtartam 1986-1989 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Kaposvári Tanítóképző Főiskola 

Végzettség / képesítés tanító szak, vizuális nevelés szakkollégium 

  

Időtartam 2006-2008 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 

Főiskolai Kar 

 

Végzettség / képesítés gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

  

Időtartam 2011- 2013 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet  

Műszaki Pedagógia Tanszék 

 

Végzettség / képesítés szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

 

 

 Tanfolyamok képzések  

  

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár 

 

Elvégzés ideje  1997 

Tanfolyam 

megnevezése 

Helyi tantervkészítés 

Időtartam 30 óra 
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Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár 

 

Elvégzés ideje  1998 

Tanfolyam 

megnevezése 

Vizuális technikák 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár 

 

  Elvég

zés ideje  

1999 

Tanfolyam 

megnevezése 

Pedagógiai mérés-értékelés  

Időtartam 60 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár 

 

Elvégzés ideje  1999 

Tanfolyam 

megnevezése 

Számítógép alapfokú használata és szövegszerkesztés 

Időtartam 60 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 

Mentálpedagógiai Gondozó és Módszertani- Képzési Központ 

Budapest 

Elvégzés ideje  1999 

Tanfolyam 

megnevezése 

Mentálhigiénés csoportvezető. egyéni tanácsadó, andreuta 

Időtartam 55 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

 

EXPANZIÓ Human Tanácsadó Kft Budapest 

Elvégzés ideje  2002 

Tanfolyam 

megnevezése 

Minőségirányítási alapismeretek 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató 

Intézet 
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Elvégzés ideje  2005 

Tanfolyam 

megnevezése 

Szöveges értékelés az iskolai gyakorlatban 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

EDUCATIO Kht. – SuliNet Programiroda Budapest 

Elvégzés ideje  2005 

Tanfolyam 

megnevezése 

Konstruktív tanítás-tanulási módszerek elméleti és gyakorlati 

kérdései a SDT kollaboráció eszközeinek alkalmazása a 

konstruktív oktatási módszerek támogatásában 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Metódus-Tan Kiadói és Nevelői Bt. Budapest 

Elvégzés ideje  2005 

Tanfolyam 

megnevezése 

A tanulásmódszertan tanítása 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató 

Intézet 

Elvégzés ideje  2006 

Tanfolyam 

megnevezése 

Dyslexia-prvenció, terápia és más tanulási zavarok 

Időtartam 60 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. 

Budapest 

Elvégzés ideje  2007 

Tanfolyam 

megnevezése 

Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, a 

pedagógiai diagnózis alkalmazási lehetőségei a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált nevelésében 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 

Szolgáltatások 

Központja 

 

Elvégzés ideje  2009 
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Tanfolyam 

megnevezése 

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése 

Időtartam 60 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 

 

Elvégzés ideje  2010  

Tanfolyam 

megnevezése 

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 

(MAP) 

Oktatási Minisztérium által támogatott 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 

Szolgáltatások 

Központja 

 

Elvégzés ideje  2010 

Tanfolyam 

megnevezése 

Hatékony együttnevelés az iskolában. Az integrációs 

felkészítéshez- illetve a képesség kibontakoztató fejlesztéshez 

szükséges pedagógiai és jogi ismeretek 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Civitas Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Budapest 

 

Elvégzés ideje  2010 

Tanfolyam 

megnevezése 

A korszerű tanulás- és oktatásszervezés eljárások 

alkalmazásáról pedagógusoknak 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 

Szolgáltatások 

Központja 

 

Elvégzés ideje  2010 

Tanfolyam 

megnevezése 

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való 

felkészítés 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 

Szolgáltatások 

Központja 
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Elvégzés ideje  2010 

Tanfolyam 

megnevezése 

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- 

matematika programcsomag az 1-4. évfolyamon 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Apáczai Kiadó Kft 

Elvégzés ideje  2010 

Tanfolyam 

megnevezése 

Az infokommunikációs technológia a tanítás- tanulás 

folyamatában 

Időtartam 30 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete Budapest 

 

Elvégzés ideje  2011 

Tanfolyam 

megnevezése 

Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban 

Időtartam 

 

10 óra 

 

  

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 

Elvégzés ideje  2012 

Tanfolyam 

megnevezése 

Digitális pedagógus konferencia 

Időtartam 

 

5 óra 

 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó KFT 

Elvégzés ideje  2012 

Tanfolyam 

megnevezése 

Tanévkezdés a törvényi változások küszöbén 

Gyakorló pedagógusokkal a jó gyakorlatért 

Időtartam 

 

5 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Neteducatio Kft. Budapest 

Elvégzés ideje  2013 
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Tanfolyam 

megnevezése 

KÜL-csín BEL-becs- Írásdiagnosztikai módszerek a 

pedagógiai gyakorlatban 

Időtartam 

 

15 óra 

 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

Studio Italia Kft. Budapest 

Elvégzés ideje  2013 

Tanfolyam 

megnevezése 

Angol nyelvi képzés 

Időtartam 

 

80 óra 

Oktatást / képzést 

nyújtó intézmény neve 

és típusa 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Információs 

Társadalom Oktató- és Kutatócsoport 

Elvégzés ideje  2014 

Tanfolyam 

megnevezése 

Digitális nemzedék konferencia 2014 

Időtartam 

 

6 óra 

 Személyes kompetenciák 

  

Számítógép-

felhasználói készségek 

és kompetenciák 

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák 

Microsoft OfficeTM (Word, Excel, Power Point) teljeskörű 

ismerete, Internethasználat, honlap szerkesztés felhasználói 

szintű ismerete,  

Digitális tábla oktatói használata  

 

Járművezetői engedély B kategória 
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3. Pedagógiai, vezetői hitvallás 
 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 

(Gróf Széchenyi István) 

Sikerrel felvételiztem, gimnáziumi tanulmányaim után, a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára 

1986-ban. Nagyszerű tanáraimnak és oktatóimnak köszönhetően, olyan szakmai és 

módszertani tudást kaptam, amelynek mind a mai napig hasznát veszem, a nevelés-oktatás 

világának változásai ellenére is. Belső motivációm a tanítás, az iskola világa iránt máig él. 

1989 óta, főiskolai tanulmányaim befejezése után, a balatonszentgyörgyi általános iskolában 

dolgozom, idén 25 éve. Jelenleg igazgatóhelyettesként látom el feladataimat, a 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában. Rajz tantárgyat tanítok, valamint 

sajátos nevelési igényű tanulókat fejlesztek. Az önképzést folyamatosan kiemelt 

jelentőségűnek tartottam pályám során. Szaktárgyi tudásom naprakészen tartása, 

módszertani tudásom megújítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérem a nevelés-

oktatás új irányvonalait is, konferenciákon, szaklapokból és internetes portálokon keresztül. 

Véleményem, belső meggyőződésem, hogy stabil alaptudás nélkül, tantárgypedagógiai 

háttérismeret nélkül az új módszerek nem elegendőek.  

Szívesen látogatok szakmai konferenciákat, ahol olyan ismeretekkel és tudással 

gyarapodom, amelyet alkalmazni tudok a munkámban és látókörömet is szélesíti. 

Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy mi pedagógusok, ne csak az iskolánk falai közt 

legyünk otthon, hanem az egész nevelés-oktatás világát tekintve legyenek friss 

információink, melyeket egymással is megoszthatunk. A tanítványaimmal következetes 

magatartást folytatok, a rendszeresség és tudatosság eredményességét nap, mint nap 

megtapasztalom, igyekszem stabil értékrendet átadni számukra.   

Erre ösztönzöm kollégáimat is, belső képzések megtartásával, szakmát érintő információk 

folyamatos közlésével, példamutatással. Az oktatáspolitikai célok és a fenntartó által adott 

kereteken belül, az intézmény nevelőtestülete határozza meg a belső célokat, hogy milyen 

pedagógiai környezetet kíván megvalósítani. Szakmai terveim közt szerepel olyan 

intézményi arculat megvalósítása a pedagógus kollégákkal együtt, ahol értéket jelent az 

önképzés, a befogadó légkör, a szülőkkel való kölcsönös tiszteleten alapuló jó viszony 

megtartása, a tanulók erősségeire építő differenciált oktatás. A szülőket szeretném arra 

biztatni, hogy legyenek aktív részesei az intézmény életének, szükség esetén bizalommal 
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vehessék igénybe a pedagógusok, gyógypedagógusok vagy az iskolapszichológus 

segítségét. Lényegesnek tartom, a nevelőtestületen belüli tudásmegosztást, a pedagógiai 

szemlélet és látókör folyamatos bővítését, mely igazodik a pedagógus személyiségéhez és 

haszonnal szolgál a diákok és a szülők javára is. Úgy gondolom, hogy a munkatársak 

motivációja és kreativitása alapvetően fontos a munkavégzéshez. Közösen elért sikereket 

szeretnék megvalósítani, melyek az intézmény és a település életében is maradandó értéket 

képviselnek. Munkahelyzetben igyekszem a legjobbat kihozni a munkatársakból. Örülök 

kollégáim sikereinek, támogatom ésszerű terveiket. Problémamegoldás során, nyitottan 

állok az újszerű megoldásokhoz is. Lelkesedés jellemzi vezetői stílusomat, 

igazgatóhelyettesi munkámat, amelyben fontos, hogy munkatársaim is erre törekedjenek. 

Józan gondolkodás, gyakorlatiasság jellemző rám. Ha valami kevésbé megy jól, akkor 

kezdeményezem egy olyan belső team létrehozását, amelyben a munkatársak 

együttműködnek egy kreatív megoldás kidolgozásában. A megvalósíthatóságra, 

kivitelezhetőségre összpontosítok, számításba veszem a korlátokat és a hibalehetőségeket is. 

Nyitott vagyok a kritikára, és nem engedem magamat könnyen elragadtatni az érzelmektől. 

Kollégáimat módszertani tudásommal támogatom, többen látogatják tanóráimat, kérnek 

tőlem szakmai segítséget egy-egy felmerült probléma, konfliktushelyzet megoldása során, 

de jómagam is szívesen tanulok tapasztalt kollégáktól, mert hiszek az egymástól tanulásban, 

a csapatmunkában. A tantestületben aktívan kiveszem a részem a közösségi munkából, a 

munkaközösségi foglakozások meghívásainak szívesen teszek eleget, örömmel fogadom a 

bizalmat. Gyakorlós tanító és tanár kollégák fogadását – felkérés esetén -, lényegesnek 

tartom az iskolában. Szakmai feladatunk segíteni őket, gyakorlati idejük értelmes, hasznos 

tapasztalatokban gazdag eltöltésében. Az alábbiakban megfogalmazott tervek intézményi 

szintű megvalósításában, aktív résztvevő kívánok lenni:  

 „ Minden tanulónak meg kell szereznie azokat a képességeket, kompetenciákat, melyekre 

építve továbbléphet az iskolai pályafutása során. Kiemelt feladat, hogy a tanulók 

adottságaiknak, képességeiknek megfelelő oktatásban részesüljenek, ha kell egyéni 

fejlesztés, felzárkóztatás, tehetségápolás megvalósításával.  

Nagyon fontos, hogy a közoktatási intézmények legyenek érzékenyek a gyermek magával 

hozott különbségeinek, hátrányainak csökkentésére, az egyenlő esélyek biztosításához 

szükséges eszközök megtalálására, mozgósítására, esetenként akár a pozitív 

diszkriminációra is. 
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A különbözőségek miatt fokozottabban kell törekedni a diákok többoldalú megismerésére, 

és személyre szabott pedagógiai módszereket és eljárásokat alkalmazni a pedagógiai 

(neveléstani és didaktikai), valamint pszichológiai és szociológiai ismeretek frissítése 

(frusztrációk, konfliktusok, kommunikációs helyzetek esetén) által.  

Fontos, hogy a továbbképzéseken a nevelő-oktató munkát végző szakemberek olyan tudást 

is szerezzenek, amelyek közvetlenül a tanításban hasznosíthatóak, mint például a legújabb 

kutatási eredmények. ” 1 

A mai magyar nevelés-oktatásban fő cél, a hozzáférés az egységesen jó színvonalú 

oktatáshoz, a lemorzsolódás csökkentése, a tanulók iskolai pályafutásának nyomon 

követése, az élményalapú oktatás megteremtése, a személyre szabott fejlesztés, 

differenciálás, pályaorientáció, a középfokú oktatásra való felkészítés, és a piacképes 

szakmai képzések választásának orientációja. Ezen cél megvalósításának alapját képezi a 

szilárd értékrendet és stabil tudást adó, befogadó és alkotó légkörű általános iskola. Amikor 

van közös jövőkép, azonosak a főbb célok, ha intézményi szinten tiszták a felelősségi körök, 

akkor az együtt elért eredmények és sikerek szilárd és biztonságot adó közösséget építenek. 

Amikor a tanulók, szülők és kollégák megtapasztalják, hogy egymást kiegészítő 

képességeikkel sokszorosát tudják teljesíteni annak, mint amire egyedül képesek lennének, 

akkor mindannyian aktív részesei az intézmény sikereinek. 

4. Helyzetelemzés 
 

Külső pályázóként az intézmény megismeréséhez, értékeléséhez az intézmény honlapján 

található objektív információkat és letölthető anyagokat is tanulmányoztam.  

 

 Az intézmény adatai 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

Hivatalos neve: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Rövid neve: Kéthelyi Általános Iskola 

                                                           
1 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Somogy megye 2013-2018. 

  Készítette: Oktatási Hivatal a Somogy Megyei Kormányhivatal közreműködésével 512-513 p. 
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2. Feladatellátási helyei 

Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari utca 30. 

3. Beiskolázási körzete: Kéthely, Somogyszentpál  

4. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

5. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

6. OM azonosító: 034067 

7. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

7.1. 8713 Kéthely, Magyari utca 30. 

7.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

- nappali rendszerű iskolai oktatás 

- alsó tagozat, felső tagozat 

- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődés zavarral küzdők) 

- integrációs felkészítés 

- képességkibontakoztató felkészítés 

7.1.2. alapfokú művészetoktatás 

- táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: 

néptánc tanszak) 

- képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: bábkészítő tanszak, 

festészet tanszak, makett- és papírtárgykészítő tanszak) (új tanszakok: 

képzőművészeti tanszak) 

- Táncművészeti ág: 

Előképző: 1-2 évfolyam 

Alapfok: 1-6 évfolyam 

Képző-és iparművészeti ág: 

Előképző: 1-2 évfolyam 

Alapfok: 1-6 évfolyam 

7.1.3. iskola maximális létszáma: 336 fő 

7.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

7.1.5. tanuszodai szolgáltatás 

 Személyi feltételek 

4.2.1 Tanulói adatok 

Jelenlegi tanulólétszám: 165 fő. 



Intézményvezetői pályázat 2014. 

 

17 
 

Osztályok száma: 

alsó tagozaton:   5  

felső tagozaton:  4 

Az oktatás szervezésének módja: 

Iskolaotthonos oktatás:     1-4. évfolyamon 

Napközis ellátás:              5-6. évfolyamon 

Tanulószobai ellátás:        7-8. évfolyamon 

 

 

1. ábra: Oktatásszervezési formák 

 

 

2. ábra: Az alapfokú művészeti oktatásban részt vevők aránya 

Táncművészeti ág - Néptánc tanszak  

Előképző 38 fő 

Alapfok 50 fő 

Továbbképző 0 fő 

  

Képző-és iparművészeti ág  

Előképző 10 fő 

Alapfok 32 fő 
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Alapfokú művészeti oktatás

Alapfokú művészeti oktatás összesen 130 fő 

Táncművészeti ág 88 fő 

Képző-és iparművészeti ág 42 fő 
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Tanórán kívüli foglalkozások: átlagos képességű és kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

számára egyaránt nyitott 

- szakkörök, tehetséggondozás 

- korrepetálás, felzárkóztatás 

- választható második idegen nyelv (angol) 

Ezen kívüli lehetőségek: 

 Felzárkóztató foglalkozás  

 Fejlesztő foglalkozás 

 Tehetséggondozás 

Külön fejlesztésben részesülnek: 

 Sajátos nevelési igényű tanulók 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd 

 Hátrányos helyzetű tanuló 

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló  

 

3. ábra: Tanulói foglalkozásokon részt vevők arányai 

Az iskolai sportkör kiemelt jelentőséggel bír, a többi foglalkozás lehetőségeit is érdemes 

bővíteni. A képességek differenciált fejlesztése tanórán kívüli foglalkozásokon is 

megvalósul, célja a felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, továbbtanulási esélyek 

javítása. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű és 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas száma miatt, a felzárkóztató és fejlesztő 

foglalkozásokban rejlő lehetőségeket is kihasználják a pedagógusok. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

87

46 40

165

20

88

42

165 165 165 165 165 165 165

Tanulói megoszlás foglalkozásonként az összlétszámhoz viszonyítva 



Intézményvezetői pályázat 2014. 

 

19 
 

 

4. ábra: Speciális odafigyelést igénylő tanulók 

A tanulók nyomkövetési rendszeréről nem áll rendelkezésre a honlapon nyilvános adat, de 

vélhetően a továbbtanulási mutatók igazolják a befektetett, magas színvonalú pedagógiai 

munkát. 

4.2.2 Humán erőforrás adatok 

Pedagógus létszám: 19 fő  

 alsó tagozaton: 11 fő 

 felső tagozaton: 8 fő 

 Alapfokú művészeti oktatásban:  

1 fő teljes munkaidős pedagógus 

1 fő részmunkaidős pedagógus 

Tankerületi áttanítással foglalkoztatott pedagógus: 5 fő  

Óraadó pedagógus: 1 fő  

Technikai dolgozó:    

 1 fő iskolatitkár  

 1 fő takarító személyzet  

 Tárgyi feltételek 

A nevelés, oktatás tárgyi feltételei rendelkezésre állnak, a korszerűsítés, fejlesztés 

folyamatosan megoldandó feladat, pályázati források keresésével, kihasználásával. Az 

intézmény a település központjában fekszik, biztonságosan megközelíthető, a külső 

szemlélő számára rendezettséget, letisztult értékrendet sugároz.  
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 Pedagógiai alapelvek 

Az intézmény nevelőtestülete a pedagógiai programot, közös elveken alapulva alkotta meg, 

kiemelve azokat az együttesen elfogadott értékeket, amelyek mentén értékközvetítő munkát 

végez. Pozitív képet sugároz a program arról, hogy hagyományokra építve, széles 

tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével törekszik az intézmény, a kor 

kihívásainak megfelelni. Az iskola több száz éves múlttal rendelkezik, ebből eredően nagy 

hangsúlyt fektet a múlt tiszteletére, ugyanakkor szellemiségében, a kor kihívásainak való 

megfelelést is fontosnak tartja a nevelői közösség. A Nemzeti Alaptantervre és a 

Kerettantervre alapozva, elsősorban differenciált nevelési és oktatási folyamatokban 

kívánják megvalósítani a tanulók személyiségfejlesztését. A használható tudást, az 

egészséget és a szocializáltságot, a társadalomban és a munka világában való boldogulást 

emeli ki a program, a környezeti tényezők függvényében.  

A gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése áll a középpontban, cél, 

hogy minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben 

tehetséges, a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd 

alapjait, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat. A Diákönkormányzat 

aktív részese az iskolai folyamatoknak, feltett kérdéseikkel, problémáik felvetésével segíti 

az iskola vezetésének munkáját. Az iskolai közösségfejlesztésre rengeteg alkalom nyílik a 

program szerint, ezt is érdemesnek találom arra, hogy a honlapon is megjelenjen rövid 

beszámoló formájában, a versenyeredmények mellett. Az intézmény széleskörű 

tevékenységkínálattal alapozza meg a későbbi pályaválasztást, a tudatos pályaorientációval 

kapcsolatban nem találtam információt. Az alsó tagozat finom átvezetéssel alakítja ki, az 

iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

Tapasztalás útján indulva a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesztik 

a tanítónők. Személyre szóló differenciált fejlesztéssel motiválják az érkező kisdiákokat a 

tanulás iránt, kialakítva bennük a felelősségtudatot, a kitartás képességét, érzelemviláguk 

gazdagodását. Kiemelt jelentőségű a tanári példamutatás. 

Az előzőekre alapozva folytatja a nevelőtestület felső tagozaton a különböző érdeklődésű és 

motivációjú, eltérő fejlettségű gyerekek nevelését-oktatását, hogy érdeklődésük, képességük 

és tehetségük szerint legyenek alkalmasak a továbbtanulásra, a társadalomba való 

beilleszkedésre.  
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5. Az intézmény vezetésének programja, szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseim 
 

A vezetési programom az iskola közelebbi és távolabbi jövőjére is vonatkozik. Alapul 

vettem munkámhoz az intézmény honlapján található információkat, a Pedagógiai 

programot, a Szervezeti és működési szabályzatot, Házirendet, Alapító okiratot, valamint 

évekre visszamenőleg az interneten megtalálható kompetenciamérések eredményeit, és 

Somogy megye Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 

2013-2018. című dokumentumban foglalt elemzéseket is. 

 Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel 

A hatékony nevelés és oktatás érdekében elengedhetetlen, hogy a tanulók az iskolától 

értékálló tudást kapjanak az anyanyelv, a művészet, az idegen nyelv, a sport és az 

informatika területén. Emellett fontos, hogy az intézmény nevéhez méltóan, a tanulásnak 

legyen tekintélye, saját képességeiknek megfelelő, maximális tudást szerezzenek és 

nyújtsanak. Együttműködés szempontjából az iskolai diákmozgalmat a DÖK-segítő 

pedagógusok úgy támogassák és fogják össze, hogy biztosítva legyen a szabad 

véleménynyilvánítás lehetősége, a demokratikus döntéshozatal, mely által a tanulók 

megismerhetik és gyakorolhatják a demokrácia elemeit, jogaikat és kötelességeiket. Célom 

a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézmény-

fenntartó, a működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása. 

Mivel a tanulók többsége különböző társadalmi és természeti környezetből érkezik, ezért 

nagy jelentősége van a szülői közösségek fejlesztésének. A rendelkezésemre álló adatok 

szerint, sok a hátrányos helyzetű család, ezért az ő érdekeiket csak úgy lehet összefogni, ha 

fejlesztjük az iskola és a környéken lakók barátságos, kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

kapcsolatát, az intézmény aktív szereplőként venne részt a település életében. A Szülői 

szervezet aktív résztvevője és segítője az iskola életének az intézményi dokumentumok 

alapján. Az általuk kezdeményezett rendezvények, programok sikerrel erősíthetik az 

intézményi összetartozást.  

Az oktatási esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen 

helyzetű és a jó adottságokkal rendelkező gyermekek is, minél hamarabb hozzájuthatnak 

adottságaik, képességeik kibontakoztatásának lehetőségeihez. Speciálisan szervezett, 

céltudatos munkával, tehetséggondozással és feltételekkel, a kiemelkedő képességek 
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fejleszthetők. Minden tanulónak vannak olyan erősségei, amelyekre büszke lehet, amely 

által sikert érhet el. A művészetoktatás által nyújtott tehetségfejlesztés kiemelt fontosságú 

az intézmény életében, ezért megfontolandó a regisztrált tehetségponttá válás, mint 

lehetőség, a minősítések megszerzése mellett. Ezáltal a tehetséghálózatok rendszerébe 

kapcsolódva, új utak nyílnának a tanulók és a kollégák képzési palettáján is. 

 Egészségfejlesztés 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját. Ezen belül a 

teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, melynek célja az életminőség, az 

egészségi állapot javítása, az érintettek aktív részvételével. Része az egészséges táplálkozás 

megvalósítása, a mindennapi testnevelés/testedzés, a jól végzett tartásjavító torna, relaxáció 

is. Mindez akkor éri el célját, ha beépül a tanulók mindennapjaiba. A pedagógiai programban 

megfogalmazott iskolai egészségfejlesztés akkor lesz eredményes a valóságban is, ha 

láthatóan, mérhetően javul a tanulási eredményesség, csökken az iskolai lemorzsolódás, 

javul a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség, a társadalmi kapcsolatok javulnak. A 

megvalósítás kulcsát abban látom, ha a teljes tantestület részt vesz benne, ha bevonja a 

szülőket és az iskola közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, védőnői 

hálózatot, valamint az iskola társadalmi környezetét is. 

 Szakmai munka, szakmai megújulás 

A pedagógiai eredmény egy intézményben a közösség erején múlik. Az intézményben 

dolgozó pedagógusok, a törvényi szabályozás keretein belül, természetesen önállóan, 

szakmai felelősségük birtokában végzik munkájukat a munkaköri leírásban foglaltaknak 

megfelelően. Tervszerűen végzik a tanítás-tanulás folyamatában a gyermekek 

személyiségfejlesztését, biztosítják, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó 

környezetben fejlődjenek a diákok. A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában 

gyakoroltatják a kulturált emberi viselkedés szabályait, folyamatosan gyarapítják szakmai 

és pedagógiai eszköztárukat, tudásukat, törekszenek az új módszertani fejlesztések körében 

való tájékozódásra. Támogatni kívánom pedagógus kollégáimat a minősítővizsgára és a 

minősítési eljárásra való felkészülésben. A pedagógus korszerű oktatás- és 

nevelésszemlélete, az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom, a 

tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése, a legkorszerűbb oktatási-

nevelési stratégiák alkalmazása, a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái, 

a differenciálás, az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus 

kompetenciájának olyan gyakorlati bizonyítékai, melyek a pedagógus minősítő rendszerben 
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a közeljövőben ellenőrzésre kerülnek, erre alaposan fel kell készülni, a kor szakmai 

kihívásainak meg kell felelni. 

Osztályfőnökök esetében, mint vezető, fontosnak tartom, hogy a pedagógus biztonságos 

hátteret adjon a gyermekeknek, akik emberi mintáikat és személyes élményeiket saját 

környezetükből, életterükből hozzák. Olyan őszinte, kiegyensúlyozott légkört szeretnék 

biztosítani, hogy a szülő bátran elmondhassa véleményét és biztos lehessen abban, hogy a 

családról megtudott adatokat az intézményben titkosan kezelik. Az óvodával való 

kapcsolattartás további erősítését szeretném elérni, hogy kellő felkészültséggel fogadhassa 

az intézmény az érkező diákokat.  

Az intézmény Pedagógiai programja szerint, a gyermekek egész személyiségének, 

képességeinek fejlesztése áll a középpontban. Ezen belül további célként fogalmazódik meg, 

hogy minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben 

tehetséges. Ez csak úgy valósítható meg, ha intézményi szinten tudatos tehetségazonosítás 

történik, ezért a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményével, 

valamint a tehetséghálózatban működő intézményekkel erősíteném a kapcsolat kiépítését, 

tehetségazonosítás, és tehetségfejlesztés területeken. Széleskörű tevékenységkínálattal, de 

tudatos pályaorientációval, a település adta lehetőségeket is felhasználva látok bővítési 

lehetőséget. A közösségfejlesztés egyik jó lehetőségének tartom a táboroztatást. Az 

intézménybe járó diákok számára is adottak a pályázati úton elérhető táborozási alkalmak. 

Kiemelt lehetőséget látok ennek megvalósítására az Erzsébet pályázaton keresztül, illetve a 

Határtalanul program által. Nagyszerűsége abban rejlik, hogy a rászoruló családok 

gyermekei számára is elérhetővé válik, mert önköltsége alacsony. A táborozás élménye 

pedig meghatározó élmény marad felnőtt korban is. Minél több diák számára szeretném ezt 

a lehetőséget, vagy más pályázati forrás által támogatott programot elérhetővé tenni a 

nevelőtestület segítségével, amennyiben ezt igénylik a szülők és a kollégák. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése-oktatása  

Az eltérő szükségletű tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására vonatkozó pedagógiai elveket, 

módszereket, eljárásokat, speciális nevelési módszereket, a tantárgyi tartalmak elsajátítását, 

a készségek és képességek fejlesztését tekintve a fejlesztő munka eltér a hagyományos 

pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés által javul a gyerekek iskolai teljesítménye. Hatásos 

képességfejlesztés csak a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A 

beilleszkedési és magatartási zavar a tanulók nagy számát érinti, a személyiség olyan 
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problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők is ötvöződnek. A zavar létrejötte 

egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az iskoláskort megelőző évekre tehető. 

Általános feladatunk pedagógusként a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő 

tanulóknál, a családdal való együttműködés, majd a szakértői bizottságokkal való kapcsolat 

felvétele, és szakvélemény kérése. Fő célként tekintem, minden gyermek számára lehetővé 

tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, 

hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. 

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 

nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti 

megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 

családlátogatások, iskolai rendezvények, szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási 

napok, maga a kapcsolatteremtés és fenntartás. A diákok továbbtanulási esélye, attól is függ, 

hogy milyen fejlettségi szinten kezdték meg tanulmányaikat az első évfolyamon, és a 

továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, jártasságokkal gazdagodtak nyolcadik 

osztály végére, mit nyújtott számukra az iskola. Tájékozódási pont a továbbtanulási 

visszajelzéseken kívül, az Országos kompetenciamérés objektív mutatója is. 

Az intézmény kompetenciamérés eredményein véleményem szerint szükséges és lehetséges 

javítani tudatos tervezőmunkával, a pedagógusok tudására és szakmai, módszertani 

eszköztárára alapozva. Ezt abból a szempontból is fontosnak tartom, hogy az intézményt 

esélyesnek látom arra, hogy a létszámcsökkenési tendencia miatti összevonások esetén, a 

környékbeli kis létszámú intézmények tanulói számára központi hellyé válhatna. Ehhez 

azonban olyan minőségi, színvonalas oktatást kell biztosítani, amely vonzóvá teszi ezt a 

történelmi hagyományokkal rendelkező intézményt.  A mérés a minőség javítását, a tartalmi, 

pedagógiai munka fejlesztését szolgáló országos eszköz. Ha az intézmények, a tanárok 

igénylik a visszajelzést a munkájukról, akkor a mérés eredményeire alapozva javítható az 

oktatás színvonala, az eredményesebb tudásátadás. 
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5. ábra: Elmúlt évek kompetenciamérésének eredményei 

Meglátásom szerint a szülők is igénylik az információkat az iskoláról. Gyakran a szerint 

döntenek a gyermek egyik vagy másik intézménybe történő beíratásáról, hogy a 

kompetenciamérés eredményei melyikben jobbak.  

6. Összegző gondolatok 
 

Széchenyi István nevét viselni egy intézménynek, olyan kihívás, amelynek nap, mint nap 

meg kell felelni, gondolatokban, szellemiségben, cselekvésben, közös tettekben. Az iskola 

akkor sikeres, ha az iskola minden használója, a diákok, a pedagógusok, a szülők egyaránt 

felelősnek érzik magukat az intézmény működéséért. Egymás feladatát segítve, 

együttműködve teszik a dolgukat. Az iskola nem független a környezetétől, figyelni kell a 

helyi társadalom, a szűkebb környezet elvárásaira, lehetőségeire, a nevelés-oktatás világának 

aktuális változásaira. Az intézmény névadójához méltóan, olyan szakmai műhely 

létrehozását szeretném megvalósítani, ahol bizalomra épülő kapcsolatrendszerben, a 

kollégák szakmai megújulása a magyar oktatás kihívásainak megfelel, kiteljesedik. A 
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megújulást, az eddig létrehozott, eredményes értékekre és hagyományokra építve tervezem 

megvalósítani.  

Milyen vezetői stílusra számíthatnak részemről? Esetenként más-más vezetői stílusra van 

szükség. Nekem az a dolgom, hogy felmérjem a pillanatnyi problémához, kihíváshoz, vagy 

konfliktushelyzethez illő legjobb választ, ami majd azt a reakciót fogja kiváltani az 

érintettekből, amitől a közösség eredményessége javul. Az aktuális vezetői stílust a vezető 

személyisége, felkészültsége, képességeinek szintje, kompetenciája, és a vezetésével 

működő munkahelyi közösség, a munkatársak felkészültsége, az emberi, közösségi 

viszonyok, a csoportban kialakult szokások állapota is meghatározza. Úgy gondolom, 

mindenki szeret sikereket elérni. Ahhoz, hogy eredményesen működjön egy szervezet, 

ismernie kell, hogy milyen áttörési pontok vannak, mit kellene egy picit másként tenni, mely 

felmerülő lehetőséggel érdemes foglalkozni, a minőség javítása érdekében. Nagyon 

fontosnak tartom a humánumot egy közösség irányításában, legalább annyira, mint a 

szakértelmet. Mindenkinek megvan a helye és a szerepe a nevelőtestületben. Az 

együttműködés szakmailag és emberileg is nagyon fontos, mert akármilyen kiváló valaki 

szakmailag, ha emberileg nem tud a közösségbe beilleszkedni, akkor az a közösség kárára 

van. A vezető felelős azért, hogy az általa irányított csapat eredményeket érjen el, hozzájárul 

távolabbi célok eléréséhez, célkitűzéseihez, inspirációt ad. Szélesíti a horizontot a kollégák 

számára és összekötő kapocs a csapaton túli és a szervezeten belüli világ között. Képviseli 

szervezet érdekeit és erőforrásokat szerez a hatékony működéshez, kollégáihoz tisztelettel 

és odafigyeléssel fordul, önértékelése a helyén van.  

Szívesen lennék vezető egy olyan szervezet élén, amely minőségi színvonalon működve, 

tartós tudást és értéket szeretne adni a tágabb világnak és szűkebb környezetének egyaránt. 

Céljaim megvalósításának alapköve a bizalom és támogatás az intézmény nevelőtestülete, 

dolgozói, valamint a diákok közössége és a szülői szervezet részéről, a fenntartó 

egyetértésével. Ezek birtokában, közösen összefogva, megvalósíthatónak látom a felsorolt 

célok elérését. 

 

Balatonszentgyörgy, 2014. április 15.                                Bencze Beáta  
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Szakmai önéletrajz 

Személyes adatok 

Név: Sümegi Tamásné 

Születési név: Lengyel Ilona Erika 

Születési hely, év: Kaposvár, 1962. április 26. 

Családi állapot: férjezett 

      2 fiúgyermek 

Lakcím: 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 3. 

Elérhetőségek: Tel: 06/30-6789118 

     E-mail: sumiera@citromail.hu 

 

Iskolai végzettség, tanulmányok, képzések 

1983. június 22. Tanítóképző Főiskola, Kaposvár  

 Tanító –orosz szakkollégiumi képzés 

1990. június 12. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely 

 Orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár 

1994. május 28. Állami Nyelvvizsga Központ, Budapest 

 Középfokú német nyelvvizsga 

1999. szeptember 10. Somogy Megyei Pedagógiai Intézet 

 Tánc a NAT-ban, tánc az iskolában, 80 órás továbbképzés 

2000. május 24. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 

Főiskolai Kar, Pedagógus – Továbbképző és Szolgáltató 

Intézet 

Tánc a NAT-ban, az iskolában, 40 órás továbbképzés 

2002. március26.  Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest 

Minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az 

iskolában, 40 órás továbbképzés 

2006. február 21.  Informatika – Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Budapest 

Számítógép és Internet alapismeretek, 60 órás továbbképzés 
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2006. április 6. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 

Főiskolai Kar 

 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanulási – tanítási 

folyamatban, 30 órás továbbképzés 

2008. április 30.  Education Társadalmi Szolgáltató KHT. Suli NET 

programiroda  

 A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, 

adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás 

folyamatában 30 órás továbbképzés 

2013. június 14. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógiai 

Tanszék 

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

2014. március 20-22. Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

                                                  Közoktatást érintő változások a sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátórendszerében – vezetői kompetenciák a hatékony 

együttnevelésben 

 (Tanúsítvány folyamatban van.) 

 

Szakmai tapasztalat 

1983. augusztus 16-tól Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 

Beosztás 

1983 – 1989  Tanító 

 Orosz nyelv és irodalom tanítása 4. évfolyamon és felső 

tagozaton 

1991 – 1995 Német nyelv tanítása 4. évfolyamon és felső tagozaton 

1997 – 2004  Tanító 

1999  - 2007  Népi gyermekjáték, néptánc tanítása szakkör szinten 

2007 – 2012 Minőségügyi vezető 

2008  - 2009 Igazgatóhelyettes 

2009. december 19-től Megbízott igazgató 
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               „A kultúrát nem lehet örökölni.  
      Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 

      ha minden nemzedék újra meg újra  

      meg nem szerzi magának. 

      Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk.” 

                               (Kodály Zoltán) 

1. Bevezetés 
 

Pályakezdőként 1983. augusztus 16-án álltam munkába a Kéthelyi Széchenyi István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (akkor még Kéthelyi Általános Iskola), és azóta is itt 

dolgozom. Tanítottam az alsó és a felső tagozat minden évfolyamán. Tanítóként az alsó 

tagozaton kezdetben minden tantárgyat, később magyar nyelv és irodalmat, felső tagozaton 

orosz, illetve német nyelvet. 

Három évig vezettem néptánc szakkört, ami részben a művészeti iskola néptánc tagozatának 

kiinduló pontjául is szolgált. 

A 2007/2008. tanévben minőségügyi vezető lettem. 

A 2008/2009. tanévig folyamatosan osztályfőnök voltam. Ebben a tanévben lettem 

igazgatóhelyettes.  

2009 decemberében sajnálatos, megrázó esemény történt iskolánkban. Akkori igazgatónk 

elhunyt. Az SZMSZ szerinti helyettesítési rendnek megfelelően a fenntartó, Kéthely Község 

Önkormányzatának Képviselő Testülete a tanév végéig megbízott az intézmény vezetésével. 

Az intézményvezetői állás betöltésére a pályázat kiírása a törvényi előírásoknak megfelelően 

megtörtént, de nem járt sikerrel. Hasonló helyzet állt elő a következő két tanév végén is, és a 

megbízás hosszabbításra került. 2013 áprilisában az intézményvezetői pályázat ismét kiírásra 

került, kimenetele nem lett eredményes. Július elsejétől következő pályázat sikeres 

lebonyolításáig, a KLIK Marcali Tankerülete ismét meghosszabbította a megbízásomat. Így 4. 

éve végzem megbízott igazgatóként munkámat. 

2011 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Kaposvári Konzultációs Központjánál a Közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga szakirányú képesítés megszerzése végett. 2013. június 14-én sikeres 

államvizsgát tettem. 

Intézményünk 2013. január 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, közvetlenül a 

Marcali Tankerület irányítása alá került. Az új helyzet változásokat, sok új feladatot, naprakész 

problémamegoldást kívánt. 



Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6 
 

Célom, hogy megtartva az eddig kialakított értékeket, hagyományokat, előre tekintve, az új 

társadalmi követelményeknek és a Köznevelési Törvénynek a jövőben is megfeleljen iskolánk. 

Erre garancia a szakmailag jól felkészült, gyermekszerető, kihívásokra nyitott nevelőtestület, és 

az iskola minden dolgozója, akiket régóta ismerek, jó néhányukkal 30 éve dolgozom együtt. 

Elkötelezettségem és felelősségtudatom az iskola iránt erős. 

Azt gondolom, hogy az említett tényezők összessége segített eljutnom ahhoz a döntéshez, hogy 

pályázatomat elkészítsem. 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Az intézmény adatai 
 

Neve: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

                    Marcali Tankerület 

Alaptevékenysége: Általános iskolai oktatás és nevelés 1-8. évfolyamon 

                               Alapfokú művészetoktatás néptánc és képzőművészet tanszakon 

2.2. Személyi feltételek 

2.2.1. Tanulói adatok 

 

Tanulólétszám: 165 fő 

Tanulócsoportok száma 1-4. évfolyamon: 5 

                                    A 2013/2014. tanévben: az 1. évfolyamon párhuzamos osztály indult. 

Tanulócsoportok száma 5-8. évfolyamon: 4 

Napközis csoport 5-6. évfolyamon: 1 

Tanulószobai csoport 7-8. évfolyamon:1  

Bejáró tanulók száma: Somogyszentpál: 54 fő 

                                     Balatonújlak: 1fő 

HH tanulók száma: 71 fő, ebből HHH tanuló: 43 

Művészeti oktatásban részesülők száma: 126 fő  

- néptánc tagozat: 82 fő 

- képzőművészet tagozat: 44 fő 
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2.2.2. Pedagógus adatok 

 

A pedagógusállomány állandó, fluktuációról nem beszélhetünk. 

Fő állású pedagógus: 18 fő 

                Tanító: 10 fő 

                Szaktanár: 8 fő 

Tankerületi áttanítással tanít: 5 fő (néptánc, angol nyelv, kémia)  

Óraadó pedagógus: 1 fő (ének) 

Jelen pillanatban 1 kolléganő van gyes-en. Ő a 2014/2015. tanév elején munkába áll. 

Szakos ellátottság: A 2012/2013. tanév végéig a kémia tanítását nyugdíjas kolléganő látta el. 

Az éneket 2013. december végéig műveltségi területtel rendelkező kolléganő végezte. Mivel ő 

határozott idejű jogviszonyban végezte munkáját, ezt az év végén számára megfelelő 

határozatlan idejű állásra cserélte. A második, választható idegen nyelvet, az angolt, valamint a 

néptáncot több éve részmunkaidős, illetve óraadó pedagógusok tanították. Az említett 

tantárgyak oktatása tankerületi áttanítással jól működik. Az ének tantárgy tanítása a feladatot 

ellátó kolléganőnek, aki ugyancsak a tankerületünk pedagógusa, a 26 órán felüli időkeretébe fér 

bele. 

2.2.3.  Adminisztratív és technikai dolgozók adatai: 

 

Iskolatitkár: 1fő 

Takarító személyzet: 4fő (Közülük 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozó) 

Karbantartó: 1fő 

Elkötelezett munkájukra szükségünk van pedagógiai tevékenységünk támogatásához. 

 

2.3. Tárgyi feltételek: 

Osztálytermek száma: 6 

Szaktantermek: 7 

Táncterem: 1 

Számítástechnika terem:  1 

Fejlesztő szoba: 1 

Tornaterem: 1 

Öltöző: 2 

Könyvtár: 1 

Szertár: 2 
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Nevelői szoba: 1 

Ruhatár a művészeti tagozat részére:  1 

Irodahelyiségek: 3 (igazgatói, ig. helyettesi, gazdasági) 

Tanulóink étkezése az iskola területén elhelyezkedő ebédlőben történik, amely saját konyhával 

rendelkezik. Fenntartását Kéthely Község Önkormányzata látja el.  

Iskolánk udvara ad helyet a 3 sportpályának (kosárlabda, kézilabda, salakos futópálya), a 

játszótérnek (telepített, előírásoknak megfelelő, fából készült játszóeszközökkel), valamint a 

modern kerékpártárolónak. Az udvar további korszerűsítést igényelne. 

IKT eszközeink köre a meglévő audiovizuális eszközök (magnók, CD- és DVD lejátszók) 

mellett interaktív táblákkal bővült, amelyek a korszerű oktatás elengedhetetlen eszközei.  

A nyelvoktatás alapvető feltételei biztosítva vannak iskolánkban. 

Tovább javítaná helyzetünket, ha nyelvi szaktantermet sikerülne létrehoznunk. 

Az iskolaépület tetőterének egy része beépítetlen, kihasználatlan. 

2.4. Gazdálkodás 
 

Intézményünk 2012. december 31-ig önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt. Ezt a 

jogkört 2013. január 1-jétől elvesztette, gazdálkodását tekintve önálló jogi személyként lépett 

elő. 

2.5. Pedagógiai alapelveink 

 

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értékes 

hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a 

fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 

Olyan iskolát szeretnénk: 

 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szeretetteljes légkör veszi 

körül őket, 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 

 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyhez a legjobban ért, és alkotói szabadsága kibontakozhat, 
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 ahol a tantestület rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülők és a fenntartó igényeihez. 

A nevelési program átdolgozása előtt - az alapelvek meghatározásához - tantestületünk 

összegyűjtötte azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket közösen a 

legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fogalmaztuk meg alapelveinket, amelyek 

nevelő munkánkat meghatározzák. 

Közösen elfogadott legfontosabb értékek: 

 

 tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,  

 humanizmus, szeretet, elfogadás, 

 becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, 

 a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára, 

 önfegyelem, önismeret, példamutatás, 

 pontosság, igényesség és kitartás a munkában, 

 a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, 

 önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete, 

 esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

 derű, humor, mely átsegít a gondokon. 

 

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését 

alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. 

 

Legfontosabb alapelveink nevelő-oktató munkánkban: 

 

 a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban,  

 minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges, 

 a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait 

sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat, és 

mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott 

ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit, 

 széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a 

lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak. 

 nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra,  

 az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: 
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 az egyén és az állam felelősségét; 

 az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában, 

 környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető 

      veszélyek csökkentésének fontosságát. 

2.5.1.Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

 

A NAT-ban és a Kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás szolgálják, hogy tanulóink: 

 különböző szintű adottságaikkal; 

 eltérő mértékű fejlődésükkel; 

 iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal; 

 eltérő érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel; 

 szervezett ismeretközvetítéssel; 

 spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. 

 

Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi 

vonásokkal, és ez által alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvégzésére, 

valamint tudatosan adjon példát szakmai felkészültségből, korrektségből, emberségből.  

Ennek fejében mindezt jogosan várhatja el tanítványaitól. 

2.5.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a 

közösségben való nevelés, amely, mint tanulási színtér is megjelenik. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az 

individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család 

mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyerekek a kollektív gondolkodásmódot. 

A közösségi nevelés területei: 

 család 

 óvoda 

 iskola 
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 iskolán kívüli közösségek 

 társadalom. 

 

A gyerekek szempontjából meghatározó a család, az óvoda és az iskola, mert az alapvető 

viselkedési formákat itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sportegyesület és egyéb 

közösségek hatása sem, de ezek csak később kezdenek előtérbe kerülni. A társadalom 

egészének hatása elsősorban a médián keresztül közvetítődik. A média hatása különösen erős a 

gyerekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell vennie, és megfelelően értelmeznie. 

 

Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei: 

Tanórák 

 osztályfőnöki órák (konfliktusok kezelése) 

Tanórákon kívüli foglalkozások: 

 napközi 

 tanulószoba 

 szakkörök 

 sportkörök 

 diákönkormányzat által szervezett foglalkozások 

 iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

 osztálykirándulások 

 klubdélutánok 

 tanulmányi kirándulások 

 

A közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközök, rendezvények 

 

 Művészeti Nap 

 Klubdélutánok 

 Szülők jótékonysági bálja 

 Farsang 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása) 

 Ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól) 
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 Házirend 

 Kapcsolattartás más iskolákkal 

 Osztályok közötti versenyek 

 Széchenyi-hét 

 Egészségnap 

 Iskolák közötti versenyek 

 Gyermeknap  

 Táborozások 

 Művelődési házzal való kapcsolat 

 Sportegyesülettel való kapcsolat - Sportnap 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje 

2.5.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

 Egészséges táplálkozás. 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás. 

 A testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése. 

 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, baleset megelőzés és elsősegélynyújtás, a 

személyi higiénia. 

 Családi életre nevelés. 

 A nevelési –oktatási intézmény a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében tevékenyen együttműködik az iskola-egészségügyi szolgálattal 

(iskolaorvos, védőnő, fogorvos), gyermekjóléti szolgálattal, ifjúságvédelemmel. 

2.5.4.A tanulási nehézségekkel és tanulási kudarcokkal, küzdő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

 

A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt 

nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben.  

A szokásrendszerek, a harmonikus személyiség, a pozitív én-kép kialakulása a nyugodt és 

biztonságos családi hátteret feltételezi. Zaklatott világunkban azonban már ezekben a korai 

életszakaszokban sem biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. 

Legfontosabb feladatunk a prevenció. Pedagógusaink gyógypedagógus és iskolapszichológus 

segítségével - igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 
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küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a 

problémák okait. 

 

A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink: 

 Szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatások biztosítása. 

 Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének fejlesztésében. 

 Részképesség zavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (saját gyógypedagógus) 

 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek 

részére a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő foglalkoztatásokat is tartanak. 

Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, személyre 

szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.  

A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdődik. 

Ez nem csak a tanítók, tanárok és a gyógypedagógus feladatköre, hanem mindnyájunk 

felelőssége. 

A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott személyesség a 

munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! 

Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz, 

önmagukhoz mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a 

feladatok. 

 

Felzárkóztatást elősegítő programjaink: 

 

 Tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára. 

 Tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük. 

 Logopédus, gyógypedagógus, pszichológus segítségével felhívjuk a tanulási problémák 

okára a figyelmet. 

 Szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat. 
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 A diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő 

foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás. 

 Logopédusunknak, gyógypedagógusunknak, pszichológusunknak szinte napi kapcsolata 

van a gyerekekkel, s szaktanáraikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. 

Kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért eredményekről. 

 Tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat. 

 A tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában. 

 Tanulópárok kialakítása. 

 Tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon. 

 Rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés. 

 Egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással. 

 Közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé).  

 A kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is lehetőséget adunk a 

tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, sport szakkörök). 

 Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre 

eljuttatni. 

2.5.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

Minden gyerek tehetséges valamiben. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, 

valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. 

Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A 

szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló 

feldolgozása, szakkörök, házi-, területi-, megyei- és országos tantárgyi versenyek biztosítják. 

Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. 

Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását. 

A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló vagy kiváló 

közösségi munkát végző tanulókat is. 

A tanulóifjúság jelentős része gyenge fizikumú, nem természetes számukra az egészséges 

szellemi fejlődéshez elengedhetetlen rendszeres testmozgás. A testnevelés óra 

követelményeinek számonkérése nagyban hozzájárulhat a fizikai állapot, és ez által a szellemi 
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teljesítmény javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a sportkör és a számtalan iskolai 

sportverseny is. 

A közösségi vezető szerepre elsősorban „születni kell”. Lényeges, hogy a vezető szerepet 

felvállaló tanuló jól tanuljon, és a többiek megbecsülését és bizalmát élvezze. Folyamatosan 

keresni és képezni kell az utódaikat, akik a távozó nyolcadikosok helyét majd átveszik az iskola 

tanulóinak képviseletében. A tanulói képviseletet az iskolában a Diákönkormányzat látja el.  

A szervezett, eredményes munkában nagy szerepe van a Diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógusnak. 

 

Feladataink, tevékenységeink: 

 Tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben. 

 A versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen. 

 Hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása. 

 A versenyzés etikájának megtanítása;. 

 Fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együtt érző, támogató szerepköre. 

 Önálló kiselőadások szakórákon, szakkörökön, elsősorban a tehetséges tanulóknak. 

 Bíztató, motiváló hatású értékelés.  

 Differenciált feladatok alkalmazása. 

 Csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint 

átjárhatók. 

 A tanterem átalakításának lehetősége munkaformáknak megfelelően. 

 A házi feladatok differenciálása. 

 Órai gyakorláskor más-más feladatkörök (pl. önálló szövegfeldolgozás, közös olvasás, 

lényegkiemelés). 

 

2.6 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 
 

Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és figyelembe 

veszi a szülői érdekeket is. 

A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház, és 

pedagógus közösségünk koordinált, aktív együttműködése. 

Ezen együttműködés: 

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség; 
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 megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység, 

 feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás.  

 

Elvárásaink a szülők felé: 

A szülők részéről - a hatékonyabb nevelőmunka segítéséhez - az alábbi közreműködési 

formákat várjuk el: 

 együttműködő magatartást, a problémák nyílt jelzését, megbeszélését, 

 a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérését,  

 a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítását, 

 aktív részvételt az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken, 

 nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzését, közös megoldás keresését, 

 véleménynyilvánítást, visszajelzést az iskola működésével kapcsolatosan, 

 szponzori, szervező segítségnyújtást. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról 

 előre tervezett szülői értekezletek (évente 2 - 3 alkalommal) 

 rendkívüli szülői értekezletek, szükség esetén 

 fogadóórák (minden pedagógusnak egyéni terv szerint), egyéni fogadóórák egyeztetett 

időpontban 

 előadások szervezése igényelt téma szerint 

 pályaválasztási tanácsadás 

 családlátogatás, igény és szükség esetén 

 gyermekvédelmi felelős szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása 

 Szülői Szervezeti megbeszélések (évente legalább 2 alkalommal) 

 

A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei: 

 Közös rendezvények szervezése a diákok, a szülők és a pedagógusok részvételével; 

(művészeti bemutató, gyermeknap, kirándulások, sportnap, farsang, karácsony) 
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A Szülői Szervezet aktív segítője az iskolának. Az osztályok szülői közösségeinek választott 

tagjaiból áll, akiket a szülők választanak tanév elején.  

Az iskola vezetőjének folyamatos kapcsolatot kell fenntartania az előbbi szervezet vezetőivel, 

akik részt vesznek az iskola fontosabb rendezvényein. 
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3. Vezetői program – fejlesztési terv a helyzetelemzés tükrében 

             „ Ne várjunk mindent az iskolától! 

     Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az 

                élethez szükséges. 

                Lássunk magunk is dologhoz…” 

          (Kodály Zoltán) 

 

Pedagógiai Programunkban, helyi tantervünkben, az SZMSZ-ben leírtakkal azonosulni tudok, a 

bennük lerögzítetteket vezetői programom alapjául tekintem. Megvalósíthatósága magas szintű 

szakmai munkától, a fenntartó anyagi finanszírozásától, és pályázati úton történő 

forrásbővítéstől is függ. 

Vezetőként általánosságban azt tekintem feladatomnak, hogy megőrizhető és 

továbbfejleszthető legyen az iskolában eddig elért szakmai színvonal. Azt gondolom, hogy a jó 

vezető az, aki minden tudásával azon munkálkodik, hogy biztosítsa munkatársai számára az 

eredményes, hatékony munka feltételeit, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtsen.  

A pedagógiai célok megvalósításához biztosítani szeretném a pedagógiai szabadságot, alkotó 

önállóságot, támogatom a kreativitást, az alkotó együttműködést. Szükségesnek tartom az 

elvégzett munka értékelését, erkölcsi és anyagi megbecsülését.  

Arra törekszem, hogy a törvényesség betartásával minél magasabb színvonalon működhessen 

az iskola, minél jobban szolgálva az iskolahasználók érdekeit és elvárásait. 

A fejlesztés lehetőségeit az alábbi területeken látom: 

3.1. Szakmai munka 
 

A 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről változásokat igényel a tanítás – tanulás, az 

oktatás szervezés folyamatában. A központilag kidolgozott program megjelenése és 

megismerése után törekedni szeretnék az egész napos oktatás kiterjesztésére a felső tagozaton 

is, hiszen az ennek részét képező iskolaotthonos oktatás az alsó, és a napközis rendszer a felső 

tagozaton eddig is jól működött intézményünkben. Előnyét leginkább két területen látom. Az 

egyik a tanulók alaposabb megismerése, hiszen több időt töltenek a pedagógusokkal, így a 

nevelési feladatok hatékonyabbak, célravezetőbbek lehetnek, több idő fordíthatunk 

felzárkóztatásra. A másik terület a pedagógusok időkeretének stabilizálása, elősegítve ezzel 
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munkájuk biztonságát, valamint az érdeklődési körüknek megfelelő tanórán kívüli 

tevékenységek végzését, a hatékonyabb tehetséggondozást. 

Tanulólétszámunk az utóbbi években örvendetes módon emelkedő tendenciát mutat. Ennek 

köszönhetően az idei tanévben az 1. évfolyamon párhuzamos osztályt indíthattunk. Azt 

gondolom, hogy ez a szakmai munka, és a minőségi munka előnyére válik, a tanulók érdekeit 

szolgálja. 

Előreláthatólag, a következő években nagy létszámú osztályok kerülnek fel a felső tagozatba. 

Szándékomban áll a képességeknek megfelelő nevelés-oktatás elősegítése érdekében a 

fenntartó engedélyét kérni csoportbontásra, magyar nyelv és irodalom, valamint matematika 

tantárgyakból. 

Célom, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű korrepetálással, felzárkóztató,- és fejlesztő 

foglalkozással a bukásokat elkerüljük, illetve számukat minimálisra csökkentsük. 

Mivel intézményünk alaptevékenységei közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

keretek között történő oktatása, fokozottan szeretném figyelemmel kísérni a számukra 

meghatározott követelmény rendszer, valamint a megfelelő értékelési rendszer használatát. Azt 

gondolom, hogy ennek a két tényezőnek a folyamatos, következetes alkalmazásával jó esélyük 

van a problémájukból fakadó kudarc élmények elkerülésére, és lehetőséget kapnak ahhoz, hogy 

önmagukhoz képest siker élményhez jussanak. 

Az Országos Kompetenciamérés eredményei intézményünk vonatkozásában éveken keresztül 

az átlagnak megfelelőek, több esetben átlag felettiek voltak. Kivételt képez egy tantárgyból az 

elmúlt év eredménye, egy tanulócsoportra vonatkozóan. Megfelelő stratégiák kidolgozásával, 

módszerválasztással, arra fogunk törekedni, hogy a jövő tanévben, az ismételt mérésnél, ez az 

eredmény pozitív irányban változzon. A csoport összetételét, és képességeit tekintve nehéz 

feladat vár ránk, de mindent megteszünk a javulás érdekében. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási,- és szociális nehézségeinek enyhítésére 

hatékonyan és ésszerűen szeretném kihasználni az IPR adta támogatás lehetőségét. 

Minden körülmények között továbbra is támogatom az alapfokú művészetoktatást, hiszen sok 

olyan tanulót juttat sikerélményhez, akinek más területen (gondolok itt elsősorban a tanulmányi 

munkára) nincs, vagy csak kevésbé van lehetősége. A művészeti tagozat munkája mindkét 

tanszakon dicséretet érdemel. Pályázatok, bemutatók révén számtalan elismerést szereztek az 

iskolának. Szükség esetén, és lehetőségeinkhez mérten szeretném a művészeti iskola „kiváló” 

minősítését megújítani. 



Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

20 
 

3.2. Személyi feltételek 
 

Kiemelt feladatnak tartom a tanulólétszám megtartását. Ennek elérését az előző pontban 

foglaltaktól remélem. 

A szakos ellátottság teljes biztosítására megoldást szeretnék találni. Ezt fenntartói 

közreműködéssel, megvalósíthatónak látom. 

Az angol, mint 2. idegen nyelv tanítása, jelen pillanatban nem túl ideális, hiszen a két óra 

délutáni időpontban, összevontan van tartva. Ez szakmai szempontból, idegen nyelvi órák 

esetében, nem szerencsés, hiszen a gyerekek ebben az időpontban már fáradtak, félő, hogy a 

teljesítményük rovására megy. A problémára a következő tanévben, fenntartói segítséggel, 

igyekszünk hatékonyabb megoldást találni. 

Iskolánkban sok a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő tanuló. A velük 

való hatékonyabb foglalkozás érdekében a pedagógusok munkájának segítésére, amennyiben 

lehetőség nyílik rá, pedagógiai asszisztenst szeretnék alkalmazni. 

Nevelési feladataink között hangsúlyozottan szerepel az egészségnevelés. Mivel az iskolaorvos 

minden osztályunkban több gerincproblémával és tartási rendellenességgel küzdő tanulót szűrt 

ki, ettől a tanévtől a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól gyógy testnevelő segítségét 

kértem. A foglalkozás népszerű tanulóink körében. Szeretném a jövőben is folytatni. 

 

3.3. Tanulás a közösségfejlesztés eszközével 
 

Iskolánkban hosszú évek óta hagyománnyá váltak a tanulmányi kirándulások. Sajnos, a sok 

hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló szülei már nem tudják, vagy csak nehezen 

tudják ezeket finanszírozni. Több éve szervezünk nyári tábort, amit önköltséges alapon a szülők 

fizetnek. Bár lelkes kollégáim támogatást, szponzorokat is igyekeznek ehhez szerezni, mégis 

csak kevesen engedhetik meg gyermeküknek. 

Szeretném megtalálni a módját (ami elsősorban anyagi eredetű) annak, hogy osztályszinten a 

közelben erdei iskolát szervezhessünk. 

Régebbi kolléganőnk, aki most múzeum pedagógusként végzi munkáját a közelünkben lévő 

városban, felajánlotta osztályszinten az életkori sajátosságoknak megfelelő témájú múzeumi 

órákon való részvétel lehetőségét. Szeretnék élni az alkalomszerű lehetőséggel, hiszen nemcsak 

új ismeretszerzési, hanem közösségfejlesztő lehetőséget is látok benne. 
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3.4. Szakmai megújulás, továbbképzés 

 

Az 5 évre szóló Továbbképzési program elkészítésekor fő szempontnak a szakmaiságot, és a 

Köznevelési törvény új elemeinek való megfelelést tartom szem előtt, hangsúlyozottan a 

mindennapos testnevelés, az erkölcstan tanítására való felkészítést. 

A továbbiakban is azt a szemléletet szeretném követni, hogy alapvető követelmény legyen a 

szakmai érdeklődési kör, ami egyezzen meg az iskola szükségleteivel. 

Fontosnak tartom az innovációt, a szakmai megújulást segítő képzéseket, hiszen 

hozzásegíthetnek a külső ellenőrzések, és a pedagógus minősítések pozitív eredményéhez. 

3.5. Tárgyi, dologi feltételek 
 

Azt hiszem, mindig is ezek megteremtéséhez kellett egy intézményben a legtöbb anyagi forrás, 

amelynek megszerzése mindig nehéz volt. Most talán még fokozottabban ennek a korát éljük.  

Számítástechnika termünk gépparkjának egy része régi, elavult. A hamarosan forgalomba 

kerülő, új operációs rendszer használatát nem látom biztosítottnak.  Szeretnék lehetőséget 

találni a gépek cseréjére. Sokat segítene egy erre vonatkozó informatikai pályázat. 

Az információközlés, az iskolával kapcsolatos tájékoztatás hatékonyabbá tétele érdekében az 

idei tanév elején sikerült a régóta tervezett iskolai honlapot létrehozni. 

Intézményünk tetőszerkezete javítást igényel, hiszen gyakran beázik. Az alsó tagozatos 

tantermek padozatát képező parketta mint minőségi, mint esztétikai szempontból erősen 

kifogásolható, felújításra szorul. A megvalósításhoz régebbi fenntartónk, Kéthely Község 

Önkormányzata mindkét munka kapcsán, költségvetésének terhére, támogatásáról biztosított. 

Az előkészületek folynak, a javításokhoz szükséges árajánlatok beszerzése folyamatban van. 

Szeretném, ha a nyár folyamán elkészülnének a munkák. 

Továbbra is szeretném a jelenlegi jó kapcsolatot és együttműködést fenntartani a Szülői 

Szervezettel, aki minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy tanulóinkat támogassa, 

a pedagógusok munkáját segítse, iskolánknak anyagi forrásokat teremtsen a rendezvények 

szervezéséhez és lebonyolításához, a tanulók jutalmazásának megkönnyítéséhez, vagy éppen 

önkéntes munkával részt vesz az iskola csinosításában, rendezésében. 

A tanév elején szerencsére sikerült megoldanunk egy súlyos problémát. Rajztermünk nem felelt 

meg a művészeti iskola igényeinek és követelményeinek, hiszen egy régi, dohos, egészségre 

káros környezetű épületben kapott helyet. A fő épületben kis átalakítással, kényelmes, 

esztétikus szaktantermet rendeztünk be. 
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Az idegen nyelv tanítása sokkal eredményesebb lehetne, ha egy jól felszerelt, modern nyelvi 

laborban lenne mód az oktatásra. 

Ha módunk lenne a tetőtér kihasználatlan, tárolóként használt részének beépítésére, tanulóink 

számára klubhelyiséget, a Diákönkormányzatnak saját termet tudnánk biztosítani. Azt 

gondolom, hogy ennek az anyagi hátterét kizárólag ide vonatkozó infrastrukturális pályázat 

segítségével tudjuk megvalósítani. 
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4. Összegzés 

 

Vezetői munkámat a Nemzeti Köznevelési Törvény, a NAT és a Pedagógiai Programunk 

szellemében szeretném végezni.  

A pályázatban az iskola jelenét és jövőjét meghatározó tényezőket vettem figyelembe. 

Igyekeztem a fejlesztés reális lehetőségeit felvázolni, hiszen napjainkban nagyon sok múlik az 

intézmények anyagi finanszírozásán. Lehetnek ötleteink, elképzeléseink, amik munkánkat 

eredményesebbé tehetnék, ha nem tudjuk megteremteni az ehhez szükséges anyagi források. A 

változó körülmények azonban a gyors alkalmazkodást és a szükség szerinti változásokat is 

megkövetelik. Ezért fontos az, hogy minden olyan pályázati lehetőséget megragadjunk, amely 

finanszírozási támogatást biztosít. 

Nem kívánok változtatni a már jól működő gyakorlaton, de nem szeretném megtartani a már 

kevésbé hatékony módszereket. 

Nem elég a hiányosságokat felfedezni és észrevenni, sőt nem is túl nehéz dolog.  Gyakran 

túlzásokba esik az ember, amikor terveket, elképzeléseket kell megfogalmazni. Az ésszerűség 

azt diktálja, hogy végig kell gondolni a megvalósítás esélyeit, lehetőségeit is. Az 

elképzeléseket, terveket mindig gazdasági helyzet adta lehetőségekre kell szabni. 

Azt gondolom, hogy a pályázatomban kiemelt fejlesztési területek megvalósításának, legyen az 

szakmai-pedagógiai, vagy tárgyi-dologi jellegű, megvannak a reális lehetőségei. 

Vezetői munkám során arra szeretnék törekedni, hogy ezeket a lehetőségeket minél előbb 

kihasználjuk azért, hogy munkahelyünk biztosabb, munkánk eredményesebb és 

kiegyensúlyozottabb legyen, tanulóközösségünk pedig önálló gondolkodásra és 

véleményalkotásra kész, a meg tanultakat értelmezni képes, tájékozott, nyitott, emberséges 

fiatalokká váljék. 

Egy szervezetben számottevő és hatékony eredményeket elérni csak közösen lehet, ha 

alapjában mindenki hasonlót akar. Munkám során számítani és támaszkodni szeretnék 

kollégáim, és az iskola minden dolgozójának segítségére, véleményére. Köszönöm, hogy 

biztatásukkal és ösztönzésükkel munkámat eddig is segítették! 

                                                                                                                          Sümegi Tamásné
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5. Mellékletek 

 
 Nyilatkozatok 

 Végzettséget igazoló oklevelek 

 Nyelvvizsga bizonyítvány 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Továbbképzések, tanfolyamok 

 Munkáltatói igazolás 
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     Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott, Sümegi Tamásné 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 3. sz. alatti 

lakos hozzájárulok teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához, 3. személlyel való közléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali, 2014. április 15. 

         

Sümegi Tamásné 
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     Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott, Sümegi Tamásné, 8700 Marcali Tóth Ágoston u. 3. sz. alatti 

lakos hozzájárulok személyes adataimnak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali, 2014. április 15. 

 

        Sümegi Tamásné 
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