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Pedagógiai hitvallásom
Pályafutásom, szakmai elkötelezettségem 1978 szeptemberében indult, amikor megkezdtem
általános iskolás tanulmányaimat. Már az első hónapban kiderült, hogy a szomszéd fiú jobban
tud tanulni, ha együtt tanulunk. Először csak alkalmanként hívott át édesanyja, hogy segítsek a
házi feladat elkészítésében, később rendszeresen együtt tanultam vele. Valahogy úgy alakult,
hogy mindig is szívesen csatlakoztak hozzám az osztálytársak, felső tagozatos koromban már
komoly „tanulócsoportot” működtettem.
Nem volt kérdés, hogy ez az utam. Már 15 évesen kisóvónéni voltam, és éjszakákba nyúlóan
készítettem a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, bújtam a gyermekpszichológiai témájú
könyveket.
A GYERMEK szó csupa nagybetűvel íródott be mentális lexikonomba. Ha gyerekek között
vagyok, otthon vagyok.
Ezért lettem pedagógus, gyógypedagógus.
Olyan pedagógus, aki hiszi és vallja:
-

hogy minden gyermekhez vezet egy út, amit megtalálni a legnemesebb pedagógusi
küldetés;

-

hogy a pedagógiához türelem, megértés, empátia, humor, sőt színészi képesség is kell;

-

hogy a legfontosabb dolog a munkában a szeretet. A szeretetnek kell áthatnia az iskolai
életet, a tanítást;

-

hogy a pedagógusnak személyisége a legfontosabb munkaeszköze, melynek ápolása,
karbantartása elengedhetetlenül fontos;

-

hogy a korszerű ismeret az, amire tanítványainknak az életben szükségük lesz;

-

hogy egyedül nem megy. Tanítani, nevelni csak közösen, az örömöket együtt megélve,
a problémákat megosztva lehet.
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Vezetői hitvallásom
Sokan úgy gondolják, hogy vezetőnek születni kell, mások úgy, hogy vezetővé válik az ember.
Jómagam úgy vélekedem, hogy egy vezető „kiválasztódik”, egyszer csak hangja lesz a
közösségben. A körülötte lévők kezdenek jobbá válni, többet tenni, nagyobbat álmodni és
messzebbre jutni általa. Ilyen vezető szeretnék lenni.
Azt gondolom, hogy John C. Maxwell találóan fogalmazta meg: „A vezetés nem jog, hanem
kiváltság. Folyamatosan ki kell érdemelnünk.”
Olyan vezető szeretnék lenni:
-

-

aki a bizalmat nap, mint nap kiérdemeli;
aki példamutató, személyes példával közvetíti az elvárt viselkedési normákat;
aki nyílt, tisztességes, becsületes és csapatjátékos;
akinek fontos, hogy az intézményében jó és harmonikus belső légkör uralkodjon;
aki fontosnak tartja, hogy az iskola olyan hely legyen, ahol jó diáknak és jó tanárnak
lenni;
akinek számít az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása;

aki hatékony irányító, ugyanakkor közös tervezéssel, együttműködéssel, ellenőrzéssel
vezet;
aki fontosnak tartja az iskolán belüli, az iskola és a partnerek közötti gördülékeny
információáramlást;
aki ismeri, betartja és betartatja a törvényi előírásokat;
aki következetes önmagával, munkatársaival és a diákokkal egyaránt.
„Ha tetteid másokat arra ösztönöznek, hogy merjenek többet álmodni, többet tanulni
és többet és jobban tenni, akkor Te vagy a vezetőjük.”
(John Q. Adams)
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Helyzetelemzés
Intézményünk
Az intézmény, amelynek intézményvezetői munkakörének betöltésére jelentkezem, a
Dunakeszi Tankerületi Központ fenntartása és működtetése alá tartozik. 1974 szeptemberében
kezdte meg működését Gödöllő város IV. sz. Állami Általános Iskolájaként az Alvég kertvárosi
részében, a Légszesz utcában. Fennállásától kezdve célja és feladata a nevelési-oktatási
tevékenységgel biztosítani tanulói számára az alapműveltség elsajátítását, a társadalomba való
beilleszkedéshez és további ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek megszerzését.
A változatos és sokoldalú iskolai élet és oktatás célja, hogy a tanulók azonosulni tudjanak a
közvetített értékekkel. Az iskola programjának középpontjában a tanulók képességeinek és
személyiségének fejlesztése, a testi és lelki nevelés harmóniája áll.

Az intézmény városban betöltött szerepe
Gödöllő város kedvező adottságokkal, jelentős történelmi múlttal, reményteljes lehetőségekkel
rendelkező település. Kiváló geo-társadalmi helyzete, szellemi potenciálja mellett a középmagyarországi régió egyik tudás- és kulturális központja.
A tudásgazdaságban a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem révén nemzetközi szinten
pozícionálja magát az agrár- és környezettudományok, a géntechnológia, a biotechnológia
területén.
A város felsőoktatása mellett kiemelkedő eredményű középiskolákkal is büszkélkedhet,
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium mellett két egyházi gimnáziuma is elismert, országos hírű.
Az általános iskolák között a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola hírnevét az Országos
kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés átlagon felüli eredményei, kiemelkedő sportsikerei,
továbbtanulási mutatói alapozták meg.
Nincs a városban olyan család, amelynek ne lenne közvetlen kötődése iskolánkhoz. Ez egyrészt
nagy büszkeséget jelent, a jövőre nézve pedig komoly felelősséggel jár.
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Személyi és tárgyi feltételek alakulása
Nevelőtestületünk
A nevelőtestület elhivatott, szakmailag igényes és jól felkészült. A 62 fős nevelőtestületből 5
fő mesterpedagógus, 33 fő pedagógus II. besorolással, 24 fő pedagógus I. minősítéssel tanít.
17 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, 13 fő szakvizsgával. Rendszeresen fogadunk
pedagógusjelölteket szakmai gyakorlatra. Az iskolában dolgozó pedagógusok nevelő-oktató
tevékenységükben, tanítási módszerükben, eszközrendszerükben sokrétűek, változatosak, jól
képzettek.
A pedagógusok minősítés szerinti megoszlása

8%
mesterpedagógus

39%

pedagógus II.

53%

pedagógus I.

Tantestületünkben kölcsönösen segítjük és elismerjük egymást. Az utóbbi években létszámunk
6 fővel nőtt, szakos ellátottságunk megfelelő. 26 tanító, 30 tanár, köztük 6 testnevelő és 6 angol
szakos kolléga alkotja a pedagógus közösséget. Az intézményünk erőssége a sport és az angol
nyelv. Az országos diákolimpián több sportágból is minden évben vannak aranyérmes
diákjaink; angol nyelvből pedig saját belső nyelvvizsgát tehetnek a tehetséges tanulók.
A pedagógiai munkát közvetlenül két iskolatitkár, három pedagógiai asszisztens és egy
könyvtáros segíti. Két fejlesztőpedagógusunknak köszönhetően alig kell igénybe vennünk az
utazó gyógypedagógus hálózat munkáját az SNI-s gyerekek ellátásához. Szükség esetén
iskolapszichológus segíti a felmerülő nehézségek megoldását. Az iskola zavartalan
működéséhez a gondnok, a karbantartók, a takarítók áldozatos munkája is hozzájárul.
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Tárgyi feltételeink

Intézményünk sajátossága, hogy két telephelyen működik. Bár közel vagyunk egymáshoz,
mégis külön feladatokat ró nevelőtestületünkre a távolság áthidalása. A Török Ignác úti
épületben csak alsó tagozatos diákok tanulnak, míg a Légszesz útiban alsó és felső tagozatosok
egyaránt. A „kisiskolában” 9 osztály működéséhez kell biztosítani a tárgyi feltételeket, a
Légszesz utcai épületegyüttesben 17 osztálynak, figyelembe véve Pedagógiai programunkat, a
csoportbontásokat és az emelt szintű testnevelést.
Az elmúlt öt évben az intézmény működési feltételeinek javítása koncepcionálisan a
balesetveszély-elhárítás, az állagmegóvás, az energiatakarékosság és az észszerűbb működés
köré csoportosult. Statikai problémák miatt a főépületünk aládúcolt. Az épületeink elavult
állapota és a korszerűtlen épületgépészet folyamatos karbantartást igényel, melynek nagy részét
az iskola karbantartói végzik. Az iskola területén található tanuszoda és sportcsarnok városi
üzemeltetésben maradt.
Iskolánk eszközellátottsága megfelel a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz- és
felszerelésjegyzékében foglaltaknak, amely a törvényes működés alapfeltétele. Eszközeink,
felszereléseink állománya azonban elavult, mennyiségi és minőségi javítására az iskola mellett
működő alapítvány, a városunkban működő cégek, magánszemélyek és szülői felajánlások,
valamint sportkapcsolataink nyújtottak lehetőséget az elmúlt öt évben.
A mai szakmai elvárások egyre inkább megkövetelik a fejlett infokommunikációs eszközök
használatát. Fenntartói, alapítványi, pályázati, és szülői támogatásoknak köszönhetően 38
projektor, 95 számítógép, 59 laptop és 44 tanulói táblagép segíti a pedagógusok munkáját.
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Az iskola tanulói
Az iskola a városközponthoz közel, kertvárosi környezetben helyezkedik el. Beiskolázási
körzetébe az egyetemi lakótelepen és a környező kertvárosban élő családok tartoznak. Az emelt
szintű osztályok városi beiskolázásúak.

A fenti adatokból kitűnik, hogy Gödöllő városrészei közül az aktív korú népesség (15-59 éves)
magas területi koncentrációját figyelhetjük meg az egyetem vonzáskörzetében. Ez a terület
iskolánk beiskolázási körzetébe tartozik, ebből is következik, hogy osztályaink magas
létszámokkal működnek. A beiskolázási körzet lakói szociális helyzetük és iskolai végzettségük
szerint nagy különbözőséget mutatnak. A diákok szüleinek iskolai végzettsége a több diplomát
szerzettektől a nyolc általánost el nem végzettekig terjed. Tanulóink többségében olyan
családból érkeznek, ahol fontosak a hagyományos emberi és magyar értékek, a szeretet, a
humanizmus, a tudás, a másik emberrel való törődés, kultúra és sport iránti érdeklődés,
tolerancia és hazaszeretet.
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Iskolánk 26 osztályába 673 diák jár, 332 alsó és 341 felső tagozatos.
A következő táblázat a tanulói létszám (fő/év) alakulását mutatja:
2016

2017

2018

2019

2020

Osztályok száma:

25

26

26

26

26

Alsó tagozatosok:

362

342

317

312

332

Felső tagozatosok

313

325

328

336

341

Összesen:

675

667

645

648

673

Intézményünk célja, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson
minden gyermek részére, valamint megakadályozza a társadalmi leszakadást és elősegítse a
tehetséggondozást. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet harmadszor is elnyertük és átvehettük az Európai Tehetségpont tanúsítványt.

Kitűnő tanulók száma 2020-21.I.félév
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam
a osztály

b osztály

c osztály

d osztály

Kitűnő tanulóink száma 193 fő, ez a tanulói létszám 29%-a. Jól megfigyelhető, hogy iskolánk
is küzd azzal a jelenséggel, hogy a 8 illetve 6 osztályos gimnáziumok nyújtotta lehetőségek
vonzóak a kiváló képességű diákok számára.
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Tanulóink közül 6 fő hátrányos, 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolai gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységünk kiterjed minden szociálisan rászoruló gyermekre, biztosítva az
esélyegyenlőség fenntartását.

Tanulói összetétel
96 fő; 14%
14 fő; 2%

BTMN
SNI

577 fő; 84%

TÖBBI GYERMEK

A különleges bánásmódot igénylő diákok ellátásában szakképzett fejlesztőpedagógusok,
gyógypedagógus, tehetségfejlesztő pedagógus és logopédus vesz részt.

A szülői háttér
Szülői támogatások segítségével újulnak meg tantermeink, IKT-s taneszközeink, épült meg a
sportjátszóterünk. A szülői közösség összetartása, iskolával való együttműködése példaértékű.
Kéthavonta tartunk megbeszélést a Szülői Közösség választmányával, hisszük, hogy csak a
szülők támogatásával tudjuk nevelési és oktatási céljainkat elérni. Az iskola mellett működő
Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány célja, hogy segítse az iskolában folyó nevelő-oktató
tevékenységet. A Szülők Akadémiája programunk pedig az iskola részéről nyújt segítséget a
szülőknek a gyermeknevelés útvesztőiben való eligazodásban.
Minden évben megrendezésre kerül a Hajós-bál, melyet a szülők közössége szervez. Bevétele
jelentős mértékben képes hozzájárulni a tanév programjainak kiadásaihoz, azon kívül minden
évben egy nagyobb összeget tudunk belőle felhasználni valamely előre megfogalmazott cél
megvalósításához. A szülőkkel való kapcsolat erősítésének másik fontos színtere a Tehetségek
és családok napja. Ezen a napon kötetlenebb keretek között nyílik mód a közös beszélgetésekre,
sportolásra.
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Partnerkapcsolatok
Nehéz felsorolni a teljesség igényével azokat a partnereinket, akikkel rendszeres, aktív és jó
kapcsolatot ápolunk. Tanítványaink nagy számban tanulnak zenét a Frederic Chopin
Zeneiskolában, a zeneiskola tanárai kihelyezett órákat is tartanak intézményünkben.
Különleges bánásmódra jogosult tanítványaink oktatását, nevelését, fejlesztését segíti a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye. Rászoruló családjainknak a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat segít megoldást találni problémáikra, a Gödöllői
Rendőrkapitányság

iskolarendőre

rendszeresen

tart

bűnmegelőző

foglalkozásokat

tanulóinknak. A védőnői szolgálat, a gyermekorvosi és gyermekfogászati ellátórendszer őrzi
gyermekeink egészségét.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, a Városi
Könyvtár és Információs Központ, illetve a Városi Múzeum programjain. A Gödöllői Királyi
Kastély múzeumpedagógiai foglalkozásain, a Művészetek Háza előadásain és rendezvényein
folyamatosan jelen vagyunk tanítványinkkal, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
szakkörein, a Művésztelep kiállításain diákjaink állandó résztvevők. A Mezőgazdasági Eszközés Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, a Városi Mozi a tanórán kívüli foglalkozások kedvelt
helyszíne. A városi iskolákkal és óvodákkal, valamint az iskolában hit- és erkölcstant oktató
egyházakkal szoros együttműködésben dolgozunk.
Emelt szintű testnevelést oktató iskola lévén rendkívül fontosak számunkra sportkapcsolataink
a városi sportegyesületekkel és sportklubokkal, az országos szakági szövetségekkel, a Magyar
Olimpiai Akadémiával, az Olimpiai Iskolákkal. Névadónk ünnepén minden évben vendégül
látjuk a tankerületi iskolák mellett a Hajós Alfréd nevét viselő általános iskolákat is.

Iskolai programok
A tanév során színes tanórán kívüli és osztályprogramokat szervezünk tanítványainknak.
Iskolánk hagyományos programjai: a tanulmányi kirándulások, az alapítványi bál, az adventi
készülődés, a karácsonyi műsor, a Hajós nap, a farsangi mulatságok keretein belül a Kiszebáb
égetés, a Magyar nyelv hete, a Diáknap, a Tehetségek és családok napja és a H-faktor a tanév
legkedvesebb pillanatait jelentik számunkra. Erősítik közösségünket, összetartozásunkat.
A Határtalanul! pályázat programjain határtalan lelkesedéssel vesznek részt hetedikes
diákjaink, az ott kialakult kötődések a határon kívüli magyarsággal való kapcsolatukat hosszú
távon meghatározzák.
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Az intézmény szervezeti felépítése
A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és az igények figyelembevételével
alakítottuk ki az intézmény szervezeti formáját, intézményünk szervezeti egységeit. Az alsó és
felső tagozat négy-négy évfolyamán összesen 26 osztály működik. Az alsó tagozat vezetője az
alsós intézményvezető-helyettes, a felső tagozaté a felsős intézményvezető-helyettes.
Hatáskörük

és

felelősségük

kiterjed

teljes

feladatkörükre

és

tevékenységükre.

Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezető felé. A vezetőség
munkáját a kibővített vezetőség segíti, melynek tagjai a munkaközösségek vezetői, a
diákönkormányzatot segítő tanár, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és a Belső Ellenőrzési
Csoport vezetője.
A titkárságot a vezető iskolatitkár, a gondnokságot és a technikai dolgozókat a gazdasági
ügyintéző irányítja. Szervezeti egységeink kapcsolattartása közvetlen együttműködésen alapul,
hogy a feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes, valamint összehangolt legyen.

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szervezeti struktúrájának vázrajza
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Intézményünk szakmai munkaközösségei
Anyanyelvi munkaközösség: az 1-8. évfolyamokon magyar nyelvet és irodalmat tanító
pedagógusok szakmai közössége.
Idegennyelvi munkaközösség: az 1-8. évfolyamokon angol nyelvet tanító pedagógusok
szakmai közössége.
Matematika munkaközösség: az 1-8. évfolyamon matematikát tanító pedagógusok szakmai
közössége.
Az ember és környezete szakmai munkaközösség: Összefogja valamennyi olyan tantárgyat
tanító pedagógus szakmai munkáját, melynek középpontjában az ember és az őt körülvevő
természeti és társadalmi környezet megismerése, megértése, valamint maga a környezeti
kultúra áll. A környezetismeretet, természetismeretet, biológiát, kémiát, fizikát, informatikát,
földrajzot, történelmet, életvitelt és gyakorlatot, rajz és vizuális kultúrát, és ének-zenét tanító
pedagógusok szakmai közössége.
Testnevelési munkaközösség: a testnevelést, gyógytestnevelést, sportköri foglalkozásokat tartó
pedagógusok szakmai közössége.
Intézményünk tematikus munkaközösségei
Tehetséggondozó munkaközösség: tehetségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatokat lát el,
és a különleges bánásmódot igénylő tanulók közül a kiemelten tehetséges tanulókkal foglalkozó
pedagógusokat fogja össze. Feladata a tehetségek azonosítása, a tehetséggondozással
kapcsolatos tevékenységek koordinálása.
Az Innovációs munkaközösség feladata a pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázatírás
segítése, az innovációk előmozdítása és gondozása, a Jó gyakorlatok dokumentálásának
irányítása, a mérések és értékelések koordinálása.
A Fejlesztő munkaközösség a fejlesztő feladatokat ellátó fejlesztő- és gyógypedagógusok,
valamint az iskolapszichológus közössége, segíti a BTMN-es és SNI-s gyerekek integrációját,
együttnevelését és az iskolai mentálhigiénét.
Az Osztályfőnöki munkaközösség az osztályfőnökök közössége, koordinálja az iskolai
rendezvények, ünnepek, ünnepségek és az iskolán kívüli programok szervezését.
A munkaközösség-vezetőket a munkaközösség-koordinátorok segítik, ők képviselik a
tagozatok szakmai munkaközösségét a munkaközösségvezető felé. Állásfoglalásaikat,
javaslataikat a tagozati különbségekből fakadó sajátosságok figyelembevételével, a tagozati
szakmai érdekeket képviselve fogalmazzák meg.
14
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Az elvégzett SWOT analízis tapasztalatai
A szakirodalom tanulmányozása és a környezetemben folytatott előzetes véleményfeltárás után
összeállítottam egy kérdőívet, melyet igyekeztem kollégáim között minél szélesebb körben
kitöltetni. A kérdőív összeállítása során a SWOT stratégiai tervezési technikát használtam fel
intézményünk erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és a rá leselkedő veszélyek
azonosítására. Az volt a célom, hogy vezetői programomat valós helyzetképre tudjam alapozni.
A válaszadás önkéntes és anonim volt.
61 pedagógus kollégát hívtam meg a kérdőív kitöltésére, közülük 52 fő (85%) tette ezt meg.
Minden területtel (Strengths (erősségek), Weaknesses (gyengeségek), Opportunities
(lehetőségek), Threats (veszélyek)) kapcsolatban két kérdést, egy feleletválasztóst és egy
kifejtőst tettem fel. A válaszadó kollégák szívesebben választottak a megadott válaszok közül,
de volt olyan kifejtős kérdés, amelyre 80 százalékuk adott választ. Jellemzően aktívabb
válaszadás volt tapasztalható a belső, szervezeti tényezőkre vonatkozó kérdésekre.

A válaszadók számának kérdés szerinti megoszlása
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Első kérdésem azokra a pozitív belső tényezőkre vonatkozott, amik jól működnek és
befolyásolhatók. Kíváncsi voltam rá, hogy kollégáim hogyan látják, miben jó a mi
intézményünk.

Miben jó a mi intézményünk?
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Egyéb válasz

A megadott válaszok közül 51 fő, a válaszadók 98%-a gondolja azt, hogy szakmailag nagyon
erős a nevelőtestületünk, 36 fő ért azzal egyet, hogy tanulóink szülei támogatóak, és a kollégák
több mint fele sorolja diákjaink motivációját legfőbb erősségeink közé. Többen egészítették ki
a felsoroltakat azzal, hogy intézményünkben innovatív, támogató légkörben, jó külső
kapcsolatokkal, összetartó, szakmailag folyamatosan megújuló tanári közösségben, családias,
bizalmi légkörben tudunk dolgozni.
A második kérdésre, hogy mi az, amit jól, sőt nagyon jól csinálunk az iskolában, érkezett
válaszok tovább árnyalták intézményképünk pozitív jellemzőit.
A válaszadó munkatársak 42%-a gondolja úgy, hogy nagyon jó az intézményünkben a kollégák
közötti kapcsolat. Odafigyelünk egymásra, segítjük és becsüljük egymást, örülünk egymás
sikerének. Az alsó tagozat összetartását többen kiemelik. Sokan látják úgy, hogy a tanítás magas
színvonalon zajlik, hogy ebben az iskolában törődünk a gyerekekkel, tanítványainkat
egyéniségként kezeljük és nyitottak vagyunk a fejlődésre. A véleményt mondók a tantestületet
elhivatottnak, lelkesnek, rugalmasnak, következetesnek, pozitív szemléletűnek látják. Úgy
vélik, kreatívak vagyunk, kihozzuk az adott körülményekből a legtöbbet. Nyugodt
munkakörülményeket teremtünk, és jól oldjuk meg a felmerülő problémákat.
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A harmadik kérdésem azokra a negatív belső tényezőkre vonatkozott, amik nem jól működnek,
de befolyásolhatóak a helyzet javítása érdekében. Az érdekelt, hogy munkatársaim miben látják
intézményünk gyengeségét.

Miben gyenge az intézményünk?
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A beérkezett válaszok majd 60%-a elégedetlen az intézményi kommunikációval, valamivel
többen (61,8%) tartják az intézmény gyengeségének az alsó és felső tagozat megosztottságát,
egységességének hiányát. A kérdőívet kitöltő kollégák kevesebb, mint 10%-a gondolja úgy,
hogy a tudásmegosztás is gyengébb színvonalon valósul meg nálunk. A felsorolt tényezőkön
túl a Hajós gyengeségének a nem megfelelő önmenedzselést, az infrastruktúra
korszerűtlenségét és az épületi megosztottságot is megemlítik a munkatársak.
A negyedik kérdésre adott válaszokban további kritikai észrevételek fogalmazódnak meg a
patrónusok

keresésének

hiányosságáról,

a

kommunikációs

problémákról

és

az

információáramlás gyengeségéről. Többen megfogalmazzák, hogy sokszor az utolsó (utáni)
pillanatban jutnak információhoz és nem kapnak teljeskörű tájékoztatást, sokszor úgy érzik csak
félinformációkat kapnak és a valós okok rejtve maradnak. Nagy számban gondolják azt a
kollégák, hogy túl nagy szerepe van iskolánkban a szülői véleménynek, akik gyakran szakmai
kérdésekbe is beleszólnak. Volt, aki úgy látja, hogy iskolánk sokszor nem nevelési partnerként
tekint a szülőkre, hanem alárendeli magát és egyfajta szolgáló/kiszolgáltató szerepbe
kényszerül.
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Az ötödik kérdésem olyan kedvező adottságokra vonatkoztak, amelyek nem befolyásolhatók,
de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Az foglalkoztatott, hogy pedagógustársaim miben
látják lehetőségeinket.

Miben látod a Hajós potenciáljait?
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A válaszadó munkatársak közel 80%-a gondolja intézményünkről, hogy szakmailag a környék
egyik legelismertebb általános iskolája. Sokan látják (42,3 %) lehetőségeink között azt, hogy
jók a beiskolázási körzetünk demográfiai mutatói és vélik potenciálnak a jövőre nézve, hogy
növekszik a sportolásra való igény az emberekben.
Egyéb lehetőségek között megfogalmazódott az iskola földrajzi környezete is, hogy jó helyen
található, közel a városközponthoz, parkok, játszóterek közelében. Többen gondolják vonzó
erőnknek a testnevelés tagozat presztizs értékét és a szülők bizalmát, a stabil szülői bázist.
A külső pozitív tényezők, az iskola lehetőségei között többen sorolták fel a partneri környezetet
(Kastély, Zeneiskola, civil szervezetek, stb.) és a velük való együttműködést.
Többen látják úgy, hogy kibővítené lehetőségeink tárházát, ha sportiskolai feladatokat is
elláthatnák, illetve, hogy sok új lehetőséget hozna az új iskola megépülése.
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A hetedik kérdésem olyan korlátokra, negatív tényezőkre vonatkozott, amelyek rajtunk
kívülálló okok miatt alakultak ki, nem befolyásolhatók, mégis kockázatot jelentenek az
intézményi célok megvalósulásában

Miben látod az iskolánkban folyó minőségi nevelő-oktató
munka külső akadályait?
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A válaszadók 88,5%-a látja akadályozó tényezőnek a közoktatás financiális helyzetét és 84,6%a tartja az intézményi célok megvalósulásának kockázati tényezői között az új iskola építésének
megrekedését. A kollégák 46%-a aggódik a pedagógushiány kialakulásától, és többen
fogalmaztak meg egyéb félelmeket is.
Az akadályok részletgazdagabban kerültek felszínre az utolsó kérdésre adott válaszokban.
Megfogalmazódtak aggályok azzal kapcsolatban is, hogy egyre magasabb a sajátos nevelési
igénnyel, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek száma, és jelentős
problémát okoz az, hogy a gyerekek körében is megjelent a digitális eszközöktől való függés.
Az elvégzett SWOT analízis eredményéről összeségében elmondható, hogy kollégáim aktívan
vettek részt a véleménynyilvánításban (85%), ami megerősít abban, hogy nevelőtestületünk
elhivatott, szívén viseli az intézmény sorsát. Úgy vélem, a magas részvételi szám azt is jelzi,
hogy a pedagógusok fontosnak tartják, hogy vezetői elképzeléseimet az ő véleményük
ismeretében alakítsam ki. Ennek figyelembevételével a következőképpen fogalmazom meg
vezetői stratégiámat:
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Vezetői programom
Vezetői stratégiám
A nevelőtestület az iskolai nevelés folyamatában nemcsak a legjelentősebb tényező, hanem az
iskola lelke, a vezető legdrágább kincse. A pedagógusok sokféleségéből összekovácsolódott
tantestület a legnagyobb erő. Az iskola mai világában a pedagógus embert próbáló kihívásokkal
szembesül a napi munkája során, amit könnyebb kezelni egy jól működő, egymást segítő,
támogató közösségben.
Hiszem, ha a kollégák jól érzik magukat az iskolában, ha jó a munkahelyi légkör, ha nyugodt
körülmények között tudnak dolgozni, akkor eredményesebb munkát tudnak végezni. Hiszem,
hogy minőségi személyes kapcsolatok, beszélgetések, nyitott kommunikáció nélkül nem
beszélhetünk hatékony iskolai munkáról. Törekedni fogok jó személyes kapcsolatok, elfogadó,
meleg, bizalmi légkör kialakítására.
Fontosnak tartom, hogy a nevelőtestület közérzetét pozitívan befolyásoló tényezőkre nagy
hangsúlyt helyezzek. Segíteni szeretném a pedagógusok személyiségének – mint legfontosabb
munkaeszközének – ápolását, karbantartását. A munkatársak motivációjának fenntartására, a
kiégéshez vezető tényezők csökkentésére fokozott hangsúlyt helyezek.
Fontos számomra az iskolai hagyományok ápolása, a pozitív iskolakép megőrzése, az oktatás
színvonalának megtartása; fontos, hogy diákjaink érdeke mindenek előtt álljon.
Hiszem, hogy diákjaink motivációja a tanulási eszközök változatosságával, a tanítási
módszerek és munkaformák tudatos és változatos alkalmazásával, folyamatos innovációkkal
fenntartható.
Fontosnak tartom diákjaink nemzeti önazonosságának kialakítását, amelyhez alapot legfőbb
értékeink: az anyanyelvünk, a népművészetünk, a magyar népdalok és népmesék, a
szépirodalomi alkotások, a magyar történelem adnak.
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Kiemelten fontosnak tartom a nevelőtestület magas szintű szakmaiságának megőrzését, a belső
tudásátadások gyakorlatának további erősítését, továbbképzési lehetőségek felkutatását.
Feladatomnak tekintem, hogy az intézmény erősségeire építve oldjuk gyengeségeinket.
Célom, hogy az információáramlás minél zökkenőmentesebb legyen, hogy a tantestület
tagjaihoz időben jussanak el a hírek. Újabb információs csatornák kiépítésével aktívabb,
kétoldalú kommunikáció kialakítását tervezem.
A szülői kapcsolattartásban egyensúlyra törekszem. Lényegesnek tartom a szülők bizalmának
elnyerését, hogy tudják, fontos a véleményük, de igyekszem egyensúlyt találni a szülői szerepek
és az iskolai kompetenciák között.
Hangsúlyt helyezek partnerkapcsolataink ápolására, újabb együttműködések kialakítására,
patrónusok felkutatására, az önmenedzselés fejlesztésére.
Szeretném a fenntartóval kialakított jó kapcsolatunkat megőrizni, támogatásukkal tovább
erősíteni iskolánk jóhírét.

Olyan iskolát szeretnék…
-

melynek saját arculata, egyéni stílusa van;

-

ahova a szülők szívesen hozzák gyermeküket;

-

ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja a lehetőséget alkotói
szabadságának kibontakoztatására;

-

ahol színes, hasznos, szabadidős programok várják a diákokat;

-

amelyik egyaránt nagy gondot fordít a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra;

-

ahol odafigyelnek a hátrányos helyzetű gyermekekre is;

-

ahol a tanulók biztos alapokat szereznek, korszerű ismeretekhez jutnak;

-

ahol lehetősége van a diákoknak a sportolásra, szakkörökre járni, a művészetekben
elmélyülni;

-

ahol jut idő megkérdezni a másiktól: És te hogy vagy?

-

ahol … még takarítani is jó.
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Fejlesztési célkitűzéseim
Rövidtávú céljaim között főként az elmúlt időszakban elindult folyamatok gondozása, a
megkezdett tervek megvalósítása szerepel:
-

Köznevelési típusú sportiskolai feladatok ellátása

Amennyiben megkapjuk a fenntartó engedélyét, meg kell szervezni a köznevelési típusú
sportiskolává való átalakulásunkat. Ez jelenti a SIOSZ-hoz való csatlakozást, a Pedagógiai
Programunk átdolgozását. Hivatalos kapcsolatot szeretnék kiépíteni a városban már
eredményesen működő sportegyesületekkel, valamint szeretném, ha bekapcsolódnánk a
tehetséggondozó, utánpótlásnevelést biztosító egyesületek Óvodától a diplomáig elnevezésű
programjaiba.

-

Munkaközösségi keretek felülvizsgálata

Az átalakult munkaközösségek tevékenységi körének strukturális és tartalmi átgondolása,
újraértelmezése a gyakorlati tapasztalatok alapján.
-

Iskolai programok átgondolása

A járványügyi helyzetben az iskolai ünnepeinket, programjainkat felfüggesztettük. Vannak
köztük olyanok, amelyekről időközben kiderült, már nem is annyira fontosak számunkra. A
rendkívüli helyzet elmúltával érdemes lesz átgondolni, hogy mit emeljünk vissza ezek közül
munkatervünkbe.

A középtávon megoldandó feladatok :
-

A pályák felújítása

A vívócsarnok építési munkálatai miatt iskolánk sportpályáinak karbantartása háttérbe szorult.
Az emelt szintű testnevelés színvonala ilyen körülmények között egyre nehezebben tartható.
Fontos feladatomnak tekintem, hogy megtaláljam a sportpályák, a futókör, a távolugró gödör
felújításának lehetőségét.
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-

Az udvarok felújításának folytatása

Udvari játékaink száma tanulói létszámunkhoz képest nagyon kevés. A meglévő burkolatok
felújításra szorulnak, több helyen modernebb, kevésbé balesetveszélyes borításra lenne
szükség, hogy tanítványaink az óraközi szüneteket igényes, kulturált környezetben tölthessék.
-

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése

Iskolánkban egyre nagyobb hangsúly kerül a társadalmi felelősségvállalásra, a fenntartható
fejlődés szemléletének elmélyítésére. A megkezdett folyamat folytatását nagyon fontosnak
tartom. A szelektív hulladékgyűjtés egy olyan terület, amelynél a szemléletformálás már rövid
távon is látványos eredményeket hozhat. Számítok a DÖK aktív közreműködésére, hiszen a
diákönkormányzat eddig is oroszlánrészt vállalt ezen a területen.
-

Az iskolaépület és a berendezés korszerűsítése

Iskolaépületeink, bútoraink, taneszközeink elavultak, minden lehetőséget ki kell használni a
tárgyi feltételek javítására. Ezen a területen a legfontosabb a források felkutatása, ezt kiemelt
feladatomnak tekintem.
Hosszútávú célom nem lehet más, mint az ÚJ ISKOLA építésének előmozdítása.
Az elavult infrastrukturális környezetben belső értékeinket egyre nehezebb megőrizni. Bár már
Dobó István is megmondta, hogy "… a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők
lelkében.", azért szeretném, ha iskolánk pedagógusai szakmai munkájukhoz méltó körülmények
között taníthatnának, diákjaink pedig méltó körülmények között tanulhatnának. Hosszú távú
megoldás csak egy modern, 21. századi igényeket kielégítő iskolaépület lehet.

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy
csak keveset tehetünk.”
(Sydney Smith)
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Záró gondolatok
A megpályázott vezetői megbízás olyan kihívást jelent számomra, amely lehetőséget ad a
pedagóguspályán eddig eltöltött 16 éves szakmai munkám, és az eddigi intézményvezetőhelyettesi feladataim kiteljesítésére; valamint arra, hogy szolgálhassam a Gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskola közösségét.
A vezetői programban az intézményvezetésre vonatkozó főbb elképzeléseimet fogalmaztam
meg.

A

részletes

kidolgozást,

a

feladatok,

feladatkörök

pontos

meghatározását

intézményvezetői megbízatásom esetén a nevelőtestülettel együtt átgondolva, közösen
tervezem kialakítani és megvalósítani. Az elmúlt évek eredményeire alapozva tovább
szeretném növelni iskolánk sikerességét, tevékenységünk minőségi megvalósítását. Egymást
elfogadó, nyílt, őszinte kapcsolattartással, a közösen kialakított értékek mentén szeretném
megőrizni hitelességünket, stabil jövőképet biztosítani tanítványaink és munkatársaink
számára.

Utószó
Szeretnék köszönetet mondani a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola alkalmazotti, szülői
és tanulói közösségének, hogy ismerhetem őket. Büszkeséggel tölt el, hogy része lehetek
ennek a nagy családnak.
Külön köszönöm Zmák Julianna Borbála intézményvezető asszonynak, hogy hitt bennem, és
hisz a mai napig. Köszönöm neki, hogy egy olyan iskola vezetői székét pályázhatom meg,
ahol legfőbb erő az összetartás, a szakmailag erős nevelőtestület, ahol támogatóak a szülők és
motiváltak a gyerekek.

Gödöllő, 2021.március 17.
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