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5. Jövőkép – vezetői program, fejlesztési elképzelések 2022-2027 

 

„Az igazi tanár nem tanít a szó régi értelmében, hanem alkot. A saját mindig friss, mindig 

korszerű tudását alkotja, szüli újjá tanítványai lelkében. Így lesz művész, alkotó művész.” 

 

(Öveges József) 

 

Van egy általunk és környezetünk által is – „elég jó”-nak tartott iskola. Mit jelent az „elég jó 

iskola”?1  

 Ahol elég jó pedagógusok elég jó környezetben elég jó szülők elég jó gyermekeit 

tanítják, hogy elég jó felnőttekké váljanak. Az elég jó pedig azt jelenti, hogy nem tökéletes 

ugyan, de önmagunk képességeit (fel-és meg) ismerve, azt kamatoztatva „önazonos”, azaz 

olyan, amilyenek mi vagyunk, amilyen igyekezetünkből futja.  

 Tanulóink nem egyformák, hanem képességeikben, tudásukban, törekvéseikben nagyon 

különböznek: színesek. Ezért mi is színesek vagyunk. „Elég jók” akkor leszünk, ha ezt a 

színességet megőrizzük és szeretni tudjuk, megtaláljuk benne az örömünket. 

 Mi, pedagógusok sem vagyunk egyformák, sokféle tantárgyat tanítunk, sokféle 

hivatásra készítünk fel, sokféleképpen gondolkozunk, sokféleképpen látjuk és láttatjuk a 

világot: színesek vagyunk. „Elég jók” akkor leszünk, ha ezt megőrizzük, és kamatoztatjuk. 

 

„Korábbi kutatások során azt találták, hogy a félelemtől és feszültségektől mentes, a diákokat 

tanulásra motiváló, a sikerek elérésében támogató intézményi klíma jelentősen hozzájárulhat a 

tanulók képességeinek kibontakoztatásához és a tanulói eredményesség növeléséhez.”2 

Ha ez a célunk, ezt szeretnénk megteremteni, ilyenné szeretnénk válni, az „elég jó.” 

  Ha pedig visszatekintünk a 2021/22-es tanév indulására és a közelmúlt munkával teli 

intézményi klíma hónapjaira, meggyőződésem, hogy elég jó úton kezdtünk haladni céljaink 

elérése érdekében. A 2021 decemberében általam készített pedagógus elégedettségi felmérés 

alapján pedagógusközösségünk motiváltsága is elég jó eredményt mutat az elmúlt évek 

                                                 
1 Az „elég jó” kifejezés Bruno Bettelheim: Elég jó szülő című könyvéből származik. 
2 Bander Katalin-Galántai Júlia: Az eredményesség dimenziói és háttértényezői intézményi szemmel, In.: 

Eredményesség az oktatásban – Dimenziók és megközelítések, Szerk.: Szemerszki Marianna, Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015. 119. old. 
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megpróbáltatásai és a járványhelyzet ellenére is. Nevelőtestületünk 84,6% tartja magát 

motiváltnak az iskolai munkánkban.3  

   

Eredményességünk sikerkritériumának elég jó kulcsa pedig a jövőben az, hogy ez a motivált 

státusz tartós és időtálló maradjon munkaközösségünkben! 

 

5.1 Pedagógiai alapelvek célok 

 

Világunk, életünk, amiben élünk folyamatosan változik és egyre jobban gyorsul. A gazdasági 

és társadalmi környezet pedig igyekszik ezekkel a folyamatokkal lépést tartani. Mi, akik a 

Csillaghegyi Általános iskolában dolgozunk, e rendszer-gépezet olyan kisebb eleme vagyunk, 

melynek alkalmazkodni kell a fent említett környezeti elvárásokhoz. Mindezt úgy kell tennünk, 

hogy sajátosságainkhoz-arculatunkhoz visszatérve-ragaszkodva, legjobb tudásunk szerint – ön 

művelve, képezve magunkat - tudjunk munkálkodni, „alkotni”.  

 A cél tehát minőségi, eredményes, hatékony és támogató nevelés-oktatás folytatása és 

továbbfejlesztése intézményünkben. Ahol együtt kell járnia a felzárkóztatásnak a 

tehetséggondozással, a kompetenciák erősítésének az alkalmazandó tudással. 

 E legfőbb célt pedagógiai kultúránkra jellemző alcéljaival érhetjük csak el. Nagyon 

fontos benne a gyermekek felé való szeretet, elfogadás, és empátia. Életkoruknak megfelelő 

követelmények támasztása, feladataik ellenőrzése és ezek értékelése. Pedagógiai kultúránk 

értékeit pedagógiai programunkkal szeretnénk tovább erősíteni a gyerekekben, melyben 

szeretnénk, hogy: 

o jól megalapozott alapismeretekkel rendelkeznek, 

                                                 
3 Csillaghegyi Általános Iskola jövőbeli működésével kapcsolatos felmérés, 3. kérdése. 2021 december 17. 

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6  

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6
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o készek az új ismeretek befogadására, alkalmazására, 

o nyitottak az igazi értékek felismerésére, 

o történelmi múltjukat megismerő, hazájukat szerető, azért tenni akaró, 

o pozitív erkölcsi normák szerint élő, 

o környezettudatos magatartást tanúsító, 

o egészséges életmódot folytató, másokat is arra ösztönző személyiségek. 

 

Ezek eléréséhez pedig olyan oktatási intézményre van szükség, ahol: 

o megtanul helyesen és okosan tanulni  

o nyugodt, ám fegyelmezett légkör uralkodik 

o a tartalmas munka közben jól érzi magát a tanuló és tanár egyaránt, 

o kreatív tudása kibontakozik és részévé válik az iskolai foglalkozásoknak 

o személyisége fejlődik, hozzásegítve későbbi pályaválasztáskor a kibontakozását 

 

Mindezeket az alapvető célokat lehetetlen elérni minőségi pedagógusmunka nélkül. 

 

5.2 Humánerőforrás fejlesztése4 

 

A mi iskolánk dolgozói létszáma kisebb kilengésekkel, de állandó maradt az évek alatt. Az élet 

része, hogy a kedves kollégáktól-barátoktól a „szolgálati idő után” elbúcsúzunk és ez nem lesz 

nálunk sem másképp az elkövetkezendő években. Az általunk képviselt nevelési-oktatási 

munka folytatásának záloga, az „elég jó pedagógus” személyén, személyiségén múlik, áll vagy 

bukik. Az egyik feladatom és célom tehát, hogy olyan - lehetőleg fiatal – többszakos 

pedagógusokkal-dolgozókkal tudjuk pótolni a – szívünkben pótolhatatlannak hitt – kedves 

kollégákat, akik hivatásukat szeretve, azonosulni tudnak az iskola céljaival, minőségi-igényes 

munkájával és a gyermekek szívével.  Mivel manapság hiánycikké, sőt egyes szakokon már-

már luxuscikké válik az „elég jó” pedagógus alkalmazása egy oktatási intézményben, ezért 

kiemelt szempont, hogy helyi szinten vonzóvá tegyük iskolánkat. Az általam már korábban és 

többször hangsúlyozott nyugodt, a félelemtől és feszültségektől mentes munka- és tanulói klíma 

                                                 
4 A nyitott, megújulásra, tanulásra kész pedagógus alkalmas arra, hogy „tanuló szervezetet” alkosson.  „Ha létezik 

általánosan elfogadott jövőkép (ellentétben a kihirdetett vállalati célokkal), akkor az emberek nem azért képezik 

magukat tovább és tanulnak, mivel ezt parancsolták nekik, hanem azért, mert ezt akarják, mert magukénak érzik a 

jövőképet.”  In.: A tanuló szervezetek öt alapköve,  http://solhungary.hu/sol-hungary/tudas-ter/a-tanulo-

szervezet/a-tanulo-szervezetek-ot-alapelve/ 

http://solhungary.hu/sol-hungary/tudas-ter/a-tanulo-szervezet/a-tanulo-szervezetek-ot-alapelve/
http://solhungary.hu/sol-hungary/tudas-ter/a-tanulo-szervezet/a-tanulo-szervezetek-ot-alapelve/
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nemcsak a gyerekeknek, szülőknek, fenntartónak és helyi dolgozóknak fontos, hanem a leendő 

– jövőben itt dolgozni akaróknak is.  

 Másik feladat már-már elgondolkodtató. Miközben a pedagógus hivatása gyakorlásához 

szinte száz százalékban önmagát „égeti el”, szinte semmilyen segítséget, lehetőséget nem kap 

a töltekezésre. Ezért szükség van arra, hogy esetleges leendő vezetőként bátorítsam, 

ösztönözzem és támogassam mindazon kezdeményezéseket, amely a munkatársak szakmai 

felkészültségét, magabiztosságát, „elég jó” munkahelyi teljesítményét elősegíthetik: 

 

o továbbképzéseken való részvétellel,  

o önművelésre való inspirálással 

o szakmai beszélgetések, együttműködések szervezésével, 

o más iskolák, más „világok” megismerésével, 

o pályázatokban való részvétellel, 

o tanulmányi kirándulás-ötletekkel, 

o programokon személyes jelenléttel-segítséggel 

o „csapatépítéssel” 

 

5.3 Nevelési-oktatási feladatok 

5.3.1 Beiskolázás és képzéseink 

 

o Fontos célunknak kell legyen, hogy a diáklétszámcsökkenést megállítsuk, mert így a jövőre 

nézve egy optimális számmal tudunk kalkulálni. Ezért javaslom, hogy magas létszámú 

gyereklétszámmal indítsunk két osztályt első évfolyamon, biztosítva így a megfelelő 

osztálylétszámokat felső tagozatra. A másik lehetőség lenne, hogy ismét három osztályt 

indítunk első évfolyamon, de ez a közeljövőben most nem lenne reális cél.  

o Korábban írtam, hogy az emelt szintű angol nyelvoktatás „kifutó” jelleget kapott 

iskolánkban, pedig sok szülő emiatt (is) hozta hozzánk gyermekét. 2022/23-as tanévtől 

azonban vissza szeretném állítani az emelt szintű angol tanítást intézményünkben. Az angol 

szakos kollégákkal már meg is kezdtük ebben a tanévben a Pedagógia Program 

módosításának kidolgozását, hogy a plusz két órát felső tagozaton felmenő rendszerben 

megkaphassuk hozzá az EMMI-től. Ennek a hosszútávú stratégiai célnak az eredményét 

azonban legfeljebb nyolc év múlva fogjuk igazán látni. Így évek múlva Csillaghegyi 
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Átalános iskolából, Csillaghegyi angol nyelvet emelt szinten oktató Általános Iskolává 

fogunk válni.  

 

5.3.2 Készségfejlesztés  

 

o  A 2020/2021-es tanévben részben a járványhelyzet kényszerített bennünket alternatív 

programok szervezésére és így jutottunk el az éves tervezéskor a „világnapok 

megünneplésére”. A kezdeményezés annyira jó, hogy ebből hagyományt kell teremtenünk, 

melyben ki tud teljesedni a művészet, kreativitás, és a tudás is. 

o Minden egyes gyerek külön személyiség, képességekkel egyéni jobb kompetenciákkal.  

Ezeket fejleszteni kell. A legkiválóbb, legtehetségesebb gyerekeknek is fejlesztésre van 

szükségük, hogy ki tudjanak teljesedi. Minden gyermeknek szüksége van olyan 

környezetre, amely biztosítja számára saját egyéni, érzelmi, értelmi és szociális 

lehetőségének a megvalósulását. Mindezek alapján megfelelő, sokrétű, differenciált 

kínálatot kell nyújtani gyermekeink számára. 

o „A személyiség fizikai tulajdonságait a motoros képességek aktuális mérhető 

teljesítményszintje, a kondicionális vagy koordinációs képességek adott életkorban meglévő 

fejlettségi állapota jelenti. Testnevelés tanításában ez tekinthető a tanuló előképzettségi 

szintjének, ami a képességek fejlesztésének a technikai, taktikai képzésnek a kiindulási 

alapja.”5 A testnevelésnek komoly személyiségfejlesztő hatásai is vannak. Régóta 

hagyomány nálunk a minőségi testnevelés oktatás, bár ennek tárgyi feltételei lehetnének 

sokkal kedvezőbbek. A gyerekek is szeretik, hisz a játéknak benne központi szerepe van. 

Éves szinten két alkalommal tartunk sportnapot, kimozdítva végre a gyerekeket a 

digitálistanulás és tanteremvilágból. Ugyanakkor jó lenne ismét jótékonysági 

sportszombatot megint tartani szülőkkel közösen, mint régen. Egy ilyen esemény rendezése 

hármas célt tud szolgálni: mozgást, közösségerősítést, iskolai alapítványunk támogatását. 

o Gyermekeink beleszülettek az internet világába. Manapság szinte a legtöbb elméleti plusz 

feladatot, szorgalmi feladatot inkább az internet tudástárából vadásszák le, ami a digitális-

kultúra fejlesztés szempontjából jó, ugyanakkor mégis eltereli őket a kutatómunka valódi, 

pontos és hiteles forrásától; a könyvektől. Időt és energiát kell fordítanunk arra, hogy a 

gyerekeket könyvek használata felé orientáljuk. Ennek a fejlesztésében két lehetőséget 

                                                 
5 Domokos Mihály: A testnevelés és sport tanításának elmélete és módszertana, 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/testnevtan/a_szemlyisg_fejleszts_a_testnevelsben.html 
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látok. Az egyik az igényes könyvtárunk nagyobb kihasználásában és további fejlesztésében. 

A másik pedig egy esetleges olvasó ún. irodalmi, vagy könyvbarát, szakkör 

megszervezésében.  

o Napjainkban óriási lehetőségek rejlenek a különböző pályázatokban. Iskolánk is sok 

pályázatban vett már részt. Ezeknek a lehetőségeknek a kultúráját már gyerekkorban 

elkezdheti kiművelni egy iskola. Írjunk ki pályázatokat a gyerekek számára: 

• 2017-ben költészet napi versíró pályázatunk volt, amit a 2021-22-es tanévben 

felújítottunk. Ennek a hagyományát szeretném megőrizni! 

• Iskolánk folyósói ragyognak a gyönyörű rajzoktól és egyéb gyerekmunkától. 

Tanulóink munkáit minél több pályázatra nevezzük be, kiállításokon mutassuk be. 

Indítsunk mi magunk is belső művészeti pályázatot diákjaink számára.   

• A hagyományosan januárban megrendezett játékkiállításunkat szintén pályázat 

keretében rendezhetjük meg. 

Az ilyen jellegű kezdeményezések nemcsak iskolánk programjait színesíthetik, hanem a 

tehetségek kibontakoztatását is elősegítik, ami pedig egybevág iskolánk profiljával is, 

hiszen intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont is egyben.6 E kitűntetés nemcsak 

cím, hanem feladat is egyben.  

 

5.3.3 Tehetséggondozás 

 

o Tehetségpont vagyunk. Gondoztuk, gondozzuk és gondozni fogjuk a tehetséges gyerekeket. 

Számos versenyen el szoktuk indítani tanulóinkat, mely megmérettetéseken 

hagyományosan jól szoktunk szerepelni. Nyilván ilyen versenyeken a legkitűnőbbeket 

gondozzuk és szoktuk felkészíteni. Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy a „kitűnőség” 

mellett a „kiválóság” is fontos legyen az iskolánkban. Legyenek, sőt emeljük példává a 

„kiválóságokat” egy-egy tantárgy, vagy készségterületen tevékenykedő diákjainkat is a 

csupa ötös tanulók mellett. A büszkeségeink faliújságja mellett a „hónap tanulói” címmel 

is ösztönözzük és motiváljuk a diákjainkat egy-egy területen szerzett érdemeikért-

sikereikért. 

o Fontos célom, hogy az Akkreditált kiváló Tehetségpont címünket - melyet három évre 

kaptunk meg – megőrizzük és aktualizáljuk. Az új akkreditációs munka 2022-ben lesz 

esedékes, melyben újonnan érkezett pedagógusok részvételére is számítok majd.  

                                                 
6 https://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-141-001-068 
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o A készségfejlesztéssel karöltve a tehetséggondozás sarokköveként legyen az egyik 

témaévünk címe sok év után ismét: a „művészet éve”. Képző, - zene, és táncművészetet 

ötvözhetjük az idősebb diákok számára digitális kultúrával is, megjelenítve 

intézményünkben a fotó, - filmművészet világát is.  

 

5.3.4 Digitális tanítás-tanulás 

 

Intézményünkben az elmúlt két év negatív járványidőszaka ellenére - mint minden iskolában – 

azért pozitív hatással is volt. 2020 márciusban a világban kirobbanó koronavírus járvány elérte 

hazánkat is, és központilag elrendelték egyik napról a másikra a digitális munkarendet az 

iskoláknak.7 „A Csillaghegyi Általános iskola tanítói és tanárai nem ijedtek meg a hirtelen 

digitális tanításra való átállástól. Sokkal inkább fogták fel úgy, hogy egy új kihívás, és lehetőség 

is egyben. A sikeresség kulcsa a pedagógusok gyors reagálása mellett, a 

pedagóguskompetenciák magas szinten való megjelenése. Ahol a lelkiismeretes tanulás 

támogatása mellett együtt járt a magas színvonalú kommunikáció, problémamegoldás, 

elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás és fejlődés.”8 

 Iskolánk innovációs munkaközösségének tanárai a digitális tanítás eredményeit és 

tapasztalatait összegezték és további hatékony online tanítási lehetőségekkel ismertette meg 

pedagógusainkat „belső műhely” keretében. Nemcsak fontosnak tartom, hanem 

szükségszerűnek is a megszerzett digitális tudásunk fejlesztését a jövőben - a hőn áhított 

jelenléti oktatás visszatérése ellenére is – hiszen látható, hogy a Klebelsberg Központ 

megkezdte a pedagógusok és tanulók felszerelését oktatási célra szánt hordozható 

számítógépekkel a 2022. évben. Ezért szeretném szorgalmazni, hogy innovációs 

munkaközösségünk a megkezdett munkát tovább folytassa és fejlessze, hogy: 

o Pedagógiai Programunkba építse be az eddig használt digitális általános 

gyakorlatokat. 

o További belső műhelymunkákat szervezzen pedagógusoknak és az oktatást 

nevelést segítőknek a folyamatos fejlődés biztosítására. 

o Szakmai nap keretében lebonyolított külső vendégelőadókat hívjon meg. 

                                                 
7 3/2020. (III. 14) EMMI határozat a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a köznevelési 

intézményekben https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200314135227370.pdf 
8 Fülöp Áron: A 2020. évi járványhelyzet hatásai a Csillaghegyi Általános Iskola felső tagozatára, BME 

Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szakon készült szakdolgozat, Budapest. 

2021. 32. old. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/20200314135227370.pdf
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o Hozzon létre egy folyamatosan bővülő segédanyagokkal teli online teret, 

lehetőséget teremtve így pedagógusaink önművelésére. 

 

5.3.5 Nevelés 

 

Hagyományos és színvonalas nevelőmunkánkat meg kell őriznünk és tovább kell mélyítenünk, 

de szeretném a jövőben ezeket bővíteni. 

 Pályaorientációs nap keretében az osztályokat minden évben megismertetjük változatos 

foglalkozásokkal, munkákkal, amikkel segítjük látókörük kiszélesítését. Csillaghegyen és 

vonzáskörzetében működő nagyobb cégekkel, vállalkozásokkal együttműködésre szeretnék 

törekedni, hogy tanulóink a helyi kulturális térben nyerjenek betekintést a munka világába. 

Ezzel egyrészt a helyi környezetet is jobban meg tudjuk ismertetni a gyerekeknek a munka 

szemüvegén keresztül. Másrészt el tudunk készíteni egy „út a munkába” programot, amely 

nyolc év alatt évről-évre elgondolkodtatná a diákjainkat a jövőjük, továbbtanulási irányuk felől. 

Ugyanakkor arra is alkalmas lenne, hogy megtapasztalják mindazokat a kompetenciákat, 

amelyekre a munkaadók számítanak: az értelmi képességek (IQ) mellett az érzelmi intelligencia 

(EQ) fontosságát, az együttműködési készséget, a csapatmunkára való alkalmasságot stb.  

 Szeretnék az Erasmus+ programba bekapcsolódni és részt venni a jövőben, hiszen a 

pályázat középpontjában a munka világa - oktatási nevelési feladatok, továbbtanulás és 

foglalkoztatás - áll. Kiválóan kiegészítené pályaorientációs „út a munkába” programunkat. 

 Fontos feladatként szeretném magam elé tűzni azt a célt is, hogy felvegyem a 

kapcsolatot a környező középiskolákkal, ahol tanulóink többsége szokott továbbtanulni. 

Együttműködési szerződéseket szeretnék velük kötni, hogy egykori tanulóink, akiknek érettségi 

megszerzéséhez feltételül 50 órányi közösségi munkát kell igazoltan ledolgozniuk, azt a mi 

iskolánkban, azaz az ő volt iskolájukban dolgozhassák le. A mi volt kedves diákjaink eddig is 

szívesen jöttek vissza hozzánk. Meggyőződésem, hogy ezt követően is örömmel fognak 

felkeresni bennünket. Miért lenne jó ez mindenki számára? Egyrészt segítünk a mi volt kedves 

diákjainkon, másrészt személyükkel-munkájukkal példát tudunk mutatni a most ide járó 

tanulóink számára is! Milyen közösségi munkában tudnák őket foglalkoztatni iskolánkban? 

Például: 

o Tanévnyitó műsörok előkészületi és utómunkálataiban 

o Kézműves délutánjaink lebonyolításában 

o Iskolai farsangi munkálatokban 
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o Sulinap szervezésében 

o Ballagás és tanévzáró műsorok előkészületi és utómunkálataiban 

 

5.3.6 Környezeti és egészségnevelés 

 

Régóta kiemelt feladatunk, hogy olyan tanulókat neveljünk, akik szeretik és védik a 

természetet. Örökös Ökoiskola címünkre büszkék vagyunk, melyet különösen segít az iskola 

elhelyezkedése és kertvárosi jellege. Rengeteg programban vettünk részt és a 2021-22-es 

tanévtől ezek a programok pedig az osztályfőnöki munkaközösségvezető áldozatos szervező 

munkájának köszönhetően bővültek. Markánsan segítették ezt a munkát a diákönkormányzat 

munkáját segítő tanár és az osztályfőnökök. Részt vettünk-veszünk: 

o A Zöld Követ Egyesület munkájában, melyben szeretnék ösztönözni és támogatni 

még több osztályfőnököt, hogy vegyen benne részt. 

o A Passzold vissza Tesó program remek lehetőséget adott a jó ügy szolgálata mellett, 

hogy nagy figyelmet fordítsunk a használt mobiltelefonok visszagyűjtésére és újra 

felhasználására.  

o A Mosolymanó karácsonyi ajándékgyűjtés is ezt a cél szolgálta. A tanulók által 

kinőtt és megunt gyerekjátékokat nehezebb sorsú gyerekeknek szedtük össze. 

o A Sulizsák programban majdnem két tonna használt ruhát gyűjtöttünk össze nem 

kis munka árán, melynek eredményeként az iskola alapítványa is gyarapodott. 

o A Világ legnagyobb Tanórájához való csatlakozással pedig jobban tudjuk 

tudatosítani a gyermekeink számár a fenntartható fejlődést szolgáló globális nemes 

célokat.  

o A Cseppetsem programhoz is csatlakoztunk, mely által úgy lettünk használt sütőolaj 

gyűjtőpont, hogy az iskola alapítványa szintén támogatva lesz.  

o A DÖK szervezésében használt elem gyűjtésében is részt vettünk. 

o Pályázatot nyújtottunk be az iskolakert programra, mivel van 160m²-nyi 

megművelhető szabad földterületünk. Bízom benne, hogy a gyerekek számára a 

kertkultúrának és a föld művelésének fontosságot és hasznosságát így hangsúlyozni 

tudjuk a fenntarthatóság jegyében. 

 Szeretnék a jövőben is támogatni minden olyan kezdeményezést, amivel 

környezetünket-természetünket óvni, védeni és (meg)őrizni tudjuk. Szükség van a meglévő 
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értékek megtartására, melyekkel öregbíteni tudjuk iskolánk jó hírét, ugyanakkor vannak 

területek, amiben még fejlődhetünk, vagy újabb célokat tűzhetünk ki: 

o A papírgyűjtésünk, melyben élen jártunk és iskolaszinten osztályok közötti 

versenyzést is rendeztünk, sajnos elsikkadt. Ezt a gyűjtési programot fel kell 

élesztenünk.  

o Iskolaudvarunkon vannak már padok, ahová ki lehet ülni meleg és jó idő esetén 

gyerekekkel foglalkozásokra. Mégis erőfeszítéseket szeretnék tenni iskolaudvaron 

felállított fedett zöld vagy ökotanterem létrehozására is. Megteremtve hozzá 

alapvető feltételeket, hogy szabad levegőn nem szokványos zárt tantermi 

körülmények között oktassunk és nevelhessünk. 

o Szintén törekedni szeretnék, hogy munkánkban nagyobb szerepet kaphasson a 

lakóhelyünk múltjának és jelenének – környezeti, földrajzi, történelmi – értékeinek 

megismerése.  

 

5.4 A szervezeti kultúra fejlesztése 

 

 A Csillaghegyi Általános Iskola szellemileg autonóm közösség, melynek fontos részei 

a gyerekek, a szülők és az intézmény dolgozói. Szervezeti felépítés tekintetében is jól működő 

hatékony szervezet, amin alakítani nem szükséges. Az „elég jó iskola” működéséhez, 

működtetéséhez azonban elengedhetetlen a szervezeti kultúra fejlesztése.  

 Az elmúlt hónapokban nagy figyelmet igyekeztem fordítani a tájékoztatásra és az 

információáramlásra is, ami elég jól működött.9 A jövőben is nagy gondot szeretnék fordítani 

a megfelelő tájékoztatásra, legyen bár szó továbbképzésekről, oktatási anyagokról, 

jogszabályváltozásokról, iskolai életünkről.  

 Az iskola vezetése és a hozzá tartozó felelősség a vezető kötelessége, ugyanakkor a 

döntések előkészítése és hatásainak értékelése közös összefogómunka eredménye. Pontosan 

emiatt fontos a szakmai kérdéseket szűkebb és tágabb értelemben együtt megvitatni. Ennél 

fogva a jövőben is fontosnak tartom felméréseket végezni online formában, és értékelni azokat 

a hatékonyabb fejlődésünk és működésünk érdekében. 

 A diákönkormányzat alapvető feladata a demokrácia és érdekképviselet gyakorlása 

mellett, a magas színvonalú élettel teli programok szervezése, mely egy különleges színfolt 

iskolaközösségünkben. Célom, hogy ennek hagyományát tovább erősítsük, hogy a gyerekek 

                                                 
9 Lásd: 15. old. 
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boldogok legyenek! Ebben a kiemelten fontos munkában a diákönkormányzatot segítő 

pedagógusnak óriási szerepe van. Szeretném őt mindenben támogatni, amiben csak tudom, de 

legfőképpen abban, hogy minden programhoz egy vagy több segítőpedagógus legyen mellette, 

hogy a jövőben is égjen a gyerekekért és ne elégjen.  

 Iskolánk nevelőtestülete egy összeforrt csapatjátékos közösség, akik a jó elképzeléseket 

támogatva és egymást segítve végzik a munkát, melynek legnagyobb nyertesei a gyerekek. A 

siker fokmérője pedig a tanulók és szüleiknek az elégedettsége, melyre feltétlenül törekedni 

szeretnék. Azonban pedagógus hivatásunk és pályánk napjainkban sincs annyira megbecsülve, 

mint amennyire szükséges lenne. Ráadásul mind a rendszer, mind pedig a lelkiismeretes munka 

következtében túl is vagyunk terhelve. Az egyik legnagyobb veszély, ami fenyegeti az iskola 

dolgozóit az a kiégés10. Testi-lelki egészségünk megőrzése és - a tanteremben munkálkodva 

bizalomteljes11 szívvel - boldog gyermek nevelése érdekében küzdeni szeretnék a munkahelyi 

kiégés ellen!  De hogyan tud egy intézményvezető küzdeni ellene, hogy a munkahelyi 

motivációt fenntartsa? 

o Támogató, segítő munkakörnyezettel 

o Szakmai fejlődés lehetőségek biztosításával (tréningek, továbbképzések) 

o Erkölcsi megbecsülés éreztetésével 

o Reális szakmai elvárások támasztásával 

o Túlterheltség csökkentésével – arányos feladatmegosztással 

o Arra érdemesek nyilvános elismerésével-dicsérettel szóban, írásban, tanulók, 

szülők és nevelőtestület előtt. 

o Munkakörülmények-feltételek javításával, munkaeszközök biztosításával 

o Innovatív ötletek támogatásával 

o Szakmai autonómia biztosításával 

o Munkatársak személyes kapcsolatrendszerének erősítésével (kirándulások, 

csapatépítések) 

 

                                                 
10 Szabó Éva – Jagodics Balázs: Erőforrások és követelmények: a tanári kiégés munkahelyi tényezőinek komplex 

vizsgálata, Iskolakultúra, 26. évfolyam, 2016/1. szám, 5-7. old. 

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21851/21641 

 
11 „Pozitív Pygmalion-effektus”: Azokban a gyerekekben, akikkel a pedagógusok kiemelt figyelemmel és 

bizalommal bántak (…) kibontakozott a tehetség. In. Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?, Kulcslyuk 

kiadó, 2010., 206. old. 

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21851/21641
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5.5 Belső erőforrások 

5.5.1 Tárgyi feltételek 

 

Az iskola életfeltételeinek javítása, a tárgyi feltételek fejlesztése, az állagmegóvás, a korszerű 

eszközök beszerzése, a berendezések korszerűsítése folyamatos és állandó feladat. Ezeknek a 

teljesítése elsődlegesen anyagi lehetőségek biztosításával történik. 

 Továbbra is szükség van szemléltető és informatikai eszközök, játékok, foglalkozási 

anyagok, könyvek vásárlására, az udvar szépítésére, korszerűsítésére, az épületek 

állagmegőrzésére, egyéb fejlesztésekre. 

 Az iskola fenntartója által biztosított pénzösszeg a működtetésre elegendő, de 

bővítésekre további forrásokra is van szükség. Már ebben a tanévben is sikerült két új külső 

támogatót megnyerni az iskolánknak, aminek köszönhetően az első félévben 560 ezer forintnyi 

támogatást kapott az iskola alapítványa. Fontos feladatomnak tartom, hogy közösségünk 

fejlődése érdekében a támogatók körét és jellegét növelni tudjuk. Ezen a nevelőtestület is tud 

dolgozni, hiszen fontos lenne a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérni és kiaknázni. 

 Az iskolát támogató alapítvány továbbra is segíti a feltételeink javítását, de a támogatni 

tudó és hajlandó szülőket hatékonyabban kell megszólítani. Fontos a tudatos céladományi 

rendszer megszervezése és az átlátható elszámolás a támogatni hajlandók felé. Ugyancsak 

különösen fontos az adó 1%-os felajánlás hangsúlyozása alapítványunk részére, mert a tavalyi 

évben a felajánlások sajnos negatív rekordot döntöttek.  

 

5.5.2 Emberi erőforrás gazdálkodás 

 

Kiemelten fontos cél a jelenlegi nevelőtestület megtartása mellett a nyugdíjba menők pótlása. 

Felső tagozaton a jövőben többszakos pedagógusok felvétele az egyik megoldás a 

tanulólétszám és a tanórák csökkenése szempontjából.  

 Az iskolavezetés munkáját két intézményvezető-helyettes segíti mindenki 

megelégedésére. Munkájuk nélkülözhetetlen. 

 A fejlesztésre szoruló gyerekeket fejlesztő pedagógus segíti. Értékes munkájának kézzel 

fogható eredménye nemcsak az, hogy jobb eredményeket érnek el, hanem hogy szeretnek is 

hozzá járni. Mivel egyre több gyermekről derül ki, hogy tanulási nehézséggel küzd, így a 

munkát túlórában végzi.  
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 Iskolapszichológus fél állásban dolgozik intézményünkben. Szakmai hozzáállása-

tudása, segítségnyújtása megfizethetetlen. Oktató-nevelő munkánk mindennapi támogatásához 

pedig felbecsülhetetlen.  

 Nevelő oktató munkát segítők köre bővült ebben a tanévben a fenntartónak 

köszönhetően. Az SNI-s gyermekek miatt háromról immáron négyre növekedett a pedagógus 

asszisztenseink száma. Mivel IKT eszközeink száma az elmúlt évekhez képest megnövekedtek, 

illetve az elmúlt években a járvány miatt a tanítási módszerhasználatunk is digitális fordulatot 

vettek, elengedhetetlenné vált teljes státuszú rendszergazda alkalmazása is. Az iskolatitkár 

kimagasló munkájával együtt létszámuk hat főre nőtt, ami tehermentesítés és támogatás 

szempontjából már ideális. 

 A működtető önkormányzat technikai dolgozóinak száma hat fő.  

 

5.5.4 Tanulói létszám alakulása 

 

Bízom benne, hogy a szülők továbbra is szívesen választják gyermekeiknek iskolánkat. 

Célom, hogy a csökkenést követően a 16-17 tanulócsoportban a 400-430 közötti tanulólétszám 

megmaradjon és 8 csoport biztosítva legyen az alsó tagozatos gyerekek délutáni ellátására. A 

felső tagozatosok délutáni foglalkoztatására több szakkört biztosítsunk. A választható és 

fejlesztő foglalkozás, tehetséggondozó program, sportolási lehetőség mellett továbbra is igény 

szerint minimum három tanulószobai csoportot indítsunk. De fontos, hogy igény szerint akár 

négy csoportban is gondolkodjunk. 

 Mindezen célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükség van jó hírünk és 

beiskolázási körzetünk megtartására! 

 

5.6 Ellenőrzés, értékelés 

 

Az iskola hatékony működéséhez létfontosságú a tanulók és a pedagógiai tevékenységek 

folyamatos ellenőrzésére, értékelésére. 

 A tanulók ellenőrzése a pedagógiai programban rögzített módon történik. A pedagógiai 

ellenőrzést az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Mindezen dokumentumok 

az iskola teljes egészét átfogják, a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A tanévenkénti 

ellenőrzési tervet a munkatervben rögzítjük. 
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 Ellenőrző tevékenységemben mindennapi ellenőrzési feladataim mellett a fő hangsúlyt 

a törvényi változásokból adódó feladatok és a nevelési-oktatási célkitűzések megvalósulásának 

folyamataira, eredményeinek vizsgálatára szeretném helyezni a hangsúlyt. 

 A munka értékelésekor elsődleges szempontnak szeretném tartani: 

 Az alapfeladat hiánytalan és színvonalas teljesítését  

 A minőség tényleges biztosítását. 

Ellenőrző- és értékelő tevékenységünket tehát alapvetően két részre bonthatjuk. 

 A tanulók ellenőrzését, értékelését az iskola megfelelő dokumentumaiban rögzítettek 

szerint végezzük a jövőben is. 

 A belső ellenőrzést továbbra is az éves munkatervben meghatározottak szerint fogjuk 

végezni: 

o Ennek részét képezi a tanórák ellenőrzése, és a pedagógusok munkájának 

értékelése.  

o A jövőben is szeretnék törekedni a jó példák bemutatására, ezért 

hagyományainkhoz híven évente két alkalommal házi bemutató órát fogunk 

szervezni. 

 

5.7 Kapcsolatok 

 

Éves munkatervünk és pedagógiai programunk is meghatározzák azokat az intézményeket és 

partnereket, akikkel elengedhetetlen összeköttetésben vagyunk. Ezeknek a kapcsolatoknak az 

erősítése és bővítését szeretném elérni a jövőben! 

 Legfontosabb és legközvetlenebb viszonyban a gyerekek szüleivel vagyunk. A velük 

való „jó kapcsolat” kulcsfontosságú volt a múltban és kulcsfontosságú a jövőben is, hiszen mi 

szolgáltatók vagyunk. Minőségi oktatás és nevelés iskola és család kooperációja nélkül 

elképzelhetetlen. Ennek az ideális kapcsolatnak az egyik sarokköve a megfelelő tájékoztatás és 

kiemelkedő kapcsolatrendszer. Az elmúlt két év járványidőszakának az egyik pozitív hozadéka 

az lett, hogy a szülőkkel már nemcsak telefonon és pár havonta értekezletek alkalmával tartjuk 

a kapcsolatot, hanem internetes platformokat használva is. Az új iskolai honlap és 

facebookoldal létrehozásának is ez volt az egyik fő célkitűzése. Fontos a tájékoztatás mellett, 

hogy minél többet láttassunk meg magunkból. Jelenleg az iskolai rendszergazdával ketten 
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működtetjük ezeket az oldalakat, ami messze van a tökéletestől. Ezért örömmel vettem 

tudomásul, hogy a nevelőtestület 33,3%, azaz 13 fő jelezte, hogy segítene ebben a munkában.12 

 

Ezt a közös munkát folyamatosan fejlesztve szeretném velük együtt végezni a jövőben.  

 A szülői választmánnyal az intézményvezető tartja a rendszeres kapcsolatot a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározottak szerint. A szülői közösség véleményére, 

javaslataira a továbbiakban is számítok. 

 Sajnos a pandémia megtépázta a kapcsolatainkat a környékbeli óvódákkal is, amin 

javítani kell a jövőben. Műsoros bemutatkozásainkat, óvodás csoportok látogatását 

ünnepségeinkre és iskolanyitogató foglalkozásainkat is fel kell élesztenünk.  

 Észak-Budapesti Tankerületi Központtal, mint fenntartóval jó kapcsolatban van 

iskolánk. Szakmailag teljes mértékű támogatója és segítője intézményünknek. Ezt a jó 

kapcsolatot a részünkről minőségi és precíz munkával kívánom tovább ápolni.  

 Az egyházak (a Jézus Szíve Plébánia és a Csillaghegyi Református Egyház) és az iskola 

kapcsolata is konstruktív. Hitoktatókkal régóta jó munkakapcsolatban vagyunk. A hittanórákat 

az etikaórákkal párhuzamosan tartjuk a szűkös tanterem lehetőségek miatt. A keresztény 

egyházak tanításai segítik és kiegészítik a mi nevelői munkánkat hozzásegítve a gyerekeket a 

szeretetteljes élethez. Jómagam, mint a Csillaghegyi Református Gyülekezet hívő tagja a 

jövőben is fontosnak tarom ezt a kapcsolatot ápolni és továbbfejleszteni.  

 Mivel iskolánk integráló intézménnyé vált és SNI-s gyerekeket is oktatunk és nevelünk 

már – sikeresen – kapcsolatunk a Szellő utcai EGYMI-vel aktívabbá vált. Nagyon segítőkész 

és támogató intézmény, akik számunkra biztosítanak három utazó gyógypedagógust. Munkájuk 

                                                 
12 Csillaghegyi Általános Iskola jövőbeli működésével kapcsolatos felmérés, 12. kérdése. 2021 december 17. 

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6 

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6
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eredményes és nélkülözhetetlen. Kapcsolatunk az EGYMI-vel pedig kiváló és ezt a jövőben is 

szeretnék így megtartani. 

 A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesülettel, (mely egy helyi kulturális lokálpatrióta 

egyesület) 2021 nyarán alakult ki kapcsolatunk. Anyagilag támogatják iskolai alapítványunkat, 

megtámogatva így nemzeti és hagyományos műsorainkat, programjainkat. Ezt a kapcsolatot a 

jövőben is szeretném fenntartani-ápolni, mert támogatásukkal tágabb lehetőségeket adva 

számunkra színesebbé tudjuk varázsolni iskolai alkalmainkat.  

 További kapcsolatépítésre nyitott vagyok, örömmel keresek minden olyan 

együttműködést, ami iskolánk érdekét szolgálja a jövőben.  
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6. Összefoglalva – mindenek után 

  

A 2021-2022 közötti bő féléves megbízott vezetői időszakomban a fontos és sebtében elindult 

újításokba vagy már részben belekezdtünk, vagy már megvalósultak. Most lehetőségünk van a 

fizikai-szellemi építkezés tovább folytatására. Hogy mit értek ez alatt? Egy cél elérését, ami 

mindannyiunkat egy irányba tanít nézni: az „elég jó iskola” megvalósítása felé.  

 

Miért csak „elég jó”, és miért nem a „legjobb”? 

 

Azért, mert az „elég jó” sokféle lehet, a legjobb csak egyféle. Mert az „elég jó” színes, mint a 

tehetség, a legjobb egyszínű – szürke. Mert az „elég jó” elfogadó, amilyenek nem 

másodállásban mi, az iskola dolgozói is lenni szeretnénk otthon, „elég jó szülőként”. A legjobb 

dölyfösen elutasító, nem tárja szét a karját, bezárkózik, nem „vegyül senkivel”. Az „elég jó” 

nyugodt, mert tudja, hogy a legfontosabb a lélek egészségének fenntartása. A tökéletes 

egészségtelenül feszült, mert ez a hajtómotorja.  Az „elég jó” szabad is, mert nem akar 

görcsösen tökéletes lenni. A legjobb szorongó: mert nem tud tökéletes lenni.  „Elég jó”-nak 

lenni motiváló, mert szabadon dönthet, hogyan legyen azzá. Legjobbnak lenni nem az, mert 

nem dönthet: csak egy út létezik a számára.  

Színes, elfogadó, nyugodt, szabad, motiváló: ilyen az „elég jó” pedagógus és tanuló és 

ilyen az „elég jó” iskola. 

Végezetül a számunkra kedves iskolánk „elég jó” pedagógusainak mondataival - 

Mennyire érzed magad jól a Csillaghegyi Általános iskolában?13 - című kérdésére adott 

válaszaival szeretném zárni benyújtott pályázatomat. 

 

„A Csillaghegyi Általános Iskolában nagyon jól érzem magamat. Hálás vagyok, hogy itt 

dolgozhatok. A gyerekek nagyon motiváltak, a szülők segítőkészek. A vezetés maximálisan 

támogat, a kollégákhoz bármikor fordulhatok kéréssel- kérdéssel. Bízom benne, hogy innen 

megyek nyugdíjba.”  

„Elég jól. Nagyon. Bár az iskola kinézete elég gyatra, szinte a 80-as években érzem magam. A 

kollégák kedvesek, megértőek.” 

                                                 
13 Csillaghegyi Általános Iskola jövőbeli működésével kapcsolatos felmérés, 15. kérdése. 2021 december 17. 

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6 

https://forms.gle/nutE45gfkE8kp91e6
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„Kedves Áron! Volt pár év, amikor gondolkodtam az iskolaváltáson. Nagyon örülök, hogy nem 

tettem meg! Nyugodtan jövök be reggelente és többnyire úgy is megyek haza. Nincs munkahelyi 

stresszem.” 

„Én említettem már év elején, hogy úgy érzem a munka területén hazaértem. De ugyanakkor 

fizikálisan távol vagyok mindentől és mindenkitől. Inkább csapatjátékos vagyok, mint magányos 

harcos. Az iskola két ellentétes pontján vagyunk a pszichológussal, pedig láthatóan vannak 

közös ügyeink, és igen jól tudunk együtt dolgozni. Sokat tudnánk tenni az iskoláért együtt, jó 

lenne a jövőben közelíteni az elérhetőségeinket!” 

„Picit elszigetelten a munkakörből adódóan, de vannak kollégák, akikkel kifejezetten jó a 

viszony és akikre bármikor számíthatok. Amúgy igyekszem mindenkinek a segítségére lenni 

amennyire csak hasznossá tudom tenni magam. 

„Köszönöm, jól.” 

„Régen éreztem ilyen jól magam. Őszintén mondom, szuper jól csináljátok! ❤️” 

„Nagyon jól érzem magam.” 

„Kellemes meglepetés volt számomra, hogy milyen kedvesen fogadtak a kollégák és a vezetés 

is. Segítőkészek, és igyekeznek figyelembe venni az én szempontjaimat is. (…) Pontosan ezért - 

az ő korrekt hozzáállásuk miatt- én is igyekszem mindent tőlem telhetőt megtenni, és hasznos 

tagja lenni az iskolának. Már most nagyon megszerettem a kis " birodalmamat", a könyvtárt és 

örömmel látom, hogy a gyerekek is egyre szívesebben járnak ide.”  

„Minőségi változás az életemben, hogy itt dolgozhatok. Nagyon jól érzem itt magam!” 

„Nagyon jól, köszönöm, hogy itt lehetek🙂🙃🙂” 

„Szuperül érzem magam, mindennel meg vagyok elégedve és minden nap örömmel megyek 

dolgozni!!” 

„Nagyon jól érzem magam. Jók a gyerekek; kedvesek és segítőkészek a kollégák. Szuper az 

iskolavezetés” 🙂 

„Egyre jobban.” 

„Alapvetően jól érzem magam, persze kár tagadni, hogy vannak vacak napok. De hol 

nincsenek? Egyik rossz napomon meghallgattál, és megnyugodtam. Ennél többet nem tudtál 

volna tenni. A helyettesektől is maximális támogatást kapok. Köszönöm!” 

„Teljesen jól érzem magam. Jó érezni a bizalmat a vezetés felől.” 

„Szuperül érzem magam itt. 🙂 
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„Imádok bejönni az iskolába! Nagyon szeretem a közös munkát, a nevetéseket, a traccspartikat 

a tanáriban. Igazi jutalomjáték az utolsó néhány évre! Köszönöm! Maradjon ilyen!! Puszi 

nektek vezetőség, szerintem szuperül végzitek a munkátokat!!  

„Köszönöm, nagyon jól.” 

„A havi fizetés az, ami elszomorít, de a kollegák szuper közössége kárpótol ezért.” 

„Köszönöm, megvagyok jól.” 

„Miután 40 éve itt tanítok, 20 éve Érdről járok be, napi 3 órát utazással töltve, elég egyértelmű, 

hogy hogyan érzem magam.” 

„Nagyon jó érzés nap, mint nap úgy dolgozni, hogy segítőkész, támogató, érdeklődő kollégák 

vesznek körül.” 

„JÓL ÉRZEM MAGAM” 🙂 

„Minden rendben, mert mindig kapok segítséget kollégáktól, vezetőktől, ha szükséges. **** a 

legjobb pár, **** pedig a mindennapok állandó segítsége lett nálunk.” 

„Nagyon jól érzem magam, már majd 30 éve....” 🙂 

„Köszönöm a kérdésedet! Ez a fajta vezetői hozzállás is hozzátesz ahhoz , hogy szívesen jövök 

be tanítani, jó együtt dolgozni a tantestület minden tagjával! Remélem, ez az összetartás, 

egymás segítése, a problémamegoldó gondolkodás továbbra is jellemezni fog bennünket, még 

akkor is, amikor sokan közülünk nyugdíjba vonulnak, és újak jönnek helyükre!” 

„Jól érzem magam az iskolában, összetartó a tantestület, szinte mindenkire lehet számítani 

bármilyen problémája van. Remélem már a nyugdíjig nem kell másik helyre mennem, itt 

szeretek dolgozni. A másik fontos szempont, hogy helyileg is nagyon megfelelő, nem kell utazni, 

közel van a lakóhelyemhez.” 

„Köszönöm kérdésed, jelenleg nagyon jól érzem magam az iskolában. Támogató, jó hangulatú 

és légkörű iskolavezetéssel és kollégákkal mindez természetes is.” 

„Szuperül érzem magamat. Mindenki segítőkész, jó a hangulat, a gyerekek fantasztikusak.” 

„Jól érzem magam, szívesen maradnék, míg nyugdíjba nem megyek.” 

„Kedves Áron! Remekül érzem magam!” 🙂 

„Nagyon jól érzem magamat. Kiváló kollégák, szeretetteljes hangulat, jókedv, szuper 

iskolavezetés! Mi kell még?!” 🙂 

„Köszönöm kérdésed, jól érzem magam az iskolánkban, innen szeretnék nyugdíjba menni!” 

„Több szempontból is jól érzem magam. Megfelelő az információáramlás, jó a tanári közösség, 

és a tanár-diák kapcsolatokat is jónak tartom. Tetszik, hogy olyan az iskola, mint egy nagy 

család.” 
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„Nagyon jól érzem magam a suliban. A kollégák (főleg az alsósokkal vagyok napi 

kapcsolatban) kedvesek, segítőkészek. Óriási dolog számomra, hogy jó hangulat s nyugalom 

van az iskolában.” 

„Nagyon köszönöm Nektek, hogy még a jelenlegi Covid járvánnyal nehezített tanévben is 

nyugodt körülmények között tudunk dolgozni. (…).” 

 

 

 

Budapest, 2022. március 16. 

 

      

         Fülöp Áron  

        intézményvezető-pályázó 
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Emberi Erőforrások Minisztere 

Tárgy: intézményvezetői pályázat 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Alulírott, Fülöp Áron pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS 

honlapján 2022. február 28-án megjelent TK/188/00323/9/2022 azonosító számú pályázati 

felhívás alapján a Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György u. 42.) 

intézményvezető beosztás ellátására. 

 

Pályázati nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati 

kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 

Nyilatkozom, hogy-a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992.évi LXIII. törvény alapján hozzájárulok pályázatom sokszorosításához és 

továbbításához a véleményalkotók és a döntéshozók részére. 

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. 

Tudomásul veszem, hogy sikeres pályázat esetén a megbízás jogkör gyakorlója által aláírt 

intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum, munkáltató által 

elektronikusan történik részemre. Ehhez rendelkezek biztonságos kézbesítéshez szükséges 

tárhellyel, azaz Ügyfélkapuval. 

 

Pályázatom tartalmazza a következőket: 

• Szakmai önéletrajz 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztést 

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolata 

• 4 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 

• Hatósági bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 

hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

 

Budapest, 2022. március 16. 

 

Tisztelettel:        Fülöp Áron pályázó 


