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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 
 

Alulírott Ferenczyné Biró Katalin pályázatot nyújtok be a Kecskeméti Tankerületi 

Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján meghirdetett a www.kozigallas.hu honlapon 2019. március 16-án megjelent 

TK/025/1211-1/2019 azonosító számú Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához. (harmadik személlyel közléséhez) 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal 

kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.  

 

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz 

- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program 

- végzettség meglétét igazoló okmányok másolata 

- iskolalátogatási igazolás Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szakra történt beiratkozásról 

- szakmai gyakorlatot igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum 

- hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 

Lajosmizse, 2019. április 11. 

 

 __________________________ 

 Ferenczyné Biró Katalin 

 pályázó 

http://www.kozigallas.hu/
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I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1. Személyes adatok 

 

 Név: Ferenczyné Biró Katalin 

 Születési hely, idő: Budapest, 1982.10.10. 

 Anyja neve: Gottschall Katalin 

 Lakcím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18. 

 Telefon: 30/636-58-81 

 E-mail: ferenczyne.kata@gmail.com 

 Állampolgárság: magyar 

 Családi állapot:  házas, 3 gyermek 

 

2. Szakmai tapasztalatok: 
 

 Dátum: 2015- 

 Intézmény neve és címe: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

Felsőlajosi Tagintézménye 

  6055 Felsőlajos Iskola u. 16. 

 Beosztás: tanító 

 Főbb tevékenységek 

 és felelősségek: napközis nevelő, fejlesztőpedagógus 

ének-zene, rajz, technika, környezetismeret 

tárgyak tanítása 

 

 Dátum:  2011-2013  

 Intézmény neve és címe: Lajosmizsei Fekete István Sprtiskolai Általános Iskola 

  6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 

 Beosztás: tanító 

 Főbb tevékenységek 

 és felelősségek: osztályfőnök 
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 Dátum: 2010-2012 

 Intézményneve és címe: Lajosmizsei Református Egyházközség 

  6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18.  

 Beosztás: hittanoktató  

 Főbb tevékenységek 

 és felelősségek: gyülekezeti hittanoktatás, gyermek-

istentiszteletek, nyári bibliai kalandtábor 

szervezése 

 

 Dátum:  2007-2008  

 Intézmény neve és címe:  Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános 

Iskola 

  6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 17. 

 Beosztás: tanító 

 

 Dátum:  2004-2005  

 Intézmény neve és címe: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános 

Iskola 

  6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 17. 

 Beosztás: tanító 

 

3. Egyéb szakmai tapasztalat: 
 

 2018-2019 EFOP-1.3.47-17-2017-00310 azonosítószámú projekt 

keretin belül Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés 

témában élménypedagógiai foglalkozások megvalósítása 

 

 2018 EFOP-1.2.12-17-2017-00005 azonosító számú 

„Bentlakásos programok megvalósítása az SDG-ben” 

című projekt keretin belül csoportfoglalkozások és 
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szabadidős programok foglalkozásvezetői feladatainak 

ellátása 

 

4. Tanulmányok 
 

 2019- Kodolányi János Egyetem 

  Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga  

  /végzés várható időpontja: 2020. január/ 

 

 2010-2015 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 

Főiskolai Kar 

  Pedagógus szakvizsga  

Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia 

(fejlesztőpedagógus)  

 

 2006-2008 Pallasz Athéné Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 

  Angol műveltségterület 

 

 2001-2005 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 

Főiskolai Kar 

  Tanító – református hittanoktató  

  Ember és társadalom műveltségterület 

  Drámapedagógia szakkollégium 

 

 1997-2001 Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma 

  Gimnáziumi érettségi 
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5. Egyéb képzések: 
 

 2018 Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban 

(DFHT) tanítási-tanulási stratégia 

 2018. A Komplex Alapprogram alapelvei, pedagógiai modellje 

 2017. Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló 

erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program 

 2016-2017 Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 

alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 

 2016. A tanulás tanítása általános iskolában 

 2016. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek 

egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai 

foglalkozásokon keresztül (haladó szint) 

 2015. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek 

egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai 

foglalkozásokon keresztül (alapszint) 

 2015. 180 órás önismeret 

 2011. Játékszervező tréning 

 

6. Személyes kompetenciák: 
 

 Anyanyelv: Magyar 

 Egyéb nyelv:  Angol, felsőfok C 

 Személyes készségek: Jó kommunikációs készség, melyet sajátélményű 

önismereti csoportban, megoldásfókuszú mediációs 

képzésen, valamint a tanítói és élménypedagógiai 

facilitátori tevékenyégem során sajátítottam el 

Jó szervezési / vezetési készség, melyre kalandtáborok 

szervezése, ifjúsági találkozó szervezése, és szakmai 
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programjának kidolgozása, élménypedagógiai 

workshopok vezetése, valamint osztályfőnöki 

tevékenységem során tettem szert 

   Nyitottság az újra, folyamatos tanulás és önképzés 

 Számítógépes ismeretek: Microsoft Office eszközök felhasználói szintű használata 

 Vezetői engedély: B kategória  
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II. BEVEZETÉS 
 

„Engem ne emeljen a magasba senki 

ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.  

Guggoljon ide mellém, 

ki nem csak hallani, 

de érteni akar, 

hogy közel legyen a szívdobogásunk.” 

(Birtalan Ferenc) 

 

A tagintézményt 2010-ben ismertem meg, akkor hittanoktatóként jártam Felsőlajosra 

heti rendszerességgel fakultatív hittan órát tartani. Az iskola barátságos zöld 

környezete, a gyerekek önfeledt vidámsága, nyitottsága, a pedagógusok befogadó 

attitűdje, közvetlensége, kedvessége, rugalmassága már akkor is rendkívül 

rokonszenvessé tette számomra az iskolát. Harmadik gyermekem születése után 

sikeresen pályáztam az intézményben megüresedett pedagógus státusra. Napközis 

nevelői munkakör mellett kezdetben ének, rajz és környezetismeret tárgyakat 

tanítottam, jelenleg fejlesztő pedagógusként tevékenykedem. Munkakörömből 

adódóan a tagintézmény valamennyi pedagógusával közvetlen munkakapcsolatban 

vagyok, így jó rálátásom van az iskolában folyó munkára. Munkatársaim személyében 

jól felkészült, elhivatott, munkájára igényes, gyermekszertő együttműködésre, együtt 

gondolkodásra képes tantestületet ismertem meg.  

Jelenlegi vezetőnk javaslatára és munkatársaim támogatásában bízva pályázom meg a 

tagintézmény-vezetői beosztást. Ennek érdekében ez év januárjában beiratkoztam a 

Kodolányi János Egyetemre Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirány III. 

félévére. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítést 2020. januárban fogom 

megszerezni.  
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III. HELYZETELEMZÉS 
 

Az intézmény helyzetének elemzésekor az Oktatási Hivatal adataira, az intézmény 

honlapján található adatokra, a Pedagógiai Programra, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatra, A tagintézmény-vezetői beszámolóra, A 2018-ban történt intézményi 

tanfelügyeletei ellenőrzés eredményeire, valamint a tagintézmény vezetőjével, 

kollégáimmal történt beszélgetésekre és személyes tapasztalatimra támaszkodtam.  

 

1. Az intézmény adatai 
 

Az iskola a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tagintézményeként 

működik.  

 

 Az intézmény neve: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 

Iskola 

 Az intézmény székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 

 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Fenntartó neve: Kecskeméti Tankerületi Központ 

 Fenntartó székhelye: 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. 

 Az intézmény vezetője: Plichta Ildikó 

 A tagintézmény neve:  Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 

Iskola Felsőlajosi Tagintézménye 

 A tagintézmény telephelye:  6055 Felsőlajos Iskola utca 16.  

 Az intézmény típusa: Általános Iskola 

 Szervezeti kód: BA1507 

 OM: 027884 

 Alapfeladata: általános iskolai nevelés, oktatás 

 nappali rendszerű oktatás 

 alsó tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelése, oktatása (egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők) 

 napköziotthonos ellátás, tanulószoba 
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  iskola maximális létszáma: 104 fő 

 iskolai könyvtár együttműködésben: Bács-Kiskun 

Megyei Katona József Könyvtár 

 

2. Az iskola környezete 
 

A tagintézmény az anyaintézménytől 7 km-re helyezkedik el Bács-Kiskun megye északi 

határán.  

Iskolánk méreteiből adódóan kisiskola, mely gyermekszerető, családias, közvetlen, és 

barátságos légkörének köszönhetően kedvelt a környék lakosai körében. A település 

lakosain kívül többnyire azok a szülők érdeklődnek iskolánk iránt, akik úgy gondolják, 

hogy gyermekük optimális személyiségfejlődése, közösségbe való beilleszkedése, az 

iskolai tanuláshoz szükséges alapkészségek, alapismeretek elsajátítása, tanuláshoz való 

pozitív viszonya egy ilyen kis létszámú befogadó tanulói közösségben, odafigyelő, 

egyéni bánásmódot alkalmazó pedagógusok segítségével valósulhat meg. 

Az Örkényi Cziffra György Művészeti Iskola kihelyezett tagozata szintetizátortanulási 

lehetőséget biztosít a zene iránt érdeklődő diákok számára. Iskolai könyvtárunk a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltató helyeként működik, és a településen 

közkönyvtári feladatokat is ellát. 

2012-ben az intézmény elnyerte az „Örökös Ökoiskola” címet esztétikus öko-

környezetével és a pedagógiai munkát átható fenntarthatóság szemléletével. Az iskola 

udvarában található öko-park ideális környezet a feltöltődésre, kikapcsolódásra, a 

szabadidő igényes eltöltésére.  

 

3. Az intézmény tárgyi működési feltételei 
 

Az intézmény 4 tanteremmel rendelkezik, melyből 1 könyvtárszobaként és informatika 

teremként is működik. Rendelkezünk továbbá egy kicsi fejlesztő teremmel, melyben 

délutánonként zeneoktatás történik. Az épületben található még ebédlő, melegítő 

konyha, mosdók, tanári és vezetői iroda. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2019 nyarán 

sor kerül az iskola energetikai korszerűsítésére, mely során az iskola épületének külső 
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hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje is megtörténik, az elavult fűtési rendszert 

új központi fűtés fogja kiváltani, valamint az épület akadálymentesítése is megvalósul.  

Három osztálytermünk rendelkezik interaktív táblával. Az intézmény minden 

pedagógus számára saját laptopot biztosít, ami nagyban megkönnyíti az órákra való 

felkészülést, valamint az adminisztrációs feladatok ellátását. Taneszköz ellátottságunk 

átlagosnak mondható, mely a fejlődést követő, folyamatos fejlesztést igényel. 

A tanári szoba kicsi, szerényen felszerelt, bútorzata rossz állapotú, elavult. A tanórákra 

való felkészülésre, értekezletek tartására nem alkalmas. A fejlesztő szoba méreténél 

fogva csak részben tölti be funkcióját.  

 

4. Személyi feltételek 

4.1 Nevelőtestület 
 

A nevelőtestület élén a tagintézmény-vezető áll, aki informatika szakos tanár. Rajta 

kívül 8 tanító látja el az oktatási-nevelési feladatokat. A katolikus és református hittan 

órákat 2 hittanoktató tartja. Ez a létszám minden szempontból ideálisnak mondható. 

Elég kicsi ahhoz, hogy az információáramlás és az együttműködés megfelelően 

megvalósuljon, de lehetőség van a feladatok arányos elosztására is. Minden osztályra 2 

tanító jut, és a speciális képesítést igénylő feladatokat is házon belül tudjuk megoldani, 

hiszen van gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, angol műveltségi területtel 

rendelkező és informatika szakos kolléga. A kis létszám ellenére tantestületünkre a 

módszertani sokszínűség és szakmai sokoldalúság jellemző. Az idősebb munkatársak 

kiforrott pedagógiai szemléletükkel, nagy szakmai tapasztalatukkal komoly támaszt 

jelentenek a fiatalabbak számára, akik viszont rugalmasságukkal, nyitottságukkal a 

frissülést, a folyamatos megújulás lehetőségét adják az intézmény számára. Minden 

pedagógus folyamatosan képezi magát. A jelenlegi és az elmúlt tanévben mindenki 

legalább 2, de van, aki 3-4 különböző továbbképzésen vett részt. A nevelőtestület 

kiemelt értéke az összetartás, egymás munkájának segítése, a jó munkahelyi légkör, 

amely átsegít az esetleges nehézségeken is.  
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4.2 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
 

A pedagógusok munkáját két technikai dolgozó segíti, akik gondoskodnak a gyerekek 

étkeztetéséről, az iskola épületének és környezetének tisztántartásáról. Nélkülük 

elképzelhetetlen lenne az iskolai élet. A pedagógusokkal, a gyerekekkel és a szülőkkel 

való kapcsolatukat egyaránt a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemzi.  

Az anyaintézmény székhelyén dolgozó iskolapszichológus, iskolatitkár, rendszergazda, 

karbantartó segítségét tagintézményünk is igénybe veheti. A logopédiai ellátás ettől a 

tanévtől sajnos nem megoldott. 

 

4.3 Tanulók 
 

Az elmúlt évek beiskolázási adatai a következőképpen alakultak: 

Beiskolázás   

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2016/2017 21 

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018 17 

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2018/2019 16 

 

A Felsőlajoson élő tanköteles gyermekek 100%-a tagintézményünkben végzi el az 

általános iskola 1-4. osztályát. Ezen felül a környékbeli településekről is fogadunk 

diákokat. Az elmúlt 2 évben ugyan kis mértékben csökkent a beiratkozott tanulók 

száma, ez a szám azonban arányos a 6 évvel korábbi születésszámmal. Elmondható 

tehát, hogy tanulóink száma az iskola befogadóképességének megfelelő.  

A hiányzások száma átlagos. Évismétlés többnyire csak 1. osztályban fordul elő főként 

azon tanulók esetében, akik nem megfelelő érettséggel iratkoztak be az első osztályba.  

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI, és BTMN tanulók aránya 

az anyaintézményhez képest kevesebb.  
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SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:  

SNI-s tanulók száma 4 

BTMN-es tanulók száma 14 

Gyermekvédelmi munka  

A veszélyeztetett tanulók száma  0 

A hátrányos helyzetű tanulók száma 1 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 1 

  



Tagintézmény-vezetői pályázat 2019.  Készítette: Ferenczyné Biró Katalin 

 
 

 

16 
 

5. Az iskola kapcsolatrendszere 

5.1 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

Iskolánkban a szülőkkel való kapcsolattartás kiemelkedő minőségű, többnyire napi 

szintű. Mivel a tanulók többségét a szülők kísérik reggel iskolába és viszik haza délután, 

bármelyik pedagógussal lehetőségük van találkozni. A személyes beszélgetéseken túl a 

szülői értekezleteken, papír alapú és elektronikus ellenőrzőben, üzenő füzetben, e-

mailben, különböző internetes fórumokon, plakátokon tájékoztatjuk a szülőket az 

aktualitásokról. Rendszeresen szervezünk nyílt napokat az iskolánkban tanuló 

gyermekek szülei számára, továbbá a leendő első osztályosok és szüleik számára, mely 

során közelebbről is betekintést nyerhetnek az iskola életébe. A közelmúltban elkészült 

iskolánk honlapja is, ezt azonban még kevesen látogatják. A kívülállók számára kevés 

információ áll rendelkezésre iskolánk életéről, tevékenységéről. Szükség lenne a 

honlap folyamatos frissítésére, illetve egy hivatalos Facebook oldal létrehozására. Az 

intézmény a szülői munkaközösség és szülői szervezet maximális támogatását élvezi.  

A családokkal való közvetlen, jó kapcsolatot erősítik a családi túranapok, iskolai bálok, 

a falunap, melyek a kötetlenebb, fesztelenebb együttlét alkalmai. 

 

5.2 Óvodával való kapcsolat 
 

A település óvodájával aktív, jó kapcsolatot ápolunk. A közös rendezvényeken kívül 

(nemzeti ünnepek, karácsony, idősek délutánja, zenés programok, falunap) könyvtári 

foglalkozásokat, nyílt napot szervezünk az óvodások számára, hogy könnyebbé tegyük 

az óvodából iskolába való átmenetet. A negyedik osztályos tanítók tavasszal 

ellátogatnak az óvodába, hogy óvodai foglalkozáson és játék közben megfigyeljék a 

leendő elsős gyerekeket, és az óvónőktől tájékoztatást kapjanak fejlettségi szintjükről, 

esetleges speciális igényeikről. Az első osztályosokat pedig az óvó nénik szokták 

meglátogatni, hogy megnézzék, mennyi mindent tanultak az iskolában a volt ovisok.  

A munkakapcsolaton kívül a közös karácsonyi ebéd és a nyári közös tantestületi 

kirándulások erősítik a jó kapcsolatot. 
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5.3 A település önkormányzatával való kapcsolat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli az oktatási intézmények 

támogatását, melyek cselekvő szerepet vállalnak a község kulturális életének 

szervezésében. A nemzeti ünnepek, idősek délutánja, karácsony, falunap, 

megszervezését az iskola az óvoda és a település önkormányzata közösen végzi. A 

Faluház a testnevelés órák, és számos iskolai rendezvény helyszínéül szolgál. Az iskola 

melletti füves focipálya és játszótér megfelelő helyszín a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére.  

 

5.4 Kapcsolat az anyaintézménnyel 
 

Mivel iskolánkban csak alsó tagozat működik, különös figyelmet kell szentelni arra, 

hogy a negyedik osztályos tanulóinkat felkészítsük az új környezetbe való 

beilleszkedésre. Ennek érdekében a negyedik osztályosok részt vesznek az 

anyaintézmény szervezésében olyan programokon, melyek elősegítik az iskola 

épületével, tanáraival, diákjaival való megismerkedést.  

Az intézmény vezetőjével és helyetteseivel jelenlegi tagintézmény-vezetőnk jó 

munkakapcsolatot alakított ki, melynek köszönhetően megőrizhettük értékeinket és 

szükség esetén segítenek bennünket. 

 

6. Szakmai munka 

6.1 Pedagógiai folyamatok 
 

Az intézmény Helyi Tanterve a Kerettantervek által meghatározottak alapján épül fel. 

Az intézményi Pedagógiai Program cél- és feladarendszere képezi az egyes tanévek 

tervezésének az alapját. Törekszünk a hatályos szabályozók figyelembe vételére. A 

jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően zajlik a mindennapi munka az 

intézményben. A Pedagógiai program – Nevelési program fejezete részletesen 

bemutatja az elérni kívánt nevelési – oktatási feladatokat.  
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Folyamatos kívánalom, hogy a szövegértés, matematikai nyelvtani ismeretek és az 

angol nyelv ismeretét alaposan elsajátítsák tanulóink. Ez az alapja ugyanis a későbbi 

alapműveltségnek.  

Az alábbi táblázatban látható tanulmányi átlageredmények magas színvonalú, 

minőségi oktatásról árulkodnak. A negyedik osztályos angol nyelvi szintfelmérés 

eredményei, a felső tagozatos kollégák visszajelzései, az elballagott gyerekek és szüleik 

beszámolói alapján elmondható, hogy iskolánk tanulói felső tagozaton is jól megállják 

a helyüket, többnyire olyan teljesítményt nyújtanak felső tagozaton is, mint alsóban.  

Tanulmányi eredmények 

Tanév végi tanuló létszám 70 

A tanulmányi átlageredmény változása 

Tanulmányi átlageredmény 2014/2015-ös tanévben: 4,68 

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 4,69 

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 4,6 

Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben: 4,69 

 

6.2 Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

A tanórákon gyakran kerül előtérbe a differenciált munka. A pedagógusok a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulókról tájékozódnak, tapasztalataikat megosztják az érintett 

kollégákkal. Fontosnak tartjuk a tanulás támogatását és az önképzés lehetőségeinek 

megismertetését a tanulóinkkal, ehhez alakítottuk ki a szervezeti és a tanulási kultúrát. 

A gyermekek munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres, erről folyamatos 

visszajelzést kapnak az e-naplón keresztül a szülők. A stratégiai programokban és az 

operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat példa értékűen valósítja 

meg a tagintézmény. Fontosnak tartjuk a nemzeti hagyományok megismertetését, a 

magyarságtudat, a hazaszeretet kialakítását. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos nevelésére, az ÖKO iskola működtetésére. Az egészséges életmódra 

nevelés érdekében lehetőséget teremtünk a rendszeres mozgásra, sportolásra, 

versenyzésre.  
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A saját értékrendünkhöz igazodva kiemelkedő feladatunknak tartjuk a gyerekek 

viselkedéskultúrájának folyamatos figyelemmel kísérését és szükség esetén 

példamutatással jó irányba terelését. 

 

6.3 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

Mivel tagintézményünk kis létszámú, a tantestület tagjai napi szinten tartják a 

kapcsolatot, szorosan együttműködnek a közös programok megvalósításában. A belső 

tudásmegosztás természetes, spontán, napi szintű. Törekszünk a tagintézményen 

belüli és az intézményi szintű együttműködésre is, az intézményi célok elérése 

érdekében.  

A napi munkakapcsolaton túl a tantestület tagjai személyes jó kapcsolatot ápolnak 

egymással, ami pozitív hatással van a munkára is.  
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IV. VEZETŐI PROGRAM 
 

„Ha az, amit csinálsz, működik, akkor csinálj többet belőle! 

Ha az, amit csinálsz, nem működik, akkor csinálj helyette valami mást! 

Ami nem romlott el, azt ne javítsd meg!” 

(Steve de Shazer) 

 

Iskolánk a törvényi előírásoknak megfelelően, eredményesen működő iskola, melyben 

magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. A pedagógusok jól felkészült, elhivatott, 

a munkájukra igényes, gyermekszerető szakemberek. A gyerekek szeretnek iskolába 

járni, a szülők nyugodt szívvel bízzák gondjainkra gyermekeiket, és készséggel 

együttműködnek a tanítókkal.  

A vezető feladata az iskola értékeit megőrizni, ami jól működik azt megerősíteni, a 

fejlesztendő területeket feltárni, az felmerülő problémákra megoldásokat találni, és a 

minőségi munkához szükséges tárgyi, szakmai-módszertani és pszichés feltételeket a 

lehető legnagyobb mértékben biztosítani.  

Vezetői programom alapjául a Köznevelési Törvény, az intézmény pedagógiai 

programja, valamint a tagintézmény tanfelügyeleti ellenőrzését követő 5 éves 

intézkedési terv szolgál, mely utóbbinak kidolgozásában kollégáimmal együtt magam 

is aktívan részt vettem. 

 

1. Jövőképem 
 

Olyan iskolát szeretnék, amely a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően működik, 

és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó jogszabályi elvárásokhoz, fenntartói 

igényekhez, szülői elvárásokhoz. A magas színvonalú pedagógiai munka 

eredményeképpen a tanulók olyan stabil alapkészségeket sajátítanak el, mellyel 

magabiztosan megállják a helyüket felső tagozaton. A világos szabályrendszer és azok 

következetes betartatásának köszönhetően a gyerekek fizikai és érzelmi biztonságban 

vannak, szívesen járnak iskolába. Az intézmény belső és külső kapcsolatait valódi 

együttműködés és partneri viszony jellemzi.  
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Olyan vezető kívánok lenni, aki pozitív jövőképpel rendelkezik, és ezt képes átadni a 

tantestület számára. Aki döntéseiben a gyermek érdekét tartja a legfontosabbnak. Aki 

határozottan kiáll az iskola értékeiért és céljaiért. A nevelőtestület figyelmét a célokra 

összpontosítja. Rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz, igényli az őszinte nyílt 

visszajelzést és elfogadja a kritikát. Hangsúlyt fektet a pedagógusok munkájának 

elismerésére, az ellenőrzést-értékelést a fejlesztés eszközeként használja. Pozitív 

munkahelyi légkört teremt.  

 

2. Fejlesztési elképzelések 

2.1 Szakmai munka 
 

Az állandóan változó jogszabályi keretek, valamint a megfogalmazott fejlesztési célok 

szükségessé teszik az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak folyamatos 

felülvizsgálatát, aktualizálását.  

Továbbra is elsődleges oktatási feladatnak tekintem a tanulók alapkészéginek 

fejlesztését, a helyes tanulási szokások kialakítását. Ennek érdekében támogatom a 

meglévő jó gyakorlatok egymás közti megosztását, új korszerű módszerek 

megismertetését, mely lehetővé teszi a differenciálási technikák, IKT eszközök 

hatékonyabb alkalmazását.  

Kiemelt feladat a diákok önálló tanulásra nevelése, tanulási technikák és stratégiák 

módszertanának megismertetése és az önellenőrzés fejlesztése. Erre legalkalmasabb 

színtér a napközi. A tanulás tanítása a napközis munkatervekbe beilleszthető, 

tudatosan tervezhető.  

Külön figyelmet kell szentelni a különleges bánásmódot igénylő tanulók segítésének 

továbbfejlesztésére, ennek megjelenítésére a tervező dokumentumokban. Szükséges a 

logopédiai ellátás újbóli megszervezése.  

Elengedhetetlennek tartom a gyerekek viselkedéskultúrájának a folyamatos 

figyelemmel kísérését és szükség esetén példamutatással a jó irányba terelését, a 

közösségi érdeket sértő viselkedési formákról való leszoktatást. Ennek eszköze a 

szociális érzelmi kompetenciák fejlesztése, helyes viselkedési szokások kialakítása, 

azok következetes számon kérése, a házirend következetes betartatása.  
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Mivel tagintézményünk ökoiskola, a környezeti nevelés kiemelt szerepet kell, hogy 

kapjon az iskola életében. A tananyagba ágyazott, valamint a tanulók 

mindennapjaiban, iskolán belül kialakított szokásrendszerbe épített környezeti 

nevelésen felül érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a „Jeles” és „Zöld” napokról való 

megemlékezésekre. Az ökopark növényeinek és madarainak gondozásába be kell vonni 

a tanulókat is. Az ökoiskolai program akkor fog hatékonyan működni, ha van egy 

programfelelős, aki elkészíti az ökoiskolai programok éves munkatervét, és 

gondoskodik azok végrehajtásáról.  

 

2.2 Személyi feltételek 
 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének záloga a tantestület. A felsőlajosi 

nevelőtestületről elmondható, hogy sokszínű, sokoldalú, értékrendjében és pedagógiai 

szemléletben mégis egységes, jó hangulatú, partneri kapcsolat jellemzi, ami ritka kincs, 

nagyon meg kell becsülni. Kinevezésem esetén arra fogok törekedni, hogy arányos 

munkamegosztás mellett mindenki lehetőség szerint a saját erősségeinek, érdeklődési 

területének megfelelő feladatot láthasson el, és abban fejlődjön. Igény szerint 

támogatni fogom a továbbképzéseken való részvételt, a pedagógus előmeneteli 

rendszeren keresztül történő minősülést. 

Tantestületünk minden tagja részt vett ebben a tanévben a Komplex Alapprogram 

képzési moduljain. A program megvalósítása a következő évek feladata lesz.  

Amellett, hogy a folyamatos szakmai fejlődést, megújulást szükségesnek és 

elengedhetetlennek tartom, meggyőződésem, hogy minden pedagógus csak olyan 

módszerrel lehet eredményes, ami illik a személyiségéhez, és maga is meg van 

győződve annak hatékonyságáról. Ezért a folyamatos továbbképzések mellett a lehető 

legnagyobb mértékű módszertani szabadságot szeretném biztosítani a pedagógusok 

számára. 

 

2.3 Tárgyi feltételek 
 

Minőségi pedagógiai munkát csak megfelelő feltételek mellett lehet végezni. Ezért 

fontosnak tartom az iskola épületének, környezetének berendezésének és 
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felszerelésének megóvását, folyamatos karbantartását, szükség szerint javítását, 

pótlását. Most még csak álom, de talán egyszer valósággá válik egy saját tornaterem, 

fejlesztő szoba, informatika terem, és egy olyan tanári szoba, ahol minden 

pedagógusnak saját íróasztala, széke van, ahol megfelelő körülmények között végezheti 

a munkáját. Ehhez természetesen szükség van a fenntartó, esetlegesen az 

önkormányzat, szülők támogatására, pályázati lehetőségek kihasználására.  

 

3. Vezetési elvek 
„Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül! 

Ha messzire akarsz eljutni, menjetek együtt!” 

(Afrikai közmondás) 

 

3.1 Szervezetfejlesztési elképzelések 
 

A tagintézmény vezetőjeként a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 69. §-

ban meghatározott felelősségem tudatában a Kecskeméti Tankerületi Központtal, az 

anyaintézmény vezetőjével és helyetteseivel együttműködve, az tagintézmény egyéni 

arculatát megőrizve kívánom irányítani a tagintézmény életét. Olyan világos és 

egyértelmű kereteket szeretnék teremteni, melyek lehetővé teszik a tantestületen belüli 

hatékony együttműködést. Meggyőződésem, hogy együtt többre vagyunk képesek, 

mint külön-külön összesen.  

Ennek elérését a következő lépéseken keresztül kívánom megvalósítani: 

 Az év eleji, félévi és tanév végi értekezleteken felül rendszeres havi 

értekezletek megtartása 

 Az éves munkatervben szereplő feladatok elosztása az egyes pedagógusok 

erősségeinek, érdeklődési körének és az arányos munkamegosztás 

elvének figyelembevételével 

 Heti rendszerességű rövid célratörő munkamegbeszélések 

 A szakmai megbeszélések hatékonyságának növelése azok 

strukturálásával 

 Az információátadás és áramoltatás lehetőségeinek bővítése 
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 Tantestületi levelező lista működtetése 

Mindezek megvalósításához szükséges a megfelelő bizalmi légkör megteremtése, ahol 

megjelenhetnek az eltérő vélemények, ahol szabad hibázni, ahol van lehetőség a hibák 

javítására. Ahol működik az asszertív kommunikáció, és a döntések konszenzuson 

alapulnak. Komoly közösségépítő hatása van az olyan informális programoknak, mint 

az óvoda és az önkormányzat dolgozóival közös karácsonyi ebéd, tanév végi 

nevelőtestületi kirándulás, vagy a közös születésnapi, névnapi összejövetelek.  

 

3.2 Minőségirányítás, belső ellenőrzés 
 

A tagintézmény minőségirányításával kapcsolatos legfőbb feladatokat a belső 

intézményi önértékelést követő intézkedési terv tartalmazza. A dokumentumban 

megfogalmazott fontosabb feladatok a következők: 

 A tanulás-tanítás eredményességének, a tanulói kompetenciák 

erősítésének elősegítése az eredményességi mutatók felhasználásával. 

 Belső mérések kifejlesztése, azok összehangolása az anyaintézmény alsó 

tagozatán végzett belső mérésekkel. 

 Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének 

visszacsatolása a munkatervekben. 

 Konkrét fejlesztési célok megfogalmazása a tanulói mérések 

eredményeinek elemzését követően. 

 A végzős tanulók további tanulási útjának követése, a tapasztalatok 

felhasználása a tervezőmunkában.  

 Kulcsfontosságú sikertényező-indikátorok azonosítása, a tanulói 

eredmények további nyomon követése, felhasználása az oktatási-nevelési 

célok meghatározásánál. 

 A fejlesztési célok, kitűzött feladatok részletesebb bemutatása az egységes 

szempontrendszer szerint elkészített beszámolókban. 

A belső ellenőrzés másik módja az óralátogatás, melynek célja egyrészt az adott kolléga 

erősségeinek, jó gyakorlatainak megismerése, másrészt az esetlegesen adódó 

problémákra való közös megoldáskeresés. Hasznos, ha nem csak a tagintézmény-
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vezető, hanem a pedagógusok is látogatják egymás óráit, hiszen a jó gyakorlatok 

átadásának, az elismerésnek, egymás segítésének ez a leghatékonyabb módja.  

 

3.3 Kapcsolatrendszer 
 

Egy intézmény élete elképzelhetetlen partnerekkel való együttműködés nélkül. Éppen 

ezért a tagintézmény vezetőjének erre külön figyelmet kell fordítani.  

A szülőkkel kialakított partneri viszonyt továbbra is szeretném fenntartani, a szülői 

munkaközösség, az Iskoláért és Gyermekekért Alapítvány támogatása létfontosságú az 

intézmény számára.  

Fontos a lajosmizsei anyaintézménnyel kialakult, egymás kölcsönös megbecsülésén 

alapuló jó kapcsolatot megőrzése, hiszen tanulóink többsége negyedik osztály után 

Lajosmizsén folytatja általános iskolai tanulmányait. Az intézményvezető szoros 

együttműködést biztosít a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Tankerületével, melyben vezetőként magam is részt kívánok venni. 

A Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 

Tagintézményével kialakult együttműködési formákat a meglévő közös programokat 

folytatni kívánom. 

Törekedni fogok arra, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatával a meglévő jó 

kapcsolatot ápoljam, szorosabbá tegyem. Fontos a település életében való tevékeny 

részvétel, a konstruktív együttműködés. 

A Bács-Kiskun Megyei és a Dabasi Pedagógiai Szakszolgálattal az SNI és BTMN 

tanulók vizsgálata, felülvizsgálata miatt fontos a kapcsolattartás. Együttműködünk 

Gyermekjóléti és Családsegítő Központ munkatársaival. A védőnők, a gyermekorvos, a 

fogorvos a tanulók egészségügyi szűrését végzik. 

A református egyházhoz való személyes kötődésem, és a katolikus egyház képviselőivel 

való közvetlen kapcsolatom harmonikus együttműködést tesz lehetővé.  
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V. ÖSSZEGZÉS 
 

Tagintézmény-vezetői pályázatomat az iskola erősségeire építve fogalmaztam meg. 

Megbízásom esetén arra fogok törekedni, hogy a már jól működő folyamatok, 

struktúrák tovább éljenek, és az iskola környezeti, tárgyi, személyi, szakmai és 

kapcsolati adottságaiban rejlő lehetőségek maximálisan kibontakozhassanak. Bízom 

benne, hogy az elmúlt években kialakult jó kapcsolat, kollégáim tapasztalata és tudása, 

valamint az én elkötelezettségem, és igényességem hatékony együttműködést 

eredményez majd.  

 

 

Lajosmizse, 2019. április 11. 

 

 

 __________________________ 

 Ferenczyné Biró Katalin 

 pályázó 
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VI. MELLÉKLET 
 

1. Főiskolai oklevél 
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2. Pedagógus szakvizsga 
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3. Iskolalátogatási igazolás 
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4. Szakmai gyakorlat idejének igazolása 
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5. Munkáltatói igazolás 
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6. Hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 

 


