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Szakmai önéletrajz 

Személyes adatok: 

Név: Sümegi Tamás Zoltánné 

Születési név: Lengyel Ilona Erika 

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

Anyja neve: Szabó Mária 

Családi állapot: férjezett 
      2 fiúgyermek 

Lakcím: 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 3. 

Elérhetıségek: Tel: 06/30-6789118 

     E-mail: sumiera@citromail.hu 

 

Szakmai tapasztalat: 

1983. augusztus 16-tól Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola  

folyamatos és Alapfokú Mővészeti Iskola  

 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 

Beosztás 

1983 – 1989  Tanító 

 Orosz nyelv és irodalom tanítása 4. évfolyamon és felsı 
tagozaton 

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

1997 – 2004  Tanító 

1999  - 2007  Népi gyermekjáték, néptánc tanítása szakköri szinten 

2007 – 2012 Minıségügyi vezetı 

2008-2009 Igazgatóhelyettes 

2009. december 19-tıl Megbízott intézményvezetı 
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Tanulmányok: 

1980. június 15.      Lady János Gimnázium és Szakközépiskola, Marcali 

1983. június 22. Tanítóképzı Fıiskola, Kaposvár  

 Tanító –orosz szakkollégiumi képzés 

1990. június 12. Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola, 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 
Fıiskolai Kar, Pedagógus – Továbbképzı és Szolgáltató 
Intézet 
Tánc a NAT-ban, az iskolában, 40 órás továbbképzés 

2002. március 26.  Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest 
Minıségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az 
iskolában, 40 órás továbbképzés 

2006. február 21.  Informatika – Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Budapest 
Számítógép és Internet alapismeretek, 60 órás továbbképzés 

2006. április 6. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 
Fıiskolai 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 Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar Mőszaki Pedagógiai 
Tanszék 

 Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga 

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

                                                  Közoktatást érintı változások a sajátos nevelési igényő tanulók 
ellátórendszerében – vezetıi kompetenciák a hatékony 
együttnevelésben, 30 órás továbbképzés 
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Személyes készségek, kompetenciák 

Anyanyelv:                            magyar 

Nyelvismeret:                        orosz nyelv - felsıfok 

                                             német nyelv – középfok 

Készségek, képességek:         jó kommunikációs- és szervezıkészség 

                                                jó együttmőködı- és alkalmazkodó képesség 

                                                empátia és tolerancia 

                                                számítógép használata felhasználói szinte 

 Jármővezetıi engedély:         B kategóriás jogosítvány 
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                                                                           „ A kultúrát nem lehet örökölni.  
                 Az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, 
      ha minden nemzedék újra meg újra  
      meg nem szerzi magának. 
      Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk.” 
                                                                                                                                  (Kodály Zoltán) 

1. Bevezetés 
 
Pályakezdıként 1983. augusztus 16-án kezdtem munkámat a Kéthelyi Széchenyi István 

Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskolában (akkor még Kéthelyi Általános Iskola), és 

azóta is itt dolgozom. Tanítottam az alsó és a felsı tagozat minden évfolyamán. Tanítóként az 

alsó tagozaton kezdetben minden tantárgyat, késıbb magyar nyelv és irodalmat, felsı tagozaton 

orosz, illetve német nyelvet. 

8 évig aktívan néptáncoltam. Hét évig vezettem néptánc szakkört, melynek érdekében az 

1999/20000. tanévben elvégeztem a „Tánc a NAT-ban, tánc az iskolában” címő 120 órás 

továbbképzést. Részben ezek a tények, részben az akkori iskolavezetés szemlélete, hozzáállása 

indította el intézményünkben a mővészeti iskola, ezen belül a néptánc tagozat 

megszervezésének gondolatát. 

A 2007/2008. tanévben minıségügyi vezetı lettem. 

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

igazgatóhelyettes. 

2009 decemberében sajnálatos, megrázó esemény történt iskolánkban. Akkori igazgatónk 

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

Önkormányzatának Képviselı Testülete a tanév végéig megbízott az intézmény vezetésével. 

Az intézményvezetıi állás betöltésére a pályázat kiírása a törvényi elıírásoknak megfelelıen 

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

megbízás hosszabbításra került. 2013 áprilisában az intézményvezetıi pályázat ismét kiírásra 

került, kimenetele nem lett eredményes. Július elsejétıl a következı pályázat sikeres 

lebonyolításáig, a KLIK Marcali Tankerülete ismét meghosszabbította a megbízásomat. 2014-

ben a pályáztatás eredménytelennek bizonyult, melynek következtében újabb egy évre 

megbízást kaptam. Így 6. éve végzem megbízott intézményvezetıként munkámat. 

2011 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Kaposvári Konzultációs Központjánál a Közoktatási vezetı és 
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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. 

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

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

Erre garancia a szakmailag jól felkészült, gyermekszeretı, kihívásokra nyitott nevelıtestület, és 

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

Elkötelezettségem és felelısségtudatom az iskola iránt erıs. 

Az iskola partnereit tiszteletben tartom, igyekszem velük mindig a megfelelı módon 

kommunikálni, véleményüket, javaslataikat meghallgatni, figyelembe venni. 

A fent említett tényezık összessége segített eljutnom ahhoz a döntéshez, hogy pályázatomat 

elkészítsem. 

2. Helyzetelemzés 
 

„A korszerő iskolarendszerek rugalmasak, alkalmasak a változó társadalmi és gazdasági 

igények kielégítésére, az iskolahálózat kiterjedt, az iskolafokok szervesen épülnek egymásra, 

minden településnek van a helyi igényeket kielégítı alapiskolája.”  (Dr. Benedek András) 

Településünk egy kb. 2500 fıs község Marcali város és a Balaton közt kb. egyenlı távolságra. 

Földrajzi fekvése kedvezı – közlekedés, munkahely, ügyintézés stb. – ugyanakkor iskolánkra 

nézve van kedvezıtlen hatása is. Mégpedig a város közelsége, amely „elszívó” hatást jelenthet. 

Ha pl. a szülı Marcaliban dolgozik, reggel korán egyszerőbb magával vinnie az iskolás 

gyermekét, mint magára hagyni, hogy önállóan induljon iskolába, zárja a lakást. A 

rendszerváltozás utáni új iskolaszervezetek is kedvezıtlen hatással voltak a létszám és 

minıségi mutatóinkra. A 8, majd a 6 osztályos gimnázium bevezetése a Marcali Berzsenyi 

Dániel Gimnáziumban újabb szelektálást indított. A legaktívabb, legtehetségesebb gyerekek 

közül néhányan iskolát váltottak. Az oktatás minıségi követelményeinek minden szintéren való 

javításával sikerült ezt a folyamatot megállítani (számítógépes szaktanterem, második idegen 

nyelv, mővészeti iskola stb.). A demográfiai hullám 8-10 éve jellemzı elszomorító alakulása 

miatt nálunk is megszőntek az évfolyamokon a párhuzamos osztályok. Kivételt a tavalyi tanév 

képez, amikor 1. évfolyamon két osztályt tudtunk indítani. 
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Összlétszámunkat két falu tanulólétszáma alkotja. A tılünk öt km-re lévı Somogyszentpál egy 

zsákfalu, ahonnan kb. 50 gyermek jár bejáróként az iskolánkba. Így 150-160 fı közötti 

tanulólétszámmal rendelkezünk évek óta, az utóbbi három évben e fölött van a létszámunk 

(idén 165 fı). 

Mőködésünket sokáig segítette a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban való részvételünk. 

Ennek keretében pl. a Pedagógiai Szakszolgálat utazó pedagógusokkal látta el iskolánkban a 

logopédiai, iskolapszichológusi, gyógy testnevelıi feladatokat. Most ezeket a tevékenységeket 

ugyanazon intézmény látja el, Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali 

Tagintézménye néven. 

Intézményünk arra törekszik, hogy megırizze önállóságát, tanulólétszámát, az oktatás és 

nevelés színvonalát, továbbá ezeket emelje, valamint, hogy meghatározó szereplıi legyünk a 

település és a régió kulturális életének, tudjunk olyan értékeket mutatni és követésükre 

ösztönözni, amelyek hasznosak, szépek és emberiek. 

2.1. Az intézmény adatai 

 

Neve: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola 

Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

                    Marcali Tankerület 

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

Alapfokú mővészetoktatás néptánc és képzımővészet tanszakon   

2.2. Személyi feltételek 

2.2.1. Tanulói adatok 

 

Tanulólétszám: 165 fı 

Tanulócsoportok száma 1-4. évfolyamon: 5 

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

Tanulócsoportok száma 5-8. évfolyamon: 4 

Napközis csoport 5-7. évfolyamon: 1 

                             6-8. évfolyamon: 1 

Bejáró tanulók száma: Somogyszentpál: 54 fı 

                                     Balatonújlak: 1fı 
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HH tanulók száma: 58 fı, ebbıl HHH tanuló: 35 

Mővészeti oktatásban részesülık száma: 140 fı 

- néptánc tagozat: 90 fı 

- képzımővészet tagozat: 50 fı 

2.2.2. Pedagógus adatok 

 

A pedagógusállomány állandó, fluktuációról nem beszélhetünk. 

Fı állású pedagógus: 18 fı 

Tanító: 10 fı 

Szaktanár: 8 fı 

Tankerületi áttanítással tanít: 4 fı (néptánc, angol nyelv, ének) 

Óraadó pedagógus: 1 fı (kémia) 

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

Az éneket 2013. december végéig mőveltségi területtel rendelkezı kolléganı tanította. Mivel ı 

határozott idejő jogviszonyban végezte munkáját, ezt az év végén számára megfelelı 

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

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

tantárgyak oktatása az utóbbi években tankerületi áttanítással jól mőködik. 

2.2.3.  Adminisztratív és technikai dolgozók adatai: 

 

Iskolatitkár: 1fı 

Takarító személyzet: 4fı (Közülük 2 fı megváltozott munkaképességő dolgozó) 

Karbantartó: 1fı 

Elkötelezett munkájukra szükségünk van pedagógiai tevékenységünk támogatásához. 

 

2.3. Tárgyi feltételek: 

Osztálytermek száma: 6 

Szaktantermek: 7 

Táncterem: 1 

Számítástechnika terem:  1 

Fejlesztı szoba: 1 

Tornaterem: 1 

Öltözı: 2 
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Könyvtár: 1 

Szertár: 2 

Nevelıi szoba: 1 

Ruhatár a mővészeti tagozat részére:  1 

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

 

Tanulóink étkezése az iskola területén elhelyezkedı ebédlıben történik, amely saját, jól 

felszerelt fızıkonyhával rendelkezik. Fenntartását és mőködtetését Kéthely Község 

Önkormányzata látja el.  

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

játszótérnek (telepített, elıírásoknak megfelelı, fából készült játszóeszközökkel), valamint a 

modern kerékpártárolónak. Az udvar további korszerősítést, parkosítást igényelne. 

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

mellett interaktív táblákkal bıvült, amelyek a korszerő oktatás elengedhetetlen eszközei. 

A tantermek bútorzatának zöme jó állapotú, megfelel az esztétikai, és a tanulók életkorából 

fakadó követelményeknek. 

A nyelvoktatás alapvetı feltételei biztosítva vannak iskolánkban. 

Tovább javítaná helyzetünket, ha nyelvi szaktantermet sikerülne létrehoznunk. 

Az iskolaépület tetıterének egy része beépítetlen, kihasználatlan. 

2.4. Gazdálkodás 

 

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

jogkört 2013. január 1-jétıl elvesztette, amikor fenntartása és mőködtetése egyaránt a KLIK 

hatáskörébe került. 

2.5. Pedagógiai alapelveink 

 

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola értékes 

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

fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 

Célunk, hogy olyan iskolánk legyen: 

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

körül ıket, 
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• ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megırizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelı módszerekkel tanulhatnak a diákok, 

• ahol a széleskörő tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlıdhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

• ahová mindezekért a szülık szívesen hozzák gyermekeiket, 

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

amelyhez a legjobban ért, és alkotói szabadsága kibontakozhat, 

• ahol a tantestület rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülık és a fenntartó igényeihez. 

Tantestületünk összegyőjtötte azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket 

közösen a legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fogalmaztuk meg alapelveinket, 

amelyek nevelı munkánkat meghatározzák. 

Közösen elfogadott legfontosabb értékeink: 
• tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése, 

• humanizmus, szeretet, elfogadás, 

• becsületesség, igazságosság, ıszinteség, bizalom, 

• a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövı nemzedék számára, 

• önfegyelem, önismeret, példamutatás, 

• pontosság, igényesség és kitartás a munkában, 

• a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, 

• önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete, 

• esztétikai, mővészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

• derő, humor, mely átsegít a gondokon. 

Pedagógiai nevelı-oktató munkánk során az elıbbiekben felsorolt értékek közvetítését 

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

Legfontosabb alapelveink nevelı-oktató munkánkban: 

• a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban, 

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

• a mindenki számára nélkülözhetetlen általános mőveltségnek azokat a szilárd alapjait 

sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat, és 

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

ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetıségeit, 



Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

12 
 

• széleskörő tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a 

lehetıségét a késıbbi, érett korban történı pályaválasztásnak, 

• nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövıjét meghatározó közös problémákra, 

• hangsúlyozzuk: 

      az egyén és a társadalom felelısségét; 

      az egyén és a társadalom lehetıségeit, feladatait a problémák megoldásában, 

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

      veszélyek csökkentésének fontosságát. 

2.5.1.Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

 

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

valamint az ezekre épülı differenciálás szolgálják, hogy tanulóink: 

• különbözı szintő adottságaikkal; 

• eltérı mértékő fejlıdésükkel; 

• iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal; 

• eltérı érdeklıdési körüket érintı 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 felkészültségbıl, korrektségbıl, emberségbıl. 

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. 

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 alapvetı 

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

közösségek hatása sem, de ezek csak késıbb kezdenek elıtérbe kerülni. A társadalom 

egészének hatása elsısorban a médián keresztül közvetítıdik. A média hatása különösen erıs a 

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

értelmeztetnie. 

Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei: 

Tanórák 

• osztályfınöki órák (konfliktusok kezelése) 

Tanórákon kívüli foglalkozások: 

• napközi 

• szakkörök 

• sportkörök 

• diákönkormányzat által szervezett foglalkozások 

• iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

• osztálykirándulások 

• klubdélutánok 

• tanulmányi kirándulások 

A közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközök, rendezvények 
• Mővészeti Nap 

• Klubdélutánok 

• Szülık jótékonysági bálja 

• Farsang 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Ünnepélyes tanévnyitó (leendı elsısök méltó fogadása) 

• Ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól) 

• Házirend 

• Kapcsolattartás más iskolákkal 

• Osztályok közötti versenyek 

• Széchenyi-hét 
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• Egészségnap, egészséghét 

• Tanulmányi kirándulások 

• Iskolák közötti versenyek 

• Gyermeknap  

• Táborozások, túrák 

• Mővelıdési házzal való kapcsolat 

• Sportegyesülettel való kapcsolat - Sportnap 

• A kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje 

2.5.3. A teljes körő egészségfejlesztéssel összefüggı feladatok 
• Egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

• Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

• A testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési függıségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezetı szerek fogyasztásának megelızése. 

• A bántalmazás és iskolai erıszak megelızése, baleset megelızés és elsısegélynyújtás, a 

személyi higiénia. 

• Családi életre nevelés. 

• Intézményünk a tanulók veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében 

tevékenyen együttmőködik az iskola-egészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, védını, 

fogorvos), gyermekjóléti szolgálattal, ifjúságvédelemmel. 

2.5.4.A tanulási nehézségekkel és tanulási kudarcokkal, küzdı tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység 
 

A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védı 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 fejlıdés feltételei. 

Legfontosabb feladatunk a prevenció. Pedagógusaink gyógypedagógus és iskolapszichológus 

segítségével - igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 

küzdı tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, törıdéssel keresik a 

problémák okait. 

A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink: 

• Szükség esetén fejlesztı pedagógiai szolgáltatások biztosítása. 
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• Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének fejlesztésében. 

• Részképesség zavar esetén a gyermekek fejlesztı foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (saját gyógypedagógus) 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı gyermek 

részére a közösségi életbe való beilleszkedést elısegítı foglalkoztatásokat is tartanak a 

kollégák. 

Eredményes nevelı-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelı, személyre 

szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.  

A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdıdik. 

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

felelıssége. 

A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erısítése, 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 elısegítı programjaink, tevékenységeink: 

• Tanórán belül differenciált feladatmegoldást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a 

tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek számára. 

• Tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük. 

• Logopédus, gyógypedagógus, pszichológus segítségével felhívjuk a tanulási problémák 

okára a figyelmet. 

• Szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat. 

• A diagnózisnak megfelelı terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztı 

foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás. 

• Logopédusunknak, gyógypedagógusunknak, pszichológusunknak szinte napi kapcsolata 

van a gyerekekkel, szaktanáraikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. 

Kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért eredményekrıl. 

• Tanácsaikkal segítik a szülıket, pedagógusokat. 
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• A tanulási zavarral küzdı tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában. 

• Tanulópárok kialakítása. 

• Tanulási technikák elsajátíttatása tanórákon és egyéni foglalkozásokon. 

• Rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés. 

• Egyéni tanulási motiváció erısítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással. 

• Közösség nevelı hatása (a társak hatása sokszor erısebb, mint a pedagógusé). 

• A kötelezı tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is lehetıséget adunk a 

tanulók személyiségfejlıdését elısegítı tevékenységekre (szaktárgyi, sport szakkörök). 

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

eljuttatni. 

2.5.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység 
 

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

valamint feltárni a fejlesztés lehetıségeit. 

Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

alkalmával lehetıség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A 

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

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

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

Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelı iskolatípus megtalálását. 

A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló vagy kiváló 

közösségi munkát végzı tanulókat is. 

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

szellemi fejlıdéshez elengedhetetlen rendszeres testmozgás. A testnevelés óra 

követelményeinek számonkérése nagyban hozzájárulhat a fizikai állapot, és ez által a szellemi 

teljesítmény javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a sportkör és a számtalan iskolai 

sportverseny is. 

A közösségi vezetı szerepre elsısorban „születni kell”. Lényeges, hogy a vezetı 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.  



Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

17 
 

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

pedagógusnak. 

Feladataink, tevékenységeink: 

• Tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben. 

• A versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkezı jellegő legyen. 

• Hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása. 

• A versenyzés etikájának megtanítása. 

• Fontos a versenyre való felkészítı tanárok kísérı, együtt érzı, támogató szerepköre. 

• Önálló kiselıadások szakórákon, szakkörökön, elsısorban a tehetséges tanulóknak. 

• Bíztató, motiváló hatású értékelés. 

• Differenciált feladatok alkalmazása. 

• Csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint 

átjárhatók. 

• A tanterem átalakításának lehetısége munkaformáknak megfelelıen. 

• 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 mőködik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklıdésére épít, és figyelembe 

veszi a szülıi érdekeket is. 

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

pedagógus közösségünk koordinált, aktív együttmőködése. 

Ezen együttmőködés: 

• alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelısség; 

• megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység, 

• feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás.  

Elvárásaink a szülık felé: 

A szülık részérıl - a hatékonyabb nevelımunka segítéséhez - az alábbi közremőködési 

formákat várjuk el: 

• együttmőködı magatartást, a problémák nyílt jelzését, megbeszélését, 

• a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérését,  
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• a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítását, 

• aktív részvételt az iskolai szülıi értekezleteken és rendezvényeken, 

• nevelési problémák, családi nehézségek ıszinte jelzését, közös megoldás keresését, 

• véleménynyilvánítást, visszajelzést az iskola mőködésével kapcsolatosan, 

• szponzori, szervezı segítségnyújtást. 

A szülıkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

• nyílt napok, nyílt órák szervezése, 

• rendszeres tájékoztatás tanulóink tanulmányi elımenetelérıl, magatartásáról, 

• elıre tervezett szülıi értekezletek (évente 2 - 3 alkalommal), 

• rendkívüli szülıi értekezletek, szükség esetén, 

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

idıpontban, 

• elıadások szervezése igényelt téma szerint, 

• pályaválasztási tanácsadás, 

• családlátogatás, igény és szükség esetén, 

• gyermekvédelmi felelıs szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása, 

• Szülıi Szervezeti megbeszélések (évente legalább 3 alkalommal). 

A szülıi ház és iskolánk együttmőködésének további lehetıségei: 

Közös rendezvények szervezése a diákok, a szülık és a pedagógusok részvételével 

(mővészeti bemutató, gyermeknap, kirándulások, sportnap, farsang, karácsony). 

A Szülıi Szervezet aktív segítıje az iskolának. Az osztályok szülıi közösségeinek választott 

tagjaiból áll, akiket a szülık delegálnak tanév elején.  

Az iskola vezetıjének folyamatos kapcsolatot kell fenntartania a fenti szervezet vezetıivel, 

akik részt vesznek az iskola fontosabb rendezvényein. 

A Szülıi Szervezettel való kapcsolatunk példaértékő. Minden jelentıs iskolai megmozduláson, 

rendezvényen képviseltetik magukat, segítenek az elıkészületekben és a lebonyolításban 

egyaránt. Második éve minden jeles nap elıtt két héttel, alkalomhoz illı, ünnepi díszbe 

öltöztetik az iskolát, elısegítve ezzel az ünnepi készülıdés hatékonyságát, a ráhangolódást. 

Minden évben jótékonysági bált, tanévzáró szülıi bulit, vasgyőjtést és a Diákönkormányzattal 

együtt papírgyőjtést szerveznek, amelyeknek bevételét az iskola, tanulóink támogatására 

használják fel.
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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 vezetıi programom alapjául tekintem. Megvalósíthatósága a magas 

szintő szakmai munkától, a fenntartó anyagi finanszírozásától, és pályázati úton történı 

forrásbıvítéstıl is függ. 

Vezetıként általánosságban azt tekintem feladatomnak, hogy megırizhetı és 

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

vezetı 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 együttmőködést. Szükségesnek tartom az 

elvégzett munka értékelését, erkölcsi és anyagi megbecsülését.  

Arra törekszem, hogy a törvényesség betartásával minél magasabb színvonalon mőködhessen 

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

A fejlesztés lehetıségeit az alábbi területeken látom: 

3.1. Szakmai munka 

 

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

oktatásszervezés folyamatában. A központilag kidolgozott program megjelenése és 

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

is, hiszen az ennek részét képezı iskolaotthonos oktatás az alsó, és a napközis rendszer a felsı 

tagozaton eddig is jól mőködött intézményünkben. Elınyét leginkább két területen látom. Az 

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

nevelési feladatok hatékonyabbak, célravezetıbbek lehetnek, több idıt fordíthatunk 

felzárkóztatásra. A másik terület a pedagógusok idıkeretének stabilizálása, elısegítve ezzel 
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munkájuk biztonságát, valamint az érdeklıdési körüknek megfelelı, tanórán kívüli 

tevékenységek végzését, a hatékonyabb tehetséggondozást. 

Tanulólétszámunk az utóbbi években örvendetes módon emelkedı tendenciát mutat. Ennek 

köszönhetıen az elızı tanévben az 1. évfolyamon párhuzamos osztályt indíthattunk. Azt 

gondolom, hogy ez a szakmai munka, és a minıségi munka elınyére válik, a tanulók érdekeit 

szolgálja. 

Az elızetes jelzések alapján az idei tanévben is magas létszámú 1. osztály beiratkozását 

várhatjuk, a bontáshatárt azonban valószínőleg nem érjük el. 

Elıreláthatólag, a következı években nagy létszámú osztályok kerülnek fel a felsı tagozatba. 

Szándékomban áll a képességeknek megfelelı nevelés-oktatás elısegítése érdekében a 

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

tantárgyakból. 

Célom, hogy megfelelı mennyiségő és minıségő korrepetálással, felzárkóztató,- és fejlesztı 

foglalkozással a bukásokat elkerüljük, illetve számukat minimálisra csökkentsük. 

Mivel intézményünk alaptevékenységei közé tartozik a sajátos nevelési igényő tanulók integrált 

keretek között történı oktatása, fokozottan szeretném figyelemmel kísérni a számukra 

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

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

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

önmagukhoz képest siker élményhez jussanak. 

Az Országos Kompetenciamérés eredményei intézményünk vonatkozásában éveken keresztül 

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

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

módszerválasztással, arra fogunk törekedni, hogy a következı években ez az eredmény pozitív 

irányban változzon. A csoport összetételét, és képességeit tekintve nehéz feladat vár ránk, de 

mindent megteszünk a javítás érdekében.  

A tanév elején készült tantárgyfelosztásban a magyar és a matematika szakos kollégák számára 

kompetenciamérésre felkészítı foglalkozásokat biztosítottunk. 

A halmozottan hátrányos helyzető tanulók tanulási- és szociális nehézségeinek enyhítésére 

hatékonyan és ésszerően szeretném kihasználni az IPR adta támogatás lehetıségét. 

Kollégáimmal közösen pályázati anyagot állítottunk össze a TÁMOP-3.1.4.C-14 Innovatív 

iskolák fejlesztése 2. ütem c. konstrukcióra, amit az utóbbi napokban nyújtott be a fenntartó. 

Már két évvel ezelıtt az elsı körben is pályáztunk, de forráshiány miatt nem részesültünk 

támogatásban. Reméljük, a mostanival nagyobb szerencsénk lesz. A pályázati konstrukció 
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hozzájárulna az egész napos iskolai foglalkoztatás elterjesztéséhez, segítséget nyújtana az 

idegen nyelv és az informatika oktatásában, az egészséges életmódra nevelésben, a 

környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek megvalósításában, illetve 

ezeken keresztül olyan eszközök beszerzéséhez illetve bıvítéséhez, amelyekre a jelen 

körülmények között lehetetlen lenne anyagi forrást biztosítani. 

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

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

munkára) nincs, vagy csak kevésbé van lehetısége. A mővészeti tagozat munkája mindkét 

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

iskolának. Szükség esetén, és lehetıségeinkhez mérten szeretném a mővészeti iskola „kiváló” 

minısítését megújítani. 

3.2. Személyi feltételek 

 

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

foglaltaktól remélem. 

A tanulólétszám megtartásának, estleges növelésének, önállóságunk megırzésének jelentıs 

munkahely-megtartó ereje lehet, ami nemcsak az iskola dolgozóinak, hanem a község életében 

is meghatározó. Ha egy település elveszti iskoláját, azzal együtt nagyot veszít kulturális életét 

és megtartó képességét tekintve is, félı, hogy rövid idın belül elöregszik, elnéptelenedik. 

A szakos ellátottság teljes biztosítására megoldást szeretnék találni. Ezt, fenntartói 

közremőködéssel, megvalósíthatónak látom. 

Ebben a tanévben egy kolléganınk befejezi sokéves, odaadó munkáját, és nyugállományba 

vonul. Státusza megüresedik. Szeretném ezt határozott idejő munkaviszonyban foglalkoztatott 

kollégával betölteni. 

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

délutáni idıpontban, összevontan kerül megtartásra. Ez szakmai szempontból, idegen nyelvi 

órák esetében, nem szerencsés, hiszen a gyerekek ebben az idıpontban már fáradtak, félı, hogy 

a teljesítményük rovására megy. A problémára, fenntartói segítséggel, igyekszünk hatékonyabb 

megoldást találni. 

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

való hatékonyabb foglalkozás érdekében a pedagógusok munkájának segítésére, amennyiben 

lehetıség nyílik rá, pedagógiai asszisztenst szeretnék alkalmazni. 
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Nevelési feladataink között hangsúlyozottan szerepel az egészségnevelés. Mivel az iskolaorvos 

minden osztályunkban több gerincproblémával és tartási rendellenességgel küzdı tanulót szőrt 

ki, az elızı tanévtıl a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól gyógy testnevelı 

biztosítását kértem. A foglalkozás népszerő tanulóink körében. Szeretném a jövıben is 

folytatni. 

3.3. Tanulás a közösségfejlesztés eszközével 

 

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

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

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

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

csak kevesen engedhetik meg gyermeküknek. 

Szeretném megtalálni a módját (ami elsısorban anyagi eredető) annak, hogy osztályszinten a 

közelben erdei iskolát szervezhessünk.  

Önkormányzatunkkal közösen, lehetıséget látok határon túli, testvériskolai kapcsolat 

kialakítására. 

Korábbi  kolléganınk, aki jelenleg múzeum pedagógusként végzi munkáját a közelünkben lévı 

városban, felajánlotta osztályszinten, az életkori sajátosságoknak megfelelı témájú múzeumi 

órákon való részvétel lehetıségét. Szeretnék élni az alkalomszerő lehetıséggel, hiszen nemcsak 

új ismeretszerzési, hanem közösségfejlesztı lehetıséget is látok benne. 

3.4. Szakmai megújulás, továbbképzés 

 

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

Köznevelési törvény új elemeinek való megfelelést tartottam szem elıtt, hangsúlyozottan a 

mindennapos testnevelés, az erkölcstan tanítására való felkészítést. 

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

szakmai érdeklıdési kör, ami egyezzen meg az iskola szükségleteivel. 

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

hozzásegíthetnek a külsı ellenırzések, és a pedagógus minısítések pozitív eredményéhez. 

Mivel a Köznevelési Törvényben is, ennek tükrében iskolánk Pedagógiai Programjában is 

hangsúlyos szerepet játszik az egészséges életmódra nevelés. A felmenı rendszerben 

bevezetésre került heti öt testnevelés óra még hatékonyabb szakmai munkát vár el a 

pedagógusoktól. A testnevelést tanító kollégák számára jó alkalomnak tartom a TÁMOP 
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3.1.13. számú kiemelt projekt részeként korszerő testnevelés témában az „Iskolai testnevelés az 

egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fizikai fittség mérés (NETFIT) a 

gyakorlatban” címő akkreditált továbbképzést. 

Célom továbbá a képzések kiválasztásánál a költséghatékonyság figyelembe vétele, amit 

legbiztosabban pályázatok kihasználásával érhetünk el. Ebbıl a szempontból is ideális 

lehetıség a TÁMOP 3.1.4.C-14. 

 

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 forgalomba került, új 

operációs rendszer használatát nem látom biztosítottnak.  Szeretnék lehetıséget találni a gépek 

cseréjére. Sokat segítene egy erre vonatkozó informatikai pályázat. 

Az információközlés, az iskolával kapcsolatos tájékoztatás hatékonyabbá tétele érdekében az 

iskolai honlapunkat folyamatosan szeretném bıvíteni, újítani. 

Az iskola fıbejárata kezd balesetveszélyessé válni, hiszen az idıjárás viszontagságai miatt a 

járólapok sérülnek, töredeznek. Ezt a problémát a járólap felújításával, és a bejárat tetı alá 

hozásával tudnánk kiküszöbölni.  

Intézményünk tetıszerkezete javítást igényel, hiszen gyakran beázik. A problémát többször 

jeleztük, mint a fenntartó, mint településünk önkormányzata felé. Információim szerint a 

közelmúltban a Polgármester Úr a Fenntartóval közösen megoldást talált a javításra. 

 Két tantermünk padozatát képezı parketta mint minıségi, mint esztétikai szempontból erısen 

kifogásolható, felújításra szorul.  

Az idegen nyelv tanítása sokkal hatékonyabb és eredményesebb lehetne, ha egy jól felszerelt, 

modern nyelvi laborban lenne mód az oktatásra. 

Energiatakarékossági szempontból az iskola épülete sajnos megérett a főtésrendszer 

korszerősítésére. A földszinten és az elsı emeleten a konvektorokat radiátorokra kellene 

cserélnünk. 

Ha módunk lenne a tetıtér kihasználatlan, tárolóként mőködı részének beépítésére, tanulóink 

számára klubhelyiséget, a Diákönkormányzatnak saját termet tudnánk biztosítani.  

Jelen helyzetben úgy vélem, hogy az utóbbi két beruházás anyagi hátterét kizárólag ide 

vonatkozó infrastrukturális pályázat segítségével tudnánk megvalósítani. 
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3.6. Partneri kapcsolatok, együttműködés 

 

Az évek során kialakult jó kapcsolatot szeretném a jövıben is ápolni a község területén 

mőködı intézményekkel, szervezetekkel: óvodával, egészségügyi szolgáltatóval, mővelıdési 

házzal, könyvtárral, szociális szolgáltató központtal, sportegyesülettel, Kéthelyért Egyesülettel, 

katolikus egyházzal, lakásotthonnal, valamint Kéthely Község Önkormányzatával és Képviselı 

Testületével. 

Továbbra is szeretném a jelenleg fennálló jó kapcsolatot és együttmőködést fenntartani a Szülıi 

Szervezettel, aki minden lehetıséget 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. 
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4. Összegzés 

 

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

szellemében szeretném végezni. Kiemelt feladatnak tartom a gyermekközpontúságot. 

A pályázatban az iskola jelenét és jövıjét meghatározó és befolyásoló tényezıket vettem 

figyelembe. Igyekeztem a fejlesztés reális lehetıségeit 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 

forrásokat. A változó körülmények azonban a gyors alkalmazkodást és a szükség szerinti 

változásokat is megkövetelik. Ezért fontos az, hogy minden olyan pályázati lehetıséget 

megragadjunk, amely finanszírozási támogatást biztosít. 

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

kevésbé hatékony módszereket. 

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

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

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

elképzeléseket, terveket mindig gazdasági helyzet adta lehetıségekre kell szabni. 

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

szakmai-pedagógiai, vagy tárgyi-dologi jellegő, megvannak a reális lehetıségei. 

Vezetıi munkám során arra szeretnék törekedni, hogy ezeket a lehetıségeket minél elıbb 

kihasználjuk azért, hogy munkahelyünk biztosabb, munkánk eredményesebb és 

kiegyensúlyozottabb legyen, tanulóközösségünk pedig önálló gondolkodásra és 

véleményalkotásra kész, a megtanultakat értelmezni képes, tájékozott, nyitott, emberséges 

fiatalokká váljék. 

Egy szervezetben számottevı 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 Tamás Zoltánné
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5. Mellékletek 

 
 

• Végzettséget igazoló oklevelek 

• Nyelvvizsga bizonyítvány 

• Erkölcsi bizonyítvány 

• Továbbképzések, tanfolyamok 

• Munkáltatói igazolás 

• Nyilatkozatok 
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     Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott Sümegi Tamás Zoltánné (Lengyel Ilona Erika, Kaposvár, 

1962. 04. 26.) 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 3. sz. alatti lakos 

hozzájárulok teljes pályázati anyagom sokszorosításához, a 

véleményezık és a döntéshozók felé való továbbításához, 3. személlyel 

való közléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali, 2015. április 10. 

         

Sümegi Tamás Zoltánné 
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     Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott Sümegi Tamás Zoltánné (Lengyel Ilona Erika, Kaposvár, 

1962. 04. 26.) 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 3. sz. alatti lakos 

hozzájárulok személyes adataimnak pályázattal összefüggı 

kezeléséhez. 

 

 

 

 

 

 

Marcali, 2015. április 10. 

 

        Sümegi Tamás Zoltánné 


