
),A vezet6s cselekv台st 」e-ent, nem POZic16t.「'

(Donaid H McGamon o9/07)

3. VEZET61 PROGRAM

A vezet全s sz如omra nem hatairnl ke「d色s Egy vagyok a pedag6gusok kOzu上

ak- a「ra V紬alk。Zik, hogy az oktataspo眺a主fennta噂ta「Sadalm一言anu16主

SZu時neVe161 6s munkatarsl elvardsoka{ megp「6b到a 6sszehangoin1

35 6ve dolgozom ebben az intezmenyben, 13 eve v6gzek vezet6s蘭adatokat

Tev6keny 「eszese v。‘tam az mtezmenyben fo-y6 tartalml munka c6吊s

fdedatrendsze「enek k融akitasEiban, eZch nem celom egy te塵en d」血y

meghata「ozdsa Szuksegesnek tartom vISZOnt aZ eddlg-　fo-yamatok

VegIggOndo冶sat-　a nem megfele16e=　mfrod6　folyamatok∴feJlesztesl

lehet6segelnek megtaほほsaL a megoldand6 feladatok meghat急「ozasat.

3,1, Ålta!鉦os c引ok

Az両全zmeny Pedag6gral Prog「amJ細an megfoga-mazott c(訓al( 6s a-apelvek

rnegfartas短ai o「yan hatekony neveles十Oktatas=nteZm色ny m。kodtet6se a

Celom, meIy egyarcht megfe鳳∴a {arsadairn' eivifesok=ak- a heIyl

Sa」atOSSagOknak, a fem{art61 eS lnteZm台nyhaszn訓鉦genyeknek

O)ya用Skola vezet6se a c61om,

. ahoI a tanui6kj6) 6「zlk magukat,

. ahoI szines d61utan' P「OgramOk va噂k 6ket一

. ah〇両egfele16 tudas「a tehetnek szert, felk6szitlk 6ket a 「e紬s

Patyavafasztasra- aZ elethossz-g tart6 tanulas「a,

. ah01 a szul慮k pa両e「ek gyermekelk 」OV6J会nek alakitas細an,

. ahol a szu略k e「deke「tek, bevonhat6k az ISko~a! detbe,



. ahol a neveI6k aktivan 「eszt v訓ainak a feladatok megoldas如an,

fog会konyak az innOV細d「a,

. ahoi csalad-aS l台gko「 ura恢odlk,

. ahol a fen両a直6 tさmoga咋az lnt6zm6ny celk幽zをse圧

3.2' FejIeszt6sre ir鉦yu16 e版6pzei6sek, megOldand6 feladatok

3・2・1. SzervezetfejIeszt6s

Az lnteZmchyvezet6　feiadata az ISkofaban fo-y6　neve16-Oktat6　munka

fe亜etelelnek blZtoSitasa Az -nteZmenyVeZet6 egy szeme'yben fele恰s az

lnteZmeny SZakszer。 es torvchyes m臨odtetes 6n, a meghozott dont台sekch

A dontesek ko「ulteklnt6 tervez6' e事6k6szit6 munka=g6nyeinek, amelyhez

fontosnak tartom a v6lem6nyek megha鳴atdsat, aZ egyeztet6sekeしEbben az

intezmenyvezet6-helyettesek szakma-　tudasata言sme「etel「e、 a SZakmal

munkakozoss台g-VeZet6k munkajdra tamaszkodom.

A neve胤Oktat6 munka m'n6sege e-s6so「ban annak f的gv6nye, hogy m時en

munka foIy-k a szakma- munkakozoss色gekben A munkakozosseg-VeZet6k

SZereP台t meghataroz6va kiv鉦om te… a SZakmal m=nka lrchy「tasatan, a

tervezesben) a SZerveZeSben, aZ e=en6rz台sben, aZ lnnOV缶c16ban

L色nyegesnek tartom, hogy a munkakozoss全g-VeZet6k

. a kib6vitet自n(ezmeny- VeZet6seg munkajaban aktivan vegyenek 「eszt,

●　aZ台rdem( ke「d台sekben alkossanak velemeny=egyenek. JaVaSiatokat

A szervezetl kuIt心「a feJleszt全se teru-et6n alapvet6 fontossag血ak tartom, a

bels6 kommun' aC 6s rendsze「 sze「epct

A klb6vitett vezet6seg融ekez'eteknek ezch komo-y sze「epe剛a」donitok, mert

igy hat6konyabb a kommunkac-6'　aZ　-nforma壷atamlds, a dont台sek

e膚k台szitese, a 「aC-On釦s mLlnkaszervezes

Egy szervezet eredm全nyes mokod6s6hez az e「ien6rzes軸ozzatartozlk, eZch

er6s輔kelit=○V6ben a belso e'leno「z6st To「ekedn' fogok a「ra, hogy az



int6zmchyvezetes　6s a munkakozoss台g-VeZet6k tobb　6「aほtogatast

V6gezzenek Minden pedag6gus szamata term6szetess6 ke=一面a amak,

hogy tanfelugyelet- e帰納6「z台sl el」ardsok 6ralatogatasI SZemPOntJal SZer両

f)gye用n, elemzik az 6r如t

Az∴6「afatogatas。kka上　egy6r"　megbesz蕪sekkel -ehet6s6g ny仙k∴a

Pedag6gusok er6ssege'nek es gyenges6geinek meghatfrozasa「a, a feJleszt6s!

lranyOk kue胤esere

Egy neveldes細et mlndennap」ah料n台肌Iozhetetlen a j6 munkahely‖egkor

Ennek 6「dek6ben lgyekszem a testuleten be厄I az egyenletes te「helest, aZ

ar鉦yos munkamegosztast megva16sita用

Az egymas「a va-6 odaf-gyelessel es k6zos dimenyekke- Javitan=ud」uk a

munkaheIyl kItmat Er6siten' akarom az osszetartozas 6rzeset csapat台p筋

fog眺ozasok) klrandu'asok' SZinhazfatogatasok, SZabadte岬OgramOk, kozos

f6z6sek' rendezv6nyek sze「vezes6ve1

3・2.2・ Hum台ner6forras fejleszt6se

Hum釦e「6for「as fejIeszt会se alatt e-s6sorban a megfelei6 1Skolal m…kae「6

(Pedag6gus es =em Pedag6gus mu=kata「sak) blZtOS鮭扇t chem

A Poiga自Vasa「helyl Pal Alta胤os Isko-a neve~6testulete szakmallag,

m6dszertanilag J6I k6pzet{ pedag6gusokb6一釧Az 6sszeru v郡oztatas。kra

nyltOttak' de az ld6sebb ko惟gak 6vatosabban 「eag紬ak az坤vhivasokra

A slke「es munka egylk faltctele a tantestulet vISZOnylagos arand6saga Az

ut6bb吊vekben je′entkez6 fluktlfaci『ehezitette a mindemapl munkat A

Pedag6gusok ieterhe-tsege megnovekedett a helyettes傍sek mlatt

A neve鵬stulet stab冊asa nem lesz konnyひfe繭A tantestulet korfaJa

kedvez6tlen (ld6sod6)' Ot 6ven be旧obben nyug訓omanyba vonuinak用etve

chek a torv5ny adta lehet6segge上a csokkentett munka-d6 ’genybevetekiveI

Az劉and6sagot b融Sit6) megfe-e16 v全gzet{s6g。) e順elezett szakemberek

megtala胎sa a kovetkez6 6vek k臨vasa iesz



Szoigala掴er6he(y b-ZtOSitasa tafan segitene a pedag6gusok lSkoほnkba torten6

ethelyezkedes6ben-　aminez sze「etnem megnyeml Po)gdr Varos

Onko「m鉦yzafanak tamogat6 segitseget

Gyorsan v劉oz6 v-1agunkban elengedhetetlen a pedag6gusok onk全pzese,

SZakmal tOVabbk6pzese A {。V約bk台pzeseken va-6 「eszvete=緬ogatr"

kivanom Meg ke。 szerveznl aZOkat a fo「umoka白S, ahol a k印zesen 「eszt vett

Pedag6gusok a megsze「zet白Sme「eteke{ a tantes紬e=ag」aiva。S megOSZ崎k

Az utobbl eVekben a finanszi「ozott pedag6gus tovabbk6pz全s=ehet6s色gek

CSOkkentek言gy egy「e nagyobb szuks台g van az lngyenes tov約bk6pzesek

fe帆tatasa「a’a beis6 tov細bk6pz台sek megszervezc5se「e

A neveiesトoktatast k6zvet-enul segit6 dolgoz6kJSko輔kd両m…kaJa nagy

Odafigyelest, POntOSSagOt) naP「akesz, gyOrS Llgylntezest kovete-　meg

Ne剛6zhetetlen segit61 aZ rsko-avezetes c±s a neve16tes軸et munka」anak

A 2 fo lSkofat鵬l me。et= fo 「eszmunka~d6s pedag6gral aSSZ'SZtenS do-gozik

az lnt6zm全nyben

Az lnteZmeny m掠od台s台hez a fe-adatok elfatas訓oz a kovetkez6 szakemberek

a胸mazasa felt6tienul szuks6ges

. 1 f6 rendsze「gazda az ISkola両ormatlka廿endsze「 megfele16

m陳6dtet台senek e圃dsahoz;

. 2 fo pedag6g胤aSSZISZtenS,

. 1 f6 konyvta「os a tobb eze「 kotetes k6=yVtar竜=om鉦y

kezelesehez es a tankonyv「endelesl fe闘atok e圃ashoz,

. 1 f6 gyermekfalugye16 6s

. 1 f6 psz-Cho16gus a problemおtanu庸一OSSZetetelunk mratt

3-2.3" Targy主k6rnyezeti felt6teIek fejlesztese

Az ISkoia k6t軸ete kozul a Z61yom略p鴫t nagyobb fe崎s。g6nyel A

nyifaszfrok cserc5Je, a f鵬s korsze「t’Sitese~ a V-ZeSblokkok, WC臆k fe崎sa, a



tet6　szlgete鷹e・ a tOrnatermek fe町会sa, beazas megszuntetese, a

tante「mekben a PVC cse「e」e Surget6 feladat

Fontos fefadatomnak tartom〉 hogy m-ndkct telephelye=

. a 21 szazad elva「asalnak megfele'6 udvar ke叫On kialakitasra, ahoI

SZ「VeSen tartdzkodnak tanu崎周k, ahoi van

aZ detko「一Sa」atOSSagOknak megfele16 ku臨feJleszt6庫ek,

-　SOk z61d terulet,

-　副6pad,

-　SPO正udva「,

. ke「uljenek fe時tasra a to「na鋸oz6k 6s a to「nate「mek,

. a ko「szerti oktatas fe鴫tele’nek megfe闘`nfomat胸eszkozok es

面eraktiv tananyagok ke叫enek besze「zesre

A fent e面tett feladat。k megoldasat palyazati for「asokb陸s a 2017 」anua「千〇

t61 az mt6zmeny m鮎odteles6t atvev6 K-ebelsbe「g Kozpon=amogatdsaval

talalom megoidhat6nak

A szakma上Pedag6g-a- munkanoz 「endeifezesre訓nak az alapvet6 eszkozok,

de az amortizac16 mlatt SZem e16tt fartom fo-yamatos cse手釣ket

Kolts6gvetes再s pf時azat- forrasok fethaszn彊s緬fe」jeszteni kelI az ISkolai

konyvfa「訓omanyat a tanutok oIvas6va nevelese, Vafam面a szakmai m…ka

Segftese 6rclekeben

A r。hamleptekke幽toz6 d'gitals v。aghoz az oktafasnak is alkainlaZkodnra ke”

A Dlg圃s OktatasI St「at6g-a (DOS) kereteben a dlg剛s eszk。ZOk es a d)gltals

tudas hasznafata c弛。ttabban 」e-enlk a keszu16卵emzet- alaptantervben

Ehhez a k面vash。Z az lnteZrr'eny lnfo「mat南l eSZkozelfatottsagat

m両enkcSppen b6vifem ke帖ndke=elephe'yen A M6r'CZ utCal ePuletben

egya雁はn hinCS面e「aktiv t勘m‘nirT胤s a projekto「ok sz函melyek a mal

modem而ormac16s tdrsadatomban elengedhete陸hek



Remdem) hogy a DOS ke「eteben a Polg鉦Vasarhe-y再al Å岨chos iskoIa

m周den d謝南nak lehet6s5ge lesz ko「sze「CI IKT eszkoz6kke) tanuinL

Pedag6gusanak pedig tanita捕

3-2.4- NeveI6-Oktat6 munka feladatai

Tanu16ink neve鵬gi szintje alacsonyI eZch egy「e nagyobb hangs時kell

kapnla aZ 。ktatas me臨a neve'台snek Az a刷motivalt csa-adok J6子らsze nem

tud」a blZtOSitanl aZt a SZe「et6, neVeほIegkorf' amelybe= a gye「mek

ha「mon剛san feJ16dhet Hianyoznak azok a mint飯, amelyek az iskoiai

munkahoz, a Sikeres tov如bhalad急shoz szuks6gesek, m両a szo「galom, a

k'tarfas) a tud急s i「allti vagy

A feszu瞳ggel lSkofaba erkez6 tanu16k hama=drelmet-eme v紬ak, aZ

aPr6sagokon rs k台pesek egymassal 。SSZekapnらeZd申e-en van az agressz-6,

aml e剛naponta kuzdunk Folyamatos felv鴫。Sit6 munkat kell vegeznunk a

konfllktuskezeles'∴ technlkak’ helyes v'Se眠esl mmt秋　eisaJat胎sanak

Segitesehez

Osztalyf6nok亘rat( 6s k-SCSOPOrtOS fog刷tozasok keret全ben n6veinl kell a

SZakemberek bevonゑsaval megtartott fe帖agos碕e16adasok szamat, Valam而

filmek megteklnt全Set・ a胤ottak klelemz全s6t 6s megbesz錐set Az ISko軽油et,

a berendez6sek ataganak meg6vasat is fegye-emmel kelI kise「nl

K6vetkezetese両a「coinunk ke一一a szandekos 「ongafas, aZ igenytelens台g ellen

El ke用e「nunk, hogy tanitvanya一億knak bels6 jgenyu=egyen ko「nyezetuk

tlSZtaS呑gchak meg6rz6seben

A nevel色sl folyamat hatekonysaga es a ta=橘s- dra両tly6 m…ka szinvonafa

kozo[t szoros osszefugges van Ahhoz直gy az oktat6 munka hat台kony legyen,

meg ke=e「emtenl aZt aZ egyuttm掠od6 es eifegad6 1egkorf, ame-yben a

tanulas竜nitas folyamata megva16suthat

Ennek∴e「dekeben egys6ges eiv誰sok afapjan m凸k。d6 k。Vetkezetes

Pedag6g胤levekenys6g「e van szuks6g, amit r川ndenklt6l elvarok



3-2.4・2. Okta偽s, SZakmai munka

A szakma- munka tartalm- eleme)t aZ lnt5zmeny e-fogadott pedag6gra‘

P「Og「am」a' aZ e暁krendszer, a hagyomanyok 6s a hely) adottsagok hatdrozzak

A farsadalom azt vape az oktatast6L hogy a flatalok a gyo「san vatoz6 ¥用aghoz

alkaImazkod6 6s haszn細at6 tudassal ke「坤enek kI aZ ISkola「endszerb61

Az oktatas teruleten a legfontosabb fe-adatnak tahom言anuldink egesz deten at

tart6 tanulas「a torfen6 fe騰sziteset. Ennek alapJa¥ hogy megtanitsuk 6ket

Hangs時helyezek a k6vetelm6nyrendszer betartasa「a es betarfatasata

M`nde…eVe臨ek be ke旧a軸6s k6pvISeinIe kelfaz egyseges elv鈍s- eS

kovetetrTieny「endszert) melyet az alapdokume血malnk tartalmaznak

Az aIs6 tagozaton fe- ke順sz「ten- a gyerekeket a feis6 tag。Zatra, merfa fels6

aZ als6 tagozat munkaJdra 6p「t A kont旧…taS blZtOSitasa e「dek全ben szakmai

Pa「besz6d「e- egyeZteteSre van szuks全g ahhoz‘ hogy az otod庇osztdy

atv色telekor tudJa a f。s6 tagozatos neveL6’hogy honnan kezdhe巾「e epithet

Er6siten) ke= a kapcsolatot, Segiteni ke峠gymas munk締Ez csak az

egyuttm鵬d6, aZ egymas munk綿megbecsu16朝cson。S b-Zatomra 6pule

tantestuletben lehets全ges A parbesz6d/ aZ egyeztet6 megbeszeiesek me聞

hat6konyabb評e旧er冊a hosplt錐sokat lS

Az十4∵ eVfolyamon eg6sz napos ISkofa kereteben az dn lSko軸honos format

tOVabb ke冊yfatn上mert a fan輸6rak dele16t{re 6s d紬tan「a tortch6

elosztdsa kev台sb6 Jelent nagy megte「he胤a klS-Skofasoknak es konnyebbe

tehetl aZ atmenetet az 6voda es az Lckc~a kozott

A feis6 tagozaton a 」OV6ber"S P「eferfrom a magya「 nyeiv es rodalom, a

matematlka valam'nt aZ ang。申ye-vi 6rak oktatasat csoportbontasba回Ietve

CSOPOrtkozl dl面e「enc離ssainegvatositanl Ez a tanufasszervezes‘ fo「ma. a

k'Sebb csoporfban t。rtcho foga-akozas segitl a tanutok hatekonyabb



felzf南ztatasat)∴ a kompetencram色「es「e tort(講∴ fe-keszules上台s a

Mlndezek me峨e-engedhetetlen az uJSZer掴nuほsszervezesl eI」araSOk

alkalmazasa’a differencialt 6「avezet6s, aZ -nfckommunikac16s eszkozok

OSZfalyterml keretek∴kozottl naP-　gyak。rfafanak bevezet台se Ezch

mlndenk台ppen szo「gainaz両ogom両eraktiv tab献言p「。ekto「ok, SZOftverek

A tanu崎hyl eredm6nyek 」aVitasfroz, aZ eirnale崎veteImenyek mellett a

hetk6znap一) gyako軸6lethez szuks台ges ISmeretek atadasalra ke冊orekednl

A tan面c壷rdek16dest a tan6ran kIv硝evckenysegek er6siteseve。S fokozr"

ke" A hagyomgivos rendezvenyemk me輔a temanapok, t6mahetek

SZervezeset lS be kel1 6pitem a munkatervbe, ku'onos tek面ettel a

gaZdalkodds申aS猶s' taka「ekossagらegeszseges 61etm6d壷「nyezettudatos

A sz鴫k言anutok k6r6be= minden tan6vben fe刷: tan6ran kivull

teVekenys6gek白st的k)eme't helyen szerepe- a muv6sze咽at鉦痛geny

A hely両説ve16desl kozpont es a tanke「。let segits6g台ve同ztositanI kell

tanui6mk szama「a az oktat6kat 6s eszkozoket a tancoktatashoz 6s a

hangsze「es zeneoktatashoz

3.2.5' Di氷ok 6nszervez6d6s6nek e「6sitさse

A d)ak6nko「manyzat munkajat sokkaI hat6ko=yabba ke)=ennl Meg ke吊anitamu

tanufolnknak a clemokratrfus mc'kod6s ke「ete時ztositanl ke帰Iehet6s台get,

hogy elmo嘩陸pasztalata-ka岬e」eZhessek valemgivuket

A hagyomgivos rendezvenyek me聞l勾kozossegte「emt6 (P同s6s 6s

OtOdlkes avat6) p「og「amok szervez6s6vel az -Skofa-蕪et szinesebbe kc"

Evfolyamok kozottl VerSenyek) Vete舶用m凧d?’kozos fllmnezes,

e16adas szervez6seve上a koz。SS6gI rendez>e=yek nove瞳vel segiter" ke帰



SZabad-d6 tartalmas es hasznos eltoIt6set

Tobb f而∩y{ ny時neve恰一eS tanutol egyu鵬tet ke" szerveznl, amtoen

meghata「oz6 szerepet ke順‖a面a a dlckonkorm鉦yzatnak

A p「ogramok firranszi「ozasat segiten6, ha m'nden蛤en legalabb egyszer

hu。adekgytjJt6sl akc16ra lS SOr上ke「itenenek a d繭nkormanyzat

SZe「VeZeSeben- aml a PrOg「amokhoz szukseges anyag。erras megte「emtese

me。e串。anutok kornyezettudatos magatartasa白s er6sit1

3-2.6・ Egy弧m撮6d6s, Parthe「i kapcso-atok er6s盲tese

Az ISkofanak,両kozoktatas。=teZm6nynek eisdso「ban a fe…tart6L SZu161 eS

tanuto’eiva「asoka朝出gye-emmel kovetr"　Az 'Skola slkere a partnerek

egyuttm。kodes色n m時ez6rt olyan partnerkozpon鮎nt6zm6nynek ke旧ennle,

amely kepes az lgenyeket helyesen fein16叫aZ eiva「asokat egymassal

OSSZehango面eS megVa-6sitam

C6iom az ISkola ma -S fenna恢) sokr6t出apcs01at「endsze「6nek meg6「zese,

b6vifese同etve er6s it台se

A k6tosonos tajckoztatds。n afapu16) falyamatos kapcsofa=e両artasara

A szem61yes kapcsolatot r6szesitem e時ben’de egyeb kommun(kacies

CSato「nak lehet6s釣et 'S k囲I haszn狛az lnfo「mac16aramfas tek而et全ben

Az e臨etkezend6∴6vekben nagyobb hangs時子軸etek a szu16j

Munkakozosseg bevonasdra- aktivabb 「6szv細ere az ISkoha 「endezv色nyeken

3.2"7・ Hagyomany6rz6s直gyomchyte「emt6s

Az ISkola ertekes hagyomany「endsze「enek megorz6se膏nntartdsa fontos a

kozossegepit会s szempon圃Az ISkofa JOV時CSak a hagyomanyok

aPOfasava上a m岨ekelnek atorokifesdre=ehet eredmgivesen ep血

A hagyomanyos -Sko-al 「endezvenyek meifett' aZ =J kezdemenyezesekre lS



」A O



J6‘ m桐柄szont az ISkola kozossegl O-da'a証ol rmden fontos esemeny「6上

eredm色ny「裾olyamatosan beszamo凪a誰rszerkeszt6,I szakkorosok

白いnk azza- a lehet6segge時hogy a havonta meg」elen6 hely叫sagon

ke「esztu=s taj6koztassuk a fakossagot az iskofal detr6l



A /eg[obb p′Og′am燈t /ehetseges

Ok egy/ke m/at行r70nd cs6dOt

Van bemuk rendszer szenved動画鍬uI

Vagy SZenVedely rendszer r)e/kul,,

(わm PeteISOり)

OsszEGZEs

lnt6zmenyvezet6-helyettesk6n==dom, hogy nagy fele16sseg v訓aほsa「a

keszulok Olyan ld6ben v訓a臨zom egy mtezm台ny testuletchek, dfaks蕪nak a

VeZet6se「e, amiko「 gyoke「es valtozasok va「hat6k a magya「 oktatdsban

Sokat ke旧errme az lnteZmeny vezet6」6nek 6s fantest鵬nek az6rf, h。gy

neVe陶k[at6 mu噂a so「ch slke「eket 6rhessen e' a Po嬢自Vas紬elyl Pal

M…kinat ezch a fentl ldeze=lgyelembev色te-eve上「endsze「szem触tel es

elkotelezettseggel (SZenVed釧yel) te「vezem

intezm台nyvezet6kcht nem cctom egy tel」eSen b」 「endszer fe圃tese Meg ke。

6「lZnl a m聴I mlndazt, am直言arfa-mas, S-ke「es volt直s「eszt ny-tOtt VagyOk

a「ra, hogy a folyamatosan v郡oz6 1g台nyek「e′ koruirn6nyekre felkeszu庫

MegfontoIt' ko「ultek一nt6 vezet6kcht ↓S a hata「ozotts細=6pvISelem Az

ervekke吊繭nasztott velemgiveket gondosan me「~egelve hozom meg

donteselmet高くek az rsko-a osszes dolgoz6janak a購t6 munk非va

A p「ogram megva'6sitasahoz sza而ok a tanu-6k, a SZu15k' a Pedag6gusok

egyuttmuk6d6se「e 6s a fen=tart6 tamogatat冶「a
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¥砂丘時　長女庇映

Bene Lasz16ne


