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- Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, a pályázati
kiírásban

szereplő

feltételeknek

megfelelek,

ezeknek

igazolásait

mellékelem.
-

Nyilatkozom

arról,

hogy

hozzájárulok

a

pályázati

anyagom

sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel közléséhez, hogy a
döntéshozók,

véleményezők

és

a

pályázati

eljárásban

résztvevők

megismerhessék.
- Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt
személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
Pályázatomhoz a következőket mellékelem:
- Végzettséget igazoló oklevelek másolatát
(1db általános iskolai tanítói oklevél,
1db közoktatási vezetői oklevél,
1 db mesterképzést igazoló minőségfejlesztés-tanári oklevél)
- Erkölcsi bizonyítványt
- Közalkalmazotti igazolást
Budapest, 2013. december 04.

Varga Márta Gizella
pályázó
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1. Szakmai önéletrajz
Személyes adatok:
Név:

Varga Márta Gizella

Születési név:
Születési hely, idő:

Kurunczi Márta Gizella
Gödöllő, 1963.01.22.

Állampolgárságom: magyar
Anyanyelvem:

magyar

Lakcím:
Családi állapotom:

férjezett

Gyermekem:

Varga Flóra (28 év)

Telefon:
Email:
Munkahelyek:
1983 – Pannónia Általános Iskola
1133 Budapest, Tutaj u. 7-11.
1981 –1983 Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg

Beosztások:
1981 – osztálytanító
1999 – igazgatóhelyettes
2013 – megbízott igazgató
2010. szeptembertől az OH Közoktatási szakértői névjegyzékén
regisztrált tanügyigazgatási szakértő vagyok.
Iskolai végzettségek:
Oktatási intézmény: Kodolányi János Főiskola
Mesterképzés
Időtartam: 2010-2012
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Elnyert képesítés megnevezése: Okleveles minőségfejlesztés-tanár
Oktatási intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Időtartam: 1998-2000
Elnyert képesítés megnevezése: Közoktatási vezető
Oktatási intézmény: Budapesti Tanítóképző Főiskola
Időtartam: 1984-1987
Elnyert képesítés megnevezése: Általános iskolai tanító
Oktatási intézmény: Török Ignác Gimnázium
Gödöllő 1977-1981
gimnáziumi érettségi
Tanulmányok, képzések az utóbbi 3 évben:
2012. Készüljünk a törvényi változások bevezetésére! A köznevelési
törvény változásaiból adódó intézményi feladatok – MÓD-SZER-TÁR
Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
2012.

A

referencia-intézmény

működéséhez

szükséges

szervezeti,

oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása –
OKKER Zrt.
2012. Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben – OKKER Zrt.
2012. Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció
vállalására – OKKER Zrt.
2011. A tanári mesterszakosok féléves gyakorlatáról – ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Kar
2010.

Tanügyigazgatási

tanügyigazgatási

auditorképzés:

ellenőrzése,

auditja

A

közoktatási

intézmények

-

„Studium

Rationalitas”

Közoktatási, szakértői KFT.
Nyelvismeret:
Társalgási szintű angol nyelvtudás
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Technikai készségek, képességek, végzettség:
2005. Európai számítógép-használói jogosítvány, ECDL
(IT alapismeretek, operációs rendszerek, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, információ és
kommunikáció, internet kezelés)
Vezetői engedély:
1982. B kategóriás jogosítvány
Személyes adottságok: Vezetőként önállóan és felelősséggel végzem
munkámat. Mindig motivált az intézményi munka továbbfejlesztése, új
oktatási programok kidolgozása, a szervezetfejlesztés. Kommunikációs
készségemnek köszönhetően jó kapcsolatteremtő és szervezőkészséggel
rendelkezem. 2007-ben a szomszédos Kék Általános Iskola intézményünk
tagiskolája lett. Két év múlva pedig egy épületbe költöztünk. A közös
munka érdekében elengedhetetlen volt a két tantestület tagjainak
összekovácsolása, az érzékenyítés egymás jó gyakorlatai iránt, a jó
munkaköri légkör kialakítása.
Munkám

iránt

elkötelezett

vagyok,

igényesség,

pontosság,

nagy

munkabírás és rugalmasság jellemez.
A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés számomra kiemelt
terület, bizalommal fordulhatnak hozzám problémáik megoldásához.
1996 óta a Pannónia Általános Iskola iskolaszékének titkára voltam. SZK
értekezleteken aktívan vettem részt igazgatóhelyettesként és iskolaszéki
titkárként.
A

gyerekekkel

a

beiratkozást

megelőző

előkészítő

foglalkozások

alkalmával találkozom először, tanulóink több mint felét név szerint
ismerem.

Minden

egyes

gyermek

fejlődésének

nyomon

követését

feladatomnak tartom, mert felelősséget érzek jövőjük alakulásáért.

Elismerés, kitüntetés:
2000. Tanácsosi cím
2004. Integrációs-díj – Prizma Általános Iskola
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2009. Az év pedagógusa díj – Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat
2. Intézmény menedzsment tevékenység bemutatása
A Pannónia Általános Iskolában 1983-tól osztálytanítóként, 1999-től
igazgatóhelyettesként, 2013. augusztus óta megbízott igazgatóként
dolgozom. A legfontosabb pedagógiai vezetői feladatokat gyakorolhatom,
mint a pedagógiai munka tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése
és értékelése.
30 éves pedagógusi munkám során sokrétű tapasztalatot szereztem a
közoktatás területén, vezetői tevékenységem kapcsán a közoktatási
intézményben

folyó

Értekezleteken,
feladatot

munka

belső

kaptam.

Az

szakmai

fejlesztésében,

továbbképzéseken
intézményben

irányításában.

előadóként

tanügyigazgatási

rendszeresen
feladatok

és

adatszolgáltatások ellátása, ellenőrzések előkészítése volt a feladatom.
Európai Uniós HEFOP és TÁMOP pályázatok lebonyolításában, szakmai
vezetésében,

a

minőségbiztosítás

kiépítésében,

működtetésében,

a

szabadidős tevékenység korszerűsítésében, átalakításában aktívan vettem
részt.
Intézményünk a kerület legnagyobb általános iskolája, így az intézményi
gazdálkodás, és emberi erőforrás területén is tapasztalatot szereztem.
Nagy könnyebbséget jelent, hogy a gazdálkodási, működtetői és pénzügyi
feladatok tervezését a tankerület látja el, és ezáltal nekem, mint
intézményvezetőnek több időm és energiám jut a szakmai munka
felelősségteljes ellátására.
2.1. Tanítói munkám
Kisiskolások idegen nyelvi oktatásának bevezetése 1991-ben kezdődött
meg

az

intézményben.

Az

angol

nyelv

tanítását

vállaltam

1-2.

osztályban heti 2 órában emelt szintű oktatás előkészítéseként. Lényege
az idegen nyelv megismertetése, megszerettetése, a szókincsgyűjtés.
Játékos formában, a kisgyerek életkori sajátosságainak megfelelően, az
idegen nyelvi kommunikáció megalapozása.
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SNI

tanulók

integrált

általános

iskolai

oktatásának

kialakítását,

bevezetésének lehetőségét kezdtük el néhányan kidolgozni 1996-ban.
1997 óta iskolánkban nevelőtestületi döntés alapján sajátos nevelési
igényű tanulók ép társaikkal való együtt nevelése, oktatása folyik.
Részese vagyok az intézményben folyó integrált oktatás kialakításának a
kezdetektől, a fejlesztő tökéletesítésig.
2.2. Oktatásszervezési tevékenységeim
Vezetőként irányítom és koordinálom az integrált oktatást, az aktuális
tantárgyfelosztásnak megfelelően aktívan veszek benne részt. 2005-ben
HEFOP pályázat keretében kidolgoztam és vezettem egy képzést, melyet
a

„Kéttanáros

együttműködés

akkreditáltattunk.

Egyéb,

elmélete

pedagógust

és

gyakorlata”

érzékenyítő

címen

képzéseknek

is

szervezője, vezetője voltam, előadásokat tartottam az integrált oktatás
megvalósításának lehetőségeiről.
Főiskolai hallgatók gyakorlati képzését szerveztem és vezettem egy
másik HEFOP pályázat keretében ugyancsak

az integrált oktatás

megismertetésére.
A harmonizált helyi tanterv integrált tanulókra való átdolgozását, majd
kompetencia alapúvá tételét irányítottam.
Mai napig jelentős része munkámnak a bemutató órák szervezése az
osztálytermi folyamatok átalakításának megvalósítása, a differenciált
tanítási

órák

megszervezése,

kooperatív

technikák

alkalmazása

érdekében, érdeklődő pedagógus kollégák számára.
A főiskolai hallgatók gyakorlati képzése sok éve folyik intézményünkben.
Ennek megszervezését, mentortanár kijelölését végzem, majd a 10
hetes

gyakorlat,

záró

vizsgatanításán

értékelem

a

hallgató

felkészültségét.
2.3. Dokumentumok karbantartása
Az
intézményi
dokumentumok
törvényi
kidolgozásában,

átdolgozásában

rendszeresen

háttérnek
részt

megfelelő

veszek,

vagy

vezetőként irányítom.
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3. Célkitűzésem
„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem;
együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.”
(Teréz anya)
Ahhoz, hogy egy iskola igazi nevelési-oktatási műhelyként működjön, jó
csapat kell, egy jó tantestület. A Pannónia Általános Iskolában adott ez a
csapat. Erről meggyőződtem az itt eltöltött évek alatt tanítóként,
igazgatóhelyettesként,

az

utóbbi

három

hónapban

megbízott

intézményvezetőként. Az iskolát soha nem tekintettem hivatalnak, az
igazgatói címet pedig hatalmi pozíciónak, hanem komoly alázatot és
felelősséget

követelő

hivatásnak.

A

köznevelés,

közszolgálat

aktív

részeseként célom, hogy a jövőben a Pannónia Általános Iskola kivívott
rangját megőrizze, tovább erősítse. A társadalom kihívásaira rugalmasan
tudjon reagálni. A tankerület vezetésével együttműködve eleget tegyen az
oktatáspolitikai elvárásoknak a felnövekvő nemzedék érdekében. Segítse
a magyar társadalom hosszú távú fejlődését. Nevelő-oktató munkánkat a
tudás, az igazságosság, az erkölcsi és szellemi értékek, az egyenlő
bánásmód határozza meg. Neveljen a fenntartható fejlődésre és az
egészséges életmódra, szolgálja a közjót és mások jogainak tiszteletben
tartásával az egyéni célokat.
Célom az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos
gazdálkodás. Az intézmény költségvetésének hatékony felhasználása a
célok megvalósítása, a fejlődés biztosítása érdekében.
A

tankerület

munkáltatói

feladatainak

segítése,

munkáltatói

jogok

intézményi szintű gyakorlása.
Legfontosabbnak tartom:
o a

személyiség

sokoldalú

fejlesztését,

az

egyéni

képességek

kibontakoztatását,
o közösségalakítást, fejlesztést,
o a pedagógus szaktárgyi, tantervi tudásának fejlesztését,
o a pedagógiai folyamat tervezését,
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o a

pedagógiai

folyamat

és

a

tanuló

személyiségfejlődésének

folyamatos értékelését,
o a

tanulás

erősítését,

támogatását,
az

önálló

a

tanulói

tanulás

motiváció

képességének

és

sikerélmény

kialakítását,

az

élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását,
o a partneri igényeknek megfelelő működést, szülőkkel, diákokkal való
kommunikáció és együttműködés tudatosságát,
o a szakmai elkötelezettséget és felelősségvállalást, továbbképzés,
önképzés igényének kialakulását.
Az intézményben töltött évek tapasztalata megerősít abban, hogy ez a
közösség képes megújulni, az új kihívásoknak megfelelni.
Úgy érzem, ha kollégáim megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal,
intézményvezetőként az eddigi hagyományokra építve célkitűzéseimet
meg tudom valósítani.
4. Az iskola minőségpolitikája
Az iskolai nevelés-oktatás a vonzáskörzetében lévő helyi társadalmi
környezet sokrétűségének megfelelően sokféle igényt kíván figyelembe
venni egységes iskolai szellem alapján.
Cél,

hogy

színvonalas

alapkészségeket

oktatással

nyújtson

szilárd

tanulóinak,

alapműveltséget,
biztosítva

biztos

számukra

a

képességeiknek megfelelő továbbhaladást.
Az iskola törekszik a tanulók egyéni képességeinek minél nagyobb
mértékű kibontakoztatására.
Fontos az intellektuális fejlesztés mellett a komplex személyiségfejlesztés
felvállalása, a másság tiszteletére nevelés, és az alapvető erkölcsi normák
és emberi értékek elfogadtatása.
Tevékenységét a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően, a
szülőkkel szorosan együttműködve végzi.
Vállalja, hogy az igények függvényében a már meglévő specialitásait
megőrzi.
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Az

iskola

minőségpolitikája

a

problémák

folyamatos

feltárásán

és

megoldásán keresztül, a mindenkori javításon és fejlesztésen alapul.
Követelmény a minőségi szemlélet kialakítása illetve továbbfejlesztése, a
tevékenységre érvényes minőségi nevelés-oktatás megvalósítása.
Az

iskola

minőségpolitikája

egységesen

érvényes

valamennyi

tevékenységére és az irányítási folyamatokra.
5. Helyzetelemzés
5.1. Az épület adottságai, tárgyi felszereltsége
1911-ben Schulek János építész tervei alapján készült el az iskola, ami ma
műemlék jellegű épület. Egy éven át tartó teljes körű felújítás után
vehettük újra birtokba a 2009-2010-es tanévben. A felújított épület
megfelel a 21. századi elvárásoknak. Tágas, világos, színesre festett,
esztétikusan berendezett tantermekben folyik az oktatás. Tantermeink
nagy része interaktív táblával felszerelt. A hat szinten negyven oktatási
célra alkalmas terem van.
A felső tagozaton az oktatás szaktantárgyi, szaktantermi rendszerben
folyik.

Kémia

előadó,

fizika

előadó,

2

számítástechnika

terem,

számítógépekkel felszerelt multimédiás nyelvi labor, könyvtár, mely közel
30 ezer kötettel rendelkezik, beleértve a kölcsönözhető tankönyveket is. 2
fejlesztő és 1 mozgásfejlesztő terem, logopédus szoba 4 csoportbontásra
alkalmas

kisterem

áll

rendelkezésünkre.

Kétszintes

tornacsarnokunk

építészeti Nívó-díjat kapott. Itt délutánonként és esténként is aktív
sportélet folyik.
A

díszterem

tantestületi

értekezletek,

előadások

helyszíne,

iskolai

rendezvényeknek, ünnepélyeknek ad otthont.
Az iskola biztosítja a tanulóknak a szakszerű ellátás mellett az egész
napos benntartózkodást.
Délután szakkörök, tanfolyamok és napközis csoportok működnek, hét
teremben a kerületi zeneiskola tart foglalkozást. Az óraközi szüneteket és
a délutáni szabadidőt a gyerekek az udvaron, a kisebbek az udvari
játszótéren, vagy a tetőkertben tölthetik.
11

Szintenként

tanári

pihenők

étkezővel

állnak

a

pedagógusok

rendelkezésére.
Az

ebédeletetésre

3

ebédlő

szolgál,

korszerűen

felszerelt

melegítőkonyhával.
Fontos feladat a pedagógusok mindennapi munkájához a számítógép
használat

biztosítása,

ami

alapja

a

számítógép

szakórákon

való

hasznosításának. A géppark folyamatos korszerűsítése feltétele annak,
hogy a multimédiás szoftverek minden

tanuló

számára

elérhetőek

legyenek.
5.2. Személyi feltételek
Tantestületünk létszáma 71 fő. A tartósan távollévők száma 9 fő,
helyettesítésükre határozott időre alkalmazunk kollégákat.
Az iskolában adott a teljes körű szakos ellátottság.

A nevelő-oktató munkát 3 pedagógiai asszisztens, felső tagozaton egy
laboráns,

az

munkaidőben

adminisztratív
alkalmazott

munkát

két

rendszergazda

iskolatitkár
biztosítja

az

segíti.

Teljes

informatikai

hátteret.
Az intézményben folyó munkát a PRIZMA EGYMI utazó gyógypedagógusai,
logopédus és pszichológus segíti.
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A tantestületben a 40 év feletti kollégák száma jóval több, mint a 40 év
alattiaké.

Az

elméletben

jól

felkészült

fiatal,

ambiciózus

kollégák

mindennapi munkáját jelentős mértékben segítik a nyitott, őket szívesen
fogadó és támogató, a gyakorlatban jártas, tapasztalt pedagógusok.
5.3. Iskolánk tanulói
A tanulók összetételében a teljes társadalmi keresztmetszet tükröződik.
Intézményünknek használói a jó anyagi körülmények közül érkezők és a
mindennapi megélhetéssel küzdő családok gyermekei, a tehetségesek és a
lemaradók egyaránt.
Integráltan

oktatunk

sajátos

nevelési

igényű

enyhén

értelmi

fogyatékosokat, tanulásban akadályozottakat és magatartási zavaros
gyerekeket, ép értelmű autistákat, nagyothallókat és gyengén látókat.
A Pannónia Általános Iskola emelt szintű képzést biztosít angol nyelvi
csoportokban és német nemzetiségi kétnyelvű tagozaton. A tagozat
működését a XIII. Kerületi Német Önkormányzat támogatja.
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5.3.1. Tanulmányi eredmények a 2012-13. tanév végén

117 értékelt 1. osztályos tanulóból 87% kiválóan, vagy jól megfelelt, 12%
megfelelően teljesített, mindössze 1 gyerek kapott gyenge bejegyzést.

A 2-4. évfolyamon a tanulmányi átlag minden tantárgyból 4 egész körüli.
A matematika átlag a harmadik évfolyamon 3,9 negyedik évfolyamon 3,8.
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A felső tagozaton a matematika, fizika és kémia tantárgyak átlaga a
leggyengébb.

5.3.2. Beiskolázás
Az iskolában végzett pedagógiai munka mutatója a nyolcadik osztályt
elhagyók továbbtanulása.
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Továbbtanulás

20102011

20112012

2012-2013

Gimnáziumba
felvettek száma

38fő/48,7
%

15fő/39,5%

25fő/43,9%

Szakközépiskolá
ba felvettek
száma

33fő/42,3
%

19fő/50%

17fő/29,8%

Szakiskolába
felvettek száma

7fő/9%

4fő/10,5%

14fő/24,6%

-

1 fő/1,7%

HÍD2 program

5.3.3. Tanulói létszám alakulása és a tanulók összetétele

Növekszik a tanulói létszám, a demográfiai növekedésnek megfelelően.
Népszerű az intézmény a felújított épület, a benne folyó szakmai munka jó
híre miatt. Az alsó tagozaton szeptembertől négy párhuzamos osztály
működik.

A

2014-2015-ös

tanévre

is

négy

osztályt

tervezek,

a

körzethatárok módosítása utáni körzetes létszám ismeretében.
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2013-14-es tanév
létszám

140

SNI

BTM

HHH

118

117

120

117

105

100
80

HH

84
75

71

64

60
40
20

6

10

4

1

6

11

7

22

1

3

9

16
4

1

1011

33

15

10

14

41

1

0
8. évfolyam

7. évfolyam

6. évfolyam

5. évfolyam

4. évfolyam

3. évfolyam

2. évfolyam

1. évfolyam

5.4. Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás
1996 óta iskolánk elsőtől nyolcadik osztályig német nemzetiségi kétnyelvű
tagozatot működtet. A kétnyelvű program következtében a tanítási órák
fele német nyelven folyik, ezzel is segítve a nyelvismeret és nyelvi
képességek,

készségek

tantárgyaknál

a

elmélyülését,

szakszókincs

a

széleskörű

megszerzését.

szókincs,

Márton

nap,

adott

Adventi

ünnepkör, Húsvét, késő délutáni vagy hétvégi rendezvényei, melyek
alkalmat adnak a német hagyományok alapos megismerésére.
Erdei

iskoláinkat

német

nemzetiségű

településekre,

vagy

azok

vonzáskörzetében tartjuk, ezzel is segítve a hon- és népismereti tartalmak
tevékeny és élményközpontú elsajátítását.
A

2010

/

2011-

es

tanévben

csatlakozott

iskolánk

a

Deutsche

Sprachdiplom (DSD Stufe I.) nyelvvizsgáztatás rendszerébe. Ezt a vizsgát
nyolcadik osztályos tanulók tehetik le és bizonyíthatják A2/B1 szintű
nyelvtudásukat mindennemű költség nélkül.
A német nemzetiségi osztályainkban a német nyelv anyanyelvi szintű
tanítása

mind

hozzájárulnak

a

ma

iskolájának

modernizációjához.

Módszertani felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük tovább, kerületi
bemutatóink

az

egyéni

sikerek

mellett

komoly

műhelymunkáról

is

tanúskodnak.
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5.5. ÖKO iskolai programok a főváros közepén
2007-ben elnyertük az ÖKO iskola címet, majd a megújító pályázatunk
eredményeként 2009-ben és 2012-ben újra. Ez által az ÖKO iskolai
hálózat tagjai lettünk, ennek eredményeként különböző

programok

kipróbálására kapunk felkéréseket.
Az innovatív és elkötelezett tantestület és a külső hatások szerencsés
találkozásával kezdődtek az „ÖKO - programjaink”. Ahogyan az utóbbi
évtizedekben az oktatásirányítás és a szélesebb közvélemény is egyre
elkötelezettebbé vált a környezetvédelmi kérdések iránt, a mi iskolánkban
is megjelentek és egyre terebélyesebbekké váltak a környezeti nevelési
programok. Sorra jelentek meg a különböző iskolazöldítési pályázatok,
azokon elnyert támogatást részben eszközök beszerzésére, részben
programok szervezésére fordítottuk. A szelektív hulladékgyűjtés mellett
több hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
Amikor már elég sok tapasztalatunk gyűlt össze, megírtuk az első
Comenius projekt pályázatunkat hulladék-felhasználás témájában, ezt
követően a másodikat, amelynek témája a szűkebb természeti környezet
megismerése és védelme volt. Öt partner ország iskolájával dolgoztunk
együtt: Anglia, Ciprus, Franciaország, Litvánia és Németország.
Az

idei

tanévben

indult

és

két

éven

át

tart

legújabb

Comenius

pályázatunk, „Europe goes green”, melyben egy spanyol és egy olasz
egyházi iskolával dolgozunk együtt. Környezetvédelmi jó gyakorlatok
egymással való megismertetése és átadása a cél.
5.6. Integrált oktatás
1997 óta iskolánkban nevelőtestületi döntés alapján sajátos nevelési
igényű tanulók ép társaikkal való együtt nevelése, oktatása folyik. Az
integrált együttnevelés célja a fogyatékosok szocializációjának korai
segítése. Nevelésük és oktatásuk többségi iskolában való megoldása.
Olyan szakemberekre és tanárokra van szükség, akik nyitottak, vannak
ismereteik az integrációról és látják azok előnyeit. A tanító munkáját
utazó gyógypedagógus segítségével végzi.
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Tantestületünk kiemelten fontosnak tartja a pedagógiai továbbképzéseken
való részvételt a magas színvonalú pedagógiai munka megvalósításához.
A továbbképzési tematika a kooperatív, hatékony tanulási technikák
megtanulásával

teljesedik

ki.

Alapvető

pedagógiai

eszközünk

a

differenciálás, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a projekt
módszer, a kompetencia alapú oktatás, az IKT eszközök használata.

5.7. Az együttműködések kialakítása, toleranciára, elfogadásra és
befogadásra nevelés
2009-ben elnyertük az első ízben meghirdetett Erőszakmentes,
egészségtudatos iskola címet.
ACES-pályázat keretében a következő témákban dolgoztunk: díjnyertes a
Konfliktuskezelés az iskolában és környezetünkben (2010), a Diákönkormányzati jogok (2011), Az önkéntesség éve Európában (2012) és
Duna-projekt (2012).
Ezek a pályázatok európai országok tanárait és diákjait kapcsolják össze.
Lehetőséget nyújtanak a kultúra ápolására, nyelvgyakorlásra, a modern
kommunikációs

eszközök

használatára,

barátságok

kialakítására,

ápolására a közös projekteken belül.
5.8. Felsőoktatási gyakorlóhely, főiskolai hallgatók tanítási
gyakorlata
A pedagógushallgatók pályára történő felkészítése akkor

lehet

eredményes, ha a magas színvonalú elméleti képzés mellett megfelelő
hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is.
A Pannónia Általános Iskola hosszú évek óta olyan gyakorlóhely, melynek
szervezeti

kultúrája,

pedagógiai

törekvései,

felszereltsége,

pedagógusainak módszertani felkészültsége és nyelvtudása megfelel a kor
követelményeinek, ahol a gyakorlatot vezető tanítók, tanárok elhivatottak,
vállalják a tanítási gyakorlattal járó többletmunkát is.
Kiváló

lehetőség

a

hallgatók

számára,

hogy

a

tanítási

órákon

a

gyakorlatban alkalmazhatják a legmodernebb IKT eszközöket.
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A gyakorlat során kölcsönhatásban van a hallgatók tenni akarása,
informatikai tudása, és a gyakorlatvezetők tapasztalata, módszertani
kultúrája.

Növekszik a

pedagógusok

szakmai

presztizse. Kollégáink

mentorképzéseken vehetnek részt.
A főiskolások felkészítése során a gyakorlatvezető oktató-nevelő munkája
is elismerést nyer. Ez hatással van a pedagógusok mentálhigiénéjére,
ösztönzően hat, lehetőséget kínál a pályán előrelépésre. Pedagógiai,
szakmai megújulást jelent, s ez által hozzájárul oktatásunk további
színvonalának emeléséhez. A záró tanítások értékelései, sikerei a mi
munkánkra is hatnak, munkánk elismerését is jelentik.
Kiemelten figyelünk a felsőoktatási intézmények igényeire, kéréseire,
figyelembe vesszük ajánlásaikat.
5.9. A referencia intézménnyé válás folyamata
A Pannónia Általános Iskola, mint előminősített referencia intézmény, egy
új

típusú

felsőoktatási

modernizáció

területein

gyakorlóhely,
szervezeti

partnerintézmény,
kultúrája

és

mely

a

módszertana

szempontjából mintaközvetítő lehet.
Az új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok továbbadására és
referenciaintézmény működésre felkészüléshez továbbképzéseken vettünk
részt

TÁMOP

3.1.4-es

pályázat

keretében.

A

pályázat

zárásaként

kidolgoztuk a referencia intézmény működési szabályzatát.
Az intézményben folyó “jó gyakorlatok” megismerésének biztosítása
hozzásegíti a többi intézményt a sikeres modernizációs folyamatok
közvetlen

megtapasztalásához

és

honosításához,

mivel

változatos

rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív
tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.
5.10 Promethean - Activ Referenciaiskola
A 2013/2014-es tanévtől kezdődően a Modern Oktatási Eszközök Kft. Által
felkért Promethean Referenciaiskola vagyunk, két másik iskolával együtt
az országban. A hálózatba jelentkezett kollégáim a tanévkezdés előtt az
eszközhasználatot és az alkalmazás módszertanát támogató ingyenes
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továbbképzésen vettek részt. Feladatuk lesz bemutatók tartása, jó
gyakorlataik, az órai használat során bevált feladatok megosztása,
eredményeik

publikálása,

on-line

segítségnyújtás

és

évente

egy

alkalommal országos konferencia szervezése.
A Promethean referenciaintézmények egy-egy interaktíveszköz-csomaggal
is gazdagodtak.
6. Vezetői fejlesztési terv
Fejlesztési programom a helyzetelemzésre, az iskolai dokumentumokra, a
köznevelést

szabályozó

törvényekre

és

rendeletekre,

a

fenntartó

célkitűzéseire épül.
o Rövid távú célom kiépíteni a köznevelési törvény értelmében az új
pedagógiai programban megfogalmazott iskolaszerkezetet és annak
hatékony működését.
o Középtávú

célom

a

nyolc

évfolyamon

végigfutó

intézményi

pedagógiai program beválási vizsgálata, folyamatában a szükséges
korrekciók végrehajtása, tervezési és gyakorlati szinten.
o Hosszú távú célom a kapcsolati körök életben tartása és bővítése,
annak

érdekében,

hogy

egy

nemzettudatos,

erkölcsös

felnőtt

társadalom megalapozása történjen meg az általános iskolában.
Szükséges a fejlesztési elképzelések folyamatos felülvizsgálata annak
érdekében,

hogy

változásoknak

az

oktatásirányítási,

megfelelően

a

társadalmi

tantestület

és

fejlesztő

környezeti
elképzelései

beépülhessenek.
6.1 Szervezetfejlesztés
Kiemelt feladat az újonnan

érkezett

pedagógusok

tantestületünkbe

történő beilleszkedésének segítése. Stratégiai szemléletű, kezdeményező,
az intézményi érdekeket előtérbe helyező, a közösségben együttműködő,
magas színvonalú nevelő-oktató munkát végző tantestülettel szeretnék
együtt dolgozni.
Fontosnak

tartom,

hogy

minden

kolléga

érezze,

hogy

a

kitűzött

feladatokat csak együtt lehet eredményesen megoldani.
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Az intézményvezetői munkát 3 helyettes segítheti. Elképzelésem szerint
egy helyettes irányítja a német nemzetiségi tagozatot, egy másik az alsó,
és egy harmadik a felső tagozat működését. Mindegyikük feladata saját
területükön

a

szakmai,

tanügyigazgatási,

adminisztrációs

és

gyermekvédelmi feladatok ellátása. A szabadidő, délutáni elfoglaltságok,
tanórán kívüli programok szervezése.

Fontosnak tartom az intézményvezetés segítő szándékú ellenőrzését,
egyben számítok a szakfelügyelet és a szakértők építő együttműködésére,
az értékelésben, a feladatok meghatározásában.
Célom a pedagógus életpálya modell megvalósulásának segítése. A
tantestület számára olyan képzések biztosítása, ahol lehetőség nyílik, a
pedagógus portfolió tartalmának, az összeállítás módjának, a minősítő
eljárás menetének pontos megismerésére. Ezek ismeretében a minősítő
eljárás eredményes lebonyolítására.
A pedagógus portfolió egy olyan dokumentum gyűjtemény, amelynek
alapján követhető a pedagógus szakmai útja, fejlődése, tevékenységének
tükrében, önreflexiói alapján. Célja az egyéni fejlődés támogatása.
Legnagyobb jelentősége készítője számára van, mert összegyűjti és
rögzíti a tanári pálya eseményeit.
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A szakmai ellenőrzés, értékelés során a szakértők, szaktanácsadók
számára

fontos

információforrás.

Lehetőséget

ad

a

pedagógus

gondolkodásának, szakmai következetességének megismerésére.
Biztosítja szakmai fejlődésének folyamatos segítését és az életpálya egyes
szintjein a feljebb lépést lehetővé tevő minősítést. Célja a Pedagógus I. és
II. szinten a pedagógiai kompetenciák fejlettségének értékelése, a
Pedagógus

III.

IV.

szinten

a

mélyebb

szakmai

tevékenység

hatékonyságának igazolása, mint mentorálás, bemutató órák, intézményi
szintű feladatvállalás, taneszköz készítés, kutatás.
A munkaközösségeknek nagyobb szerepet szánok a nevelő-oktató munka
ellenőrzésében. A munkaközösségek vezetői legyenek kezdeményezői,
motorjai az iskola belső életének. A döntések előkészítésénél nagyobb
teret szeretnék biztosítani a kollégáknak a közös gondolkodásra, majd a
feladatok végrehajtásában az önálló, aktív részvételre.
Az

éves

munka

tervezésének

folyamatát

a

kialakult

gyakorlatnak

megfelelően az értékelésre, elemzésre épülő feladatok meghatározását a
tanév

végén

végezzük

el.

A

következő

tanév

főbb

programjait,

rendezvényeit a munkaközösségek júniusban készítik elő.
A minőségi munka érdekében célom, hogy:
o Az iskolavezetés és a pedagógusok legyenek a minőség iránt
elkötelezettek, a partnerekkel szemben segítőkészek.
o A külső és belső kapcsolatokat jellemezze a partnerközpontúság.
Készüljenek

elégedettségi

mérések,

mind

külső

kapcsolataink

fejlesztésének lehetőségére, mind a tanulók, szülők és pedagógusok
véleményének megismerésére.
o Tantestületünk

legyen

jól

felkészült,

az

új

módszerek

iránt

fogékony, az új helyzeteket kezelni képes.
o Az intézmény dolgozói legyenek elégedettek munkakörülményeikkel.
o Az intézmény stratégiai és éves tervezése pontos, áttekinthető, a
közösség által elfogadott legyen.
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o A

vezetői

ellenőrzés

és

értékelés

konkrétumokra

épüljön,

tervszerűen folyjon.
o A tanulói mérés, értékelés a gyermek és a szülő számára is ismert,
jól előkészített legyen, a nevelő-oktató munka minőségi fejlődését
szolgálja.
o Az intézmény gyors és hatékony belső információs rendszerrel
rendelkezzen.
o Biztonságos, jól felszerelt, barátságos intézményként működjünk.
o Fontosnak

tartom

olyan

programok

szervezését,

amelyek

az

összetartozás érzését erősítik, mint tantestületi „fehér asztal”
összejövetelek,

például

karácsonykor,

vagy

év

végén.

Közös

kirándulások, túra programban való részvétel, vagy tantestületi
kirándulás. Közös sportolási lehetőség.
6.2. Nevelő-oktató munka
A jövőben őrizze meg az intézmény és szükség szerint erősítse az
iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát.
Ennek egyik eszköze a pályázatok folyamatos figyelése, részvétel az iskola
pedagógiai programját segítő pályázatokon. A pályázati megvalósítások
során

az

oktatási-nevelési

lehetőségek

maximális

kihasználása.

Tapasztalatszerzés, akár nemzetközi szinten is, a pedagógusok széles
látókörének biztosítása ezeken keresztül is.
Az intézmény kiemelt nevelési-oktatási területe:
o német nemzetiségi kétnyelvű oktatás, a német nyelven tanított
tantárgyak magas színvonalának megtartása
o a magyar nemzeti és német nemzetiségi hagyományok őrzése,
ápolása
o az angol nyelv oktatása
o iskolai hagyományaink megtartása, további ápolása
o az ÖKO iskolai szemléletmód tovább mélyítése
o sport tevékenység támogatása, a meglévő specialitások megtartása
(foci, kosárlabda, RG, karate, túra)
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o integrált oktatás magas színvonalú megvalósítása.
Az újonnan bevezetésre került kiemelt feladatok:
o erkölcstan bevezetése, hitoktatás újraszervezése, kapcsolatfelvétel
a szülők által választott egyházakkal, hittanórák órarendbe illesztése
o természet-tudományos

gondolkodás

érdekében

a

természet-

tudományos gyakorlat és emelt szintű technika oktatás beindítása
o a

16

óráig

foglalkoztatás

benntartózkodás
biztosítása,

jegyében

klub

napközi

tartalmas

működtetése

délutáni
a

felső

sí

tábor

tagozaton
o mindennapos testnevelés megszervezése
o nyitás

új

sportágak

irányába

(sakk,

korcsolya

és

újraszervezése, modern és klasszikus táncok, kerékpáros túrák)
o tudatosabb tehetséggondozás
o Promethean

Actív

Referenciaiskolai

működés,

feladatbank

fejlesztése, tapasztalatok átadása.
6.2.1. Az oktató munka továbbfejlesztését az alábbi területeken
tervezem
o A tantárgyi és módszertani fejlesztéseknek megfelelő és azt segítő
pedagógusképzések támogatása.
o Továbbra

is

kiemelt

feladatnak

tartom

a

kulcskompetenciák

fejlesztését. Az OH méréseinek eredményeit figyelembe véve tovább
kell erősíteni a matematikai logika és a szövegértési, olvasási
technikák módszereit.
o Differenciált oktatással és számonkéréssel, kooperatív technikák
alkalmazásával, projektoktatás lehetőségeivel további eredményeket
érhetünk el a gyerekek aktivitásában, tanulmányi eredményekben.
o Pályázati és egyéb forrásokból folyamatosan korszerűsíteni az IKT
eszköztárat. Biztosítani hozzá a működtetéshez szükséges személyi
feltételeket. A digitális tananyag beszerzését, az ehhez szükséges
képzéseket a pénzeszközök függvényében folyamatosan fejleszteni.
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o Feladatomnak tekintem tanulóink készségeinek és képességeinek
fejlesztése

érdekében

korrepetálások,

tehetséggondozó

foglalkozások, szakkörök bővítését a klub napközi keretében. Az idei
tanévben a felső tagozatos tanulók önálló tanulásának segítésére új
délutáni

foglalkozásokat

vezettünk

be,

melyek

széles

körben

lehetőséget biztosítanak számukra pedagógus segítség igénybe
vételére.
o A BTM-s, SNI-s, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását,
eredményes beilleszkedését kiemelten fontosnak tartom. Ezért
rehabilitációs, fejlesztő tevékenységünket támogatom.
o A befogadó iskolához hozzátartozik a hátrányos helyzetű és a
halmozottan

hátrányos

helyzetű

tanulók

esélyegyenlőségének

biztosítása, amihez szükséges a magas színvonalú gyermekvédelmi
munka.
6.2.2. A nevelő munka továbbfejlesztése
Oktató munkánk mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a nevelés.
A tanulóknak legyenek egyéni céljaik és elérésük érdekében tegyenek
meg mindent. A túlzott egoizmussal szemben az egészséges önértékelésre
kell tanulóinkat nevelni, miközben fontos szempont az elfogadás és
befogadás megtanítása, az egymásra figyelés. A kölcsönös egymásra
utaltság tudatosulása, felelősség vállalás másokért.
A nyugodt, kiegyensúlyozott, szerető légkört a családok egy része nem
tudja biztosítani, ezért hárul egyre nagyobb feladat a pedagógusra.
o Lakóhelye és környéke hagyományainak, magyar hagyományoknak
megismertetése,

ápolása.

Haza

és

nemzethez

való

kötődés

kialakítása. A magyarságtudat erősítését, nemzetiségi kultúrák
megismertetése.
o Együttműködés
konfliktuskezelési
biztonságos,

képességének
technikák

barátságos

kialakítása,
megismertetése.

környezet

fenntartása

erőszakmentes,
A
és

meglévő,
fejlesztése.

Kötelezettségek és jogok érvényesítési lehetőségeinek megtanítása.
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o Kiemelten

fontos

az

egészséges

életmódra

nevelés,

ennek

érdekében további felvilágosító, egészségvédő előadások, projektek
szervezése.
o Az ÖKO iskolai programnak megfelelően a közvetlen környezet és a
természet megóvása, tisztán tartása kiemelt feladat. Az erdei iskola,
túrák, kirándulások, egészségnapi projektek, a környezeti nevelés
fontos területe. Szükséges az eddigi tevékenységek megtartásával
az ÖKO program továbbfejlesztése.
o A közösségi nevelés egyik színtere az osztályközösség. Fontos az
osztályfőnöki

órák

témáinak

és

módszereinek

felülvizsgálata,

egyidejűleg az ehhez tartozó pedagógiai kultúrát továbbképzésekkel
kell gazdagítani.
o Élni kell a különböző szervezetek által felajánlott és beépíthető
programokkal. (lásd: kapcsolatrendszer)
6.3. Partneri kapcsolatok
Fő célcsoportok
Az intézményben
dolgozók
Belső
partnerek

Iskolahasználók

Döntéshozók

Szakmai
szervezetek

Külső
partnerek

Partnerek

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szegmentált alábontás
Tanárok, tanítók
Egyéb intézményi alkalmazottak
Tanulók
Szülők
Iskolaszék, Szülői Közösség, Pannónia Iskoláért
Alapítvány, Intézményi tanács
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XIII.
Tankerülete
OKKER Pedagógiai Szolgáltató
ESZA
Educatio
Tankönyvkiadók
ELTE Tanárképző Főiskola
ELTE-TÓK
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem
XIII. Kerületi Német Önkormányzat
IMFK
XIII. ker. Önkormányzat Szociális Osztály
Modern Oktatási Eszközök Kft
tankerületi iskolák
kerületi óvodák
helyi, térségi vállalkozók, beszállítók
társintézmények, előminősített referenciaintézmények
a város más intézményei
egyházak

27

•
•
•
•
•

Sajtó

civil szervezetek
külföldi partner iskolák (pályázati kapcsolatok,
csere kapcsolatok)
fővárosi televíziók
helyi (Hírnök, Krétakör, Helyi Téma, BP 13,
szaksajtó (Tanító, Köznevelés, Modern Iskola,
Szitakötő)

A kapcsolatok nagy jelentőséggel segítik a nevelő-oktató munkát.
A szülők tájékoztatását a hagyományoknak megfelelően tervezem. A
továbbiakban is meghívjuk őket hagyományos iskolai ünnepségekre,
nézőként versenyekre. Nyílt napokon tájékozódhatnak az intézményben
folyó munkáról. Számítok rájuk az iskolai túraversenyben és a tavaszi
sportnapon is.
A diákok vezetőivel és a DÖK-öt segítő kollégával a napi kapcsolattartás,
napi problémáik megoldásának segítése kiemelt vezetői feladat. Erősíteni
kell

a

diákok

lebonyolításába.

aktívabb
A

DÖK

bevonását

által

szervezett

programjaink
szabadidős

tervezésébe,
tevékenységek

megújítását szükségesnek tartom.
Fontosnak tartom a korrekt és naprakész kapcsolat megtartását a
szakszervezet

és

a

Közalkalmazotti

tanács

vezetőivel.

A

közalkalmazottakat és az iskolát érintő kérdésekben fontos a véleményük,
álláspontjuk megismerése.
A szakmai munka továbbfejlesztése érdekében és a referencia intézményi
pályázat fenntartása céljából együtt kívánok működni a kerületi iskolákkal,
a szakmai és szakszolgálatokkal, valamint azokkal a kerületen kívüli
iskolákkal,

akikkel

az

eddigi

pályázatok

kapcsán

hálózati

együttműködéseket folytattunk. Törekszem a körök bővítésére.
A Kerületi Német Önkormányzattal való jó együttműködés megtartása fő
feladatunk. Ebben az iskola kiemelt feladata a nemzetiségi oktatás magas
színvonalon

tartása,

ápolásához.

Számítok

hozzájárulás
a

Német

a

nemzetiségi

Önkormányzat

hagyományok

támogatására

a

nemzetiségi feladatok megvalósításában, a fellépések lehetőségeinek
segítésére, a vers és prózamondó versenyeken való részvételhez, a német
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nemzetiségi

iskolákkal

való

kapcsolattartáshoz.

A

németországi

Neuenbürgi Gimnázium diákcsere programját folytatni kívánom.
Feladatomnak

tekintem

a

meglévő

testvériskolai

kapcsolataink

megtartását, lehetőség szerinti bővítését, így a lengyel testvériskolai
kapcsolatot is. Ezek a kapcsolatok az idegen országok, az ott élő emberek
életének megismerésére adnak lehetőséget. Amikor csoportot fogadnak
diákjaink is gyarapíthatják tudásukat saját országukról, városukról.
Amennyiben iskolánk megfelel a Comenius program folytatásaként 2014ben Erasmus+ néven induló új program pályázati kiírásában foglalt
feltételeknek, pályázatot adunk be. Ez lehetőséget kínál az intézménynek
bővülő nemzetközi kapcsolatokra, aktivizálja a diákokat és tanárokat,
elősegíti a pedagógiai, képzési program gazdagodását. A pedagógusoknak
szakmai tapasztalatcserét, módszertani megújulást, élményszerű tanítást,
nemzetközi megerősítést, közösségi élményeket, motivációt biztosít. A
diákoknak

használható

nyelvtudást,

világlátást,

új

szemléletet,

önállóságot, nemzetközi barátságokat, a csapatszellem erősítését, életre
szóló élményt ad.
Az épületet üzemeltető önkormányzattal a korrekt együttműködés és
kölcsönös

tájékoztatás

feltétele

a

gördülékeny

iskolai

munkának.

Feladatunk a közvetlen lakókörnyezeti kötődések alakítása, ezért részesei
kell, hogy legyünk a kerületi iskolákat érintő rendezvényeknek.
Szoros kapcsolatban állunk a RaM-ban működő Őszikék nyugdíjas napközi
otthonnal. Gyerekeink ünnepi műsorokkal lepik meg az idős embereket, ez
a csoportok szereplésének ad lehetőséget.
Senior-mentor

programunk

önkéntes

munkát

vállaló

nyugdíjas

emberekkel való együttműködést takar, akik tanulóink önálló tanulásában,
olykor szülőt pótló beszélgetésekben segítik a pedagógusok munkáját.
Fiatalokat támogató Civil szervezetekkel tervezem az ÖKO programok,
természet és egészségvédelmi projektek megvalósítását a továbbiakban
is.
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Sportegyesületekkel, mint a Vasas Kosárlabda Szakosztályával, a Wado
SE-vel, az MTK RG csapatával évek óta jól tudunk együtt dolgozni. A
sportolási lehetőségek körét szeretném szélesíteni.
6.4. Marketing, szponzori tevékenység
Az igazgatói munka nem csak pedagógiai és igazgatói szerepvállalásból
áll, vezetőként jól kell menedzselni az iskolát.
Fontos, hogy pozitív, jó hangulatú üzenetekkel hívjuk fel magunkra a
figyelmet.

Partnereinkkel

folyamatos

legyen

a

kapcsolattartás,

az

információátadás. Nevelési-oktatási célkitűzéseinket a szülők, az iskola
körzetében lévő vállalkozások, a lakókörnyezet megismerje és támogassa.
7. Összegzés
Az iskola folyamatos fejlesztését, a tantestület stabilitásának kialakítását a
nagy hagyományú iskola pozitívumaira támaszkodva szeretném folytatni,
figyelemmel a közoktatásban létrejött új szervezeti szabályzókra, és a
köznevelési törvény elvárásaira.
Fontosnak tartom a minőségi továbblépést, a szervezettség javítását, az
iskolai dokumentumokban rögzített nevelési-oktatási célok és feladatok
következetes végrehajtását. A belső- és külső intézményi kommunikáció
fejlesztését, jó hangulatú közösség kialakítását.
Célom, hogy tovább fejlődjön a Pannónia Általános Iskola, hosszútávon
legyen versenyképes, megújulni tudó, maradjon meg jó híre és egyéni
arculata.
Vezetői elhivatottságomat pályafutásom utolsó másfél évtizede is igazolja.
Eddigi

munkámmal

fejlődéséhez.

is

hozzájárultam

Pályázatommal

vezetői

az

iskola

eredményeihez

elképzeléseim

és

megvalósítását

szeretném elérni. Céljaimat csak az iskola pedagógusainak támogatásával,
a partnerek együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem a véleményezők
és döntéshozók támogatását.
Budapest, 2013. december 04.
Varga Márta Gizella
pályázó
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