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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Alulírott Bredár Emese pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrás Minisztere által
kiírt, a 2021. szeptember 27-én megjelent pályázati felhívás alapján az Ózdi Árpád Vezér
Általános Iskola intézményvezetői állására.

A következő nyilatkozatokat mellékelem:
1. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához,
továbbításához és harmadik személlyel történő közléséhez.
2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.
3. Nyilatkozom arról, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által
elektronikusan aláírt megbízási okmány, illetve a kinevezési dokumentum
kézbesítése elektronikus úton történjen részemre, és ehhez rendelkezem biztonságos
kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval).

Pályázatomhoz mellékelem a következő dokumentumokat:
-

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

-

az intézményvezetői beosztás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség,
szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

-

szakmai önéletrajz

-

munkáltatói igazolás

-

hatósági erkölcsi bizonyítvány

Ózd, 2021. október 20.

……………………...............................
Bredár Emese
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYI ADATOK:
Név: BREDÁR EMESE
Születési hely, idő: Ózd, 1967.08.07.
Lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 39. 8/2
Állampolgárság: magyar
Telefonszám: 06-70/3898003
E-mail cím: emese.bredar@gmail.com
TANULMÁNYOK:
2019-2021 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai
Tanszék-Közoktatási Vezető Pedagógus Szakvizsga
1987-1990 Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak általános iskolai
tanító, ének-zene szakkollégium
1981-1986 József Attila Gimnázium, Ózd
1973-1981 Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd
EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK:
2021. Esély-motiváció-felzárkóztatás képzés /Miskolci Egyetem/
2021. A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök
rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban-EFOP-3.2.4-16Középhaladó szintű továbbképzés
2020. Az iskola lemorzsolódás megelőzését célzó komplex
intézményfejlesztés támogatása különös tekintettel az esélyegyenlőségre a
köznevelési intézményekben.
2019. A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök
rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban-EFOP-3.2.4-16Alapozó továbbképzés
2018. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó
intézményvezetői feladatok ellátására
2018. Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer a
KRÉTA pedagógus moduljaihoz.
2013. Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására.
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2007. Minőségirányítási program óvodában és iskolában.
2006. Felkészítés a viselkedészavart mutató gyermekek, tanulók integrált
nevelésére.
2002. Életvezetési ismeretek és készségek
2000. Minőségirányítási alapismeretek
1999. Mozgóképkultúra és médiaismeret
SZAKMAI TAPASZTALAT:
1986-1996. Farkaslyuki Általános Iskola
- tanító
- ének-zene tanítás 5-8. o.
1996. szeptember 1-től:
Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
- tanító, osztályfőnök
- ének-zene tanítás: tagozatos osztályokban, felső tagozaton,
szakképzős osztályokban 8 év
- diákönkormányzat vezető, osztályfőnök a szakképző
tagozaton 7 év
- összevont osztályok tanítása és munkaközösségvezető
a domaházi telephelyen 5 év
- összevont osztályok tanítása és munkaközösségvezető
székhelyen 2 év
- intézményvezető-helyettes 2018.szeptembertől
- megbízott intézményvezető 2019.januártól
SZÁMÍTÓGÉP-FELHASZNÁLÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK:
Word, Excel, PowerPoint, Prezi.com, internet használata felhasználói szinten
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:
önismeret, megbízhatóság, hatékony kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
elköteleződés, csapatszellem, irányítás
ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEK:
zene, színház, természetjárás
JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLY:
B típusú vezetői engedély
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MOTIVÁCIÓ:
1996-tól dolgozom az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskolában. Azóta a ranglétra minden
szintjén dolgoztam, sokat tapasztaltam. Tanítottam az iskola alsó, felső, szakképző tagozatán,
a domaházi telephelyen. Voltam osztályfőnök, diákönkormányzat vezető, munkaközösség
vezető, önértékelést támogató csoport tagja, intézményvezető helyettes, jelenleg megbízott
intézményvezetőként

dolgozom,

segítségemre

az

alsó

és

felső

tagozatos

munkaközösségvezetők vannak, mert megbízásom óta intézményvezető helyettes kolléga
nincs.
Összességében elmondhatom magamról azt, hogy az érettségi megszerzése óta
pedagógus szerepet töltök be, amely nagyon változatos és sokrétű volt. Találkoztam és
tanítottam minden korosztályú tanulót, hiszen az általános iskola első osztályától kezdve a
szakképzős osztályok 12. évfolyamáig mindenhol „megfordultam”. Számomra mégis a legjobb,
legkedvesebb évek azok voltak, amikor alsós tanulókat taníthattam, hiszen az általam választott
korosztály is ez volt.
A tanulók összetétele azonban nem volt „változatos” az intézményekben ahol tanítottam,
mindig az etnikum volt jelen nagy létszámban (jelenleg ez 100%). Soha nem ált módomban ún.
„elit” iskolákat „kipróbálni” és kulturált környezetből érkező gyerekeket tanítani. Sokszor
elgondolkodom, hogy talán nem is lett volna jobb, hiszen ott is vannak „árnyoldalak, buktatók”.
Többször mehettem volna más „jobb hírű” iskolába, ahol másféle pedagógus szerepeket
tapasztalhattam volna meg, de több kollegámmal együtt kitartóak voltunk, és itt maradtunk a
jelenleg már „süllyedő hajón”.
Az évek alatt a pedagógus munkám során a környezet elvárásai szerint több szerepet és
feladatot kellett egyidejűleg betöltenem. A pedagógus szerepek folyamatosan változtak a
nevelési folyamatban, egyre inkább váltunk támogató, tanácsadó, segítő emberré, ezzel a tanárdiák kapcsolatot támogatva. A hagyományos pedagógus-szerepkörök, a nevelőszerep, a
szakember szerep és az adminisztrációs szerep a mai napig is fenn áll a mindennapi munkánk
során, de ezek a változásokhoz igazodnak és lassan átalakulnak.
A változások lecsapódnak az oktatási rendszerben és megjelennek a pedagógusokkal
kapcsolatos új elvárásokban is. Egyre erőteljesebben jelennek meg és kerülnek
megfogalmazásra a szülők, diákok vagy az oktatáspolitika részéről is.
Ezért kialakult az a gyakorlat az évek során, hogy el kell sajátítanunk azokat a készségeket,
tudást, amelyeket a minket körülvevő új helyzet megkövetel.
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A kollégák mellett a szülőkkel és a diákokkal is mindig próbáltam megtalálni a
megfelelő hangnemet, és igyekeztem feléjük a biztonságot, a megbízhatóságot közvetíteni.
Saját szakmai munkámban és szabadidős tevékenységeimben is mindig fontosnak tartottam a
továbbképzéseket, a tudatos jövőépítést. Szeretek új módszereket kipróbálni, másokat is
ösztönözni a változtatásokra, szeretek új emberi és szakmai kapcsolatokat kiépíteni. Mindig
arra törekedtem, hogy a tantestülettel jól együttműködő közösséggé váljunk, a nehézségeket
megoldjuk, a sikereknek együtt örüljünk.
Úgy gondolom, hogy a pedagógusok fizikai, érzelmi és lelki egészségének védelme
fontos, hiszen munkájukat ellátva tanítványaik szellemi, személyiségbeli és lelki fejlődéséhez
is hozzájárulnak. Ehhez egy tapasztalt szakmai vezető által nyújtott támogató közeg védőhálót
jelenthet.
A következő 5 évben, sikeres pályázat esetén, szívesen folytatnám az iskolánkban
munkámat intézményvezetőként, megkezdve egy új arculat kialakítását, mellyel iskolánk jó
hírnevét vissza tudnánk szerezni, megújult pedagógiai programunkat megvalósítani és tovább
fejleszteni, a kollégáimmal együttműködve. Legfőképpen megőrizni és fenntartani a pedagógus
pályába vetett hitemet, a kezdő pedagógusi lelkesedésemet, türelmemet, megértést a tanulóval,
a kollégáimmal szemben egyaránt.
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AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ
PROGRAM
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PEDAGÓGIAI HITVALLÁSOM, VEZETŐI ALAPELVEIM

„Ez kölcsönbe megy: az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak.” (Seneca)
„Hosszú az út a szabályokon keresztül, de rövid és hatásos a példákon át.” (Seneca)

Pedagógus vagyok, azért választottam ezt a hivatást, mert pedagógus szerettem volna
kisgyermek korom óta lenni, példaképeimnek tekintettem, a mai napig is tisztelt tanáraimat.
Tudom, hogy bármely tanulói életkorban meghatározó a pedagógus személyisége.
Hitelesnek kell lennem, tudnom kell azt, hogy minden pillanatban mintát adok a szavaimmal,
tetteimmel. A tudást képviselem a tanítványaim szemében, feltárom az ő képességeiket, egyéni
utakat terelek.
A pedagógus pályán eltöltött 35 év többek között arra tanított meg, hogy ne legyek
elbizakodott, de higgyek önmagamban. Higgyem el azt, hogy nemcsak a tananyag a fontos,
hanem az is, hogy hogyan tudom átadni és egyúttal megszerettetni is a tudást. Megtanultam,
hogy nemcsak én vagyok hatással a gyerekekre, hanem ők is hatással vannak rám. Tudom, hogy
nemcsak én ismerem az ő rezdüléseiket, hanem ők is tisztában vannak az én pillanatnyi érzelmi
állapotommal.
Napjainkban hiányoznak a példaképek a gyerekek életéből, vagy ha vannak is, azok
többnyire valóságshow-k szereplői, akik sokszor öntörvényűek, nem tisztelnek másokat, nem
érték számukra a tudás, csak a saját céljaik elérése a fontos számukra. El kell hitetnünk
önmagunkkal, hogy mi, pedagógusok is lehetünk példaképek, ha kitartóak, következetesek és
emberségesek vagyunk.
Úgy gondolom, hogy a tanulásnak lényeges központi eleme az, hogy mit kell tanulni.
Ha az alapkészségekre épített, a mindennapokban alkalmazható, sokszínű ismeretekhez jutnak
a tanulók, akkor motiváltabbak lesznek a tanulásban, és a sikerélmény sem marad el. Ha a
tanulók felismerik saját lehetőségeiket, és megtalálják saját útjukat, akkor ennek hatására
kibontatkoztatható a bennük rejlő kreatív erő, melynek fejlesztése nélkülözhetetlen az
eredményes tanítás-tanulás folyamatában.
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Vezetőként elengedhetetlennek tartom, hogy munkámat
-

a szakértelem,

-

a gyermekközpontúság,

-

a tanulók személyiségének fejlesztése,

-

a demokrácia,

-

az innováció,

-

a változásmenedzselés,

-

nyugodt, együttműködő munkalégkör biztosítása,

-

technikai és adminisztratív dolgozók megbecsülése és az

-

eddigi eredmények, hagyományok megőrzése, fejlesztése

jellemezze, és határozza meg.
A szakértelem sarokpontja mind a pedagógusi, mind a vezetői munkának.
Pedagógusként és vezetőként is folyamatos önképzésre van szükség. Az új pedagógiai
módszerek tárháza állandóan bővül, ezekből jó érzékkel és mértékkel merítve változatosabbá
tehetem a tanítási órákat. Saját és kollégáim szakmai ismereteinek bővítése érdekében
szükségesnek tartom és támogatom a továbbképzéseken való részvételt, mert a változó
társadalmi-gazdasági körülmények kihívásaira, a növekvő szülői elvárásokra csak pedagógiai
és szakmai megújulással lehet eredményesen válaszolni.
Az intézmény irányítójaként a vezetés alapelveit, az iskola, mint szervezet
alapfeladatait, működésének jellemzőit ismernem, ismereteimet a mindennapi munkámban
alkalmaznom kell. A pedagógiai-szakmai munka irányítása komoly felelősség, amely nem
osztható meg. Ezt a felelősséget csak úgy vállalhatom, ha olyan munkahelyi légkört tudok
teremteni, amely elfogad és támogat a munkámban, amely elismeri az eredményeket és
kulturáltan jelzi az esetleges hiányosságokat.
Intézményvezetőként az elkövetkező időszakban is feladatom – a nevelő-oktató munka
zökkenőmentes folytatása érdekében – a szakmai munka feltételeinek biztosítása. Ehhez
elfogadó és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot sikerült kiépíteni és ápolni a tankerület
vezetőjével, munkatársaival és az önkormányzat felelős munkatársaival.
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A gyermekközpontúság számomra a nyugodt tanulási feltételek, az elfogadó légkör
megteremtését jelenti. Minden intézményvezetői döntés elsősorban az ő érdeküket szolgálja, az
órarend összeállításától a biztonsági előírások betartatásáig. Joguk és érdekük, hogy életkori
sajátosságukat, életkörülményeiket, személyiségüket figyelembe véve szervezzük meg a
nevelő-oktató munkát.
Tanulóink gyakran súlyos szociokulturális hátránnyal érkeznek meg az első osztályba.
Neveltségi szintjük alacsony, konfliktuskezelő képességük fejletlen, gyakran egyetlen
megoldást ismernek, ha konfliktusba keverednek, az agressziót. A gyermekvédelmi munkát
kiemelten fontos területnek tekintem, mert a gyermeklétükben veszélyeztetett tanulók korai
kiszűrése, szakemberekhez való irányítása az egész életük minőségére hatással lehet.
A családlátogatások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján a tanulók nagy része nem
megfelelő minőségű életet él, gyakran egészségtelen körülmények között, egészségtelen
ételeket fogyasztva. Az iskola kötelessége, hogy a személyes (testi és lelki) higiénére, a
mindennapi tisztálkodásra, az egészségesebb és gyakran olcsóbb ételek fogyasztására naponta
felhívjuk a figyelmüket. Szükség esetén a szülőket is tájékoztatni kell gyermekük egészségtelen
életviteléről, egészséget károsító szokásairól.
Gondoskodni kell a kiemelt figyelmet igénylő tanulókról. Fejlesztésük, felzárkóztatásuk
érdekében fejlesztő foglalkozásokat, felzárkóztató órákat szervezünk. Tehetséges tanulóink
gondozása érdekében szakköröket működtetünk, és biztosítjuk számukra a helyi tanulmányi
versenyeken való részvételt.
A tanulók személyiségének fejlesztése széleskörű iskolai tevékenységrendszerben
valósulhat meg. Alapvetően a tanítási órákon és jelentős mértékben a tanítási órákon kívüli
foglalkozásokon. Tevékenységünk csak akkor lehet hatékony, ha a tanulók aktívan
közreműködhetnek a tanítás-tanulás folyamatában, ha érdekeltté tesszük őket abban, hogy
együttműködjenek a pedagógussal és tanulótársaikkal, ha differenciálva tevékenykedtetünk.
Hazánkban a gazdasági folyamatok változása a huszadik század vége óta tart. A
piacgazdaság megváltoztatta az emberek, a társadalom tanuláshoz való viszonyát. Már nem
elég az a tudás, amit az iskolában elsajátítunk, és nem elég az ott megszerzett tudás egyszerű
hasznosítása. Meg kell tanítanunk a gyermekeket tanulni annak érdekében, hogy felnőtt
korukban, ha szükség lesz rá, tovább tudják képezni magukat. Törekednünk kell arra, hogy
minden általános iskolát elvégzett tanuló képes legyen legalább egy szakma elsajátítására,
majd később szakmai ismereteinek önálló bővítésére.
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A demokrácia egyrészt a diákok, a pedagógusok, a dolgozók és a szülők jogainak
tiszteletben tartását, másrészt az intézmény életét befolyásoló döntések előkészítésébe való
bevonásukat, véleményük kikérését is jelenti. A tanulók tudják, hogy vannak fórumok (a
diákönkormányzat közgyűlései), ahol kulturált keretek és szabályok között elmondhatják
véleményüket az iskola életéről, javaslatokat tehetnek a működésével kapcsolatban, ahol lehet
kérdezni és ahol válaszokat is kapnak a kérdéseikre. A demokrácia azonban nemcsak jogokat
jelent, hanem kötelezettségeket is. Meggyőződésem, hogy a jogok biztosításában és a
kötelezettségek betartatásában nagyfokú következetességet kell gyakorolni.
A pedagógusok joga, hogy megkérdezzem és tiszteletben tartsam a véleményüket az
intézmény vezetésével kapcsolatban, de tudják, hogy sok esetben a döntő szó a vezetőé kell,
hogy legyen. Szűk a mezsgye, amin járnak a vezetők, szükségük van segítőkre, támogatókra,
de nem elvtelenül. Különböző érdekek és elvárások ütköznek a nevelőtestületekben, ezek
mindegyikének nem lehet, és nem is kell mindig megfelelni. Konszenzusra kell törekedni, az
érdekek és az elvárások egymáshoz való közelítésére.
A szülők jogainak és személyének a tiszteletben tartása, bevonásuk az intézmény életébe
számomra létfontosságú követelmény. Támogatásuk nélkül egyetlen iskola sem működhet
hatékonyan, sikeresen. A személyes találkozások alkalmával érezniük kell, hogy az iskola a
gyermekük és az ő érdeküket is szolgálja.
Az intézmény pedagógusait jó szakembereknek tartom. Az 1990-es évek közepe óta
folyamatosan zajló tanulói összetétel változás és az ezzel szorosan összefüggő folyamatos
létszámcsökkenés és az ezzel járó bizonytalanság érzése évről évre sodor néhány kollégát a
kiégés határára, időnként határozottan megfigyelhetők egy-két pedagóguson a bornout jelei.
Pedig vannak kreatív ötleteik, szeretnének változtatni pedagógiai módszereiken, azonban a
nevelés-oktatás jelenlegi tárgyi feltételei nem mindig teszik kivitelezhetővé az ötleteket.
A pedagógusnak szervezeti szerepe is van, ezért jó kapcsolatot tartok a pedagógus
társaimmal, részt veszek a munkaközösségi munkákban a tanulók nevelése-oktatása érdekében.
A

tanulóktól

kapott

eddigi

visszajelzések,

elsősorban

az

érdektelenségük,

motiválatlanságuk sem kedveznek a kreativitásnak. Ennek ellenére támogatom és sürgetem is
az innovációt. Küzdök érte, hogy az ötleteiket ne adják fel, mert ha ma nem is, holnap lehet
eredménye az újszerű megközelítéseknek. Úgy gondolom, hogy intézményünk nehéz
helyzetben van, hiszen folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembe néznünk annak
kapcsán, hogy iskolánk akaratán kívül is szegregáló intézménnyé vált, annak ellenére, hogy az
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esélyegyenlőséget megteremtve közelebbi és távolabbi településekről, nem a körzetünkbe
tartozó tanulókat vettünk, és veszünk fel szelektálás nélkül.
A változásmenedzselés folyamatában a tantestülettel elfogadtuk, hogy a változás
létszükséglet. Az iskola imázsának megváltoztatására, a tanulók motivációs szintjének
növekedésére kell törekednünk. Továbbra is fontosnak tartom minden olyan pályázásban való
részvételt, ami intézményünk helyzetének javítására szolgál.
Nyitott maradok, innovatív és meggyőzhető a szakmai fejlődésem érdekében.
Természetesen hogy a pedagógus szerepeimet jól érvényesíthessem, próbálok fejleszthető
területeket megjelölni saját magamra nézve.
Intézményünkben számos program, pályázat van jelenleg is folyamatban, amelyek
segítenek a megújulni módszertanban, az új szemléletmód kialakításában, de célravezető lenne,
ha érkezne hozzánk egy fejlesztő team, akik hoznák a maguk tudását, és együtt próbálnánk meg
valamit tenni. Nem az eddig megszokott tanórai és egyéb fejlesztő foglalkozásokon vennének
részt tanulóink, hanem délutáni foglalkozásokon különböző önismereti, indulatkezelési
tréningeken, nem a megszokott nevelőkkel.
Szeretném kiemelni, hogy az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola felvállalja a különböző
tanulási kudarccal rendelkező, többnyire hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató oktatását,
hozzásegítve őket a szakképzésbe történő sikeres bekapcsolódásba. Az intézményünk a fenti
céloknak és jövőképnek megfelelően alakította és alakítja át szervezeti felépítését (struktúráját)
az 1990-es évektől kezdve napjainkig folyamatosan.
Olyan iskolát szeretnék, ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló,
szerető a légkör, képességeik sokoldalúan fejlődnek, életkori sajátosságaiknak megfelelő
módszerek alkalmazásával. Hiszem, hogy a tanulás egyik alapja a bizalmi elven működő jó
iskolai környezet, ahol empátiával, feltételekhez nem kötött pozitív odafordulással, hitelesen és
nyíltan kommunikálnak egymással az „iskolahasználók”. Ahol tudatos fejlődésre, növekedésre
ösztönöz a tanár, és erre törekszik a diák is, mert az együttműködés során megérti saját
viselkedését, és ennek tudatában képes változni és változtatni. Ahol a diákok megértik és
elfogadják a szabályokat, és képesek a konfliktusok kezelésére. Szeretném, ha a szülők szívesen
hoznák a gyermekeiket iskolánkba, és mindennapokban érdekeltté lennének téve az intézmény
életében. A tantestület minden tagja fontosnak érezné magát. Olyan intézményt szeretnék,
amelyik tud rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, szülők és a
fenntartó igényeihez.
14

HELYZETELEMZÉS

I. Az intézmény szakmai alapdokumentuma alapján a köznevelési intézmény:
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve: Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhely: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
2.1.1. telephelye: 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2/A
4. Típusa: általános iskola
5. OM azonosító: 028899
6. Köznevelési alapfeladatai
6.1. 3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 508 fő)
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig
6.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi
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fogyatékos - hallási fogyatékos) nappali rendszerű (felvehető maximális
tanulói létszám: 32 fő)
6.1.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 115 fő)
6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.2.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig
6.1.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelésoktatás (magyar))
6.1.2.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos
- hallási fogyatékos) nappali rendszerű
6.1.3. egész napos iskola
6.1.4. egyéb foglalkozások
napközi
6.1.5. iskolai könyvtár:
könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el
6.1.6. mindennapos testnevelés biztosításának módja:
saját tornaterem
6.1.7. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttműködésben, megállapodás alapján
6.2. 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 52 fő)
6.2.1.2. alsó tagozat
6.2.1.3. 1 évfolyamtól 4 évfolyamig
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6.2.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési

igényű

gyermekek,

tanulók

nevelése

oktatása

(beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos -enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos) nappali rendszerű
6.2.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
6.2.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 30 fő)
6.2.2.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.2.2.3. 1 évfolyamtól 4 évfolyamig
6.2.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi
nevelés-oktatás (magyar))
6.2.2.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési

igényű

gyermekek,

tanulók

nevelése-oktatása

(beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos -enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos) nappali rendszerű
6.2.3. egész napos iskola
6.2.4. egyéb foglalkozások:
napközi
6.2.5. iskolai könyvtár:
könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el
6.2.6. mindennapos testnevelés biztosításának módja:
saját tornaterem
6.2.7. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttműködésben, megállapodás alapján
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7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
7.1.1. Helyrajzi száma: 8110/A
7.1.2. Hasznos alapterülete: 1231 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
7.2. 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
7.2.1. Helyrajzi száma: 46
7.2.2. Hasznos alapterülete: 1487 nm
7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
8.Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Az intézmény szervezeti felépítése

Intézményvezető

Iskolatitkár

Alsó tagozat

Felső tagozat

munkaközösségvezetője,pedagógusai

munkaközösségvezetője,pedagógusai

Gyermekvédelmi és
ifjúságvédelmi felelős,
szabadidő-szervező

Domaházi telephely
pedagógusai

Fejlesztő
pedagógusok

II.

Az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola története

Az iskola a Béke telep nevű városrészben található. Jogelődje a Bolyok községben 1927-ben
épült két tantermes iskola volt. A nagyközségből várossá nyilvánított Ózd látványos
fejlődésnek indult, népessége folyamatosan növekedett. Ezért 1954-ben megkezdték egy újabb
két tantermes iskola építését a Bolyki főút 56. szám alatt. A lakosság, ezzel együtt a gyermekek
számának rohamos növekedése egy újabb, már 24 tantermes iskola építését tette szükségessé.
Az épület úgynevezett fiú szárnyát 1959-ben, az új 12 tantermes szárnyat 1965-ben adták át.
Az első szárny az I. sz. Béke Telepi Általános Iskola, a később átadott a II. sz. Béke Telepi
Általános Iskola nevet kapta, mindkettő önálló intézményként működött 1-8. évfolyammal. A
két intézményt 1985-ben összevonták, újabb szaktantermeket és könyvtárat alakítottak ki
benne. 1996. szeptember 1-jétől házvezető/nő képzés, 1997. szeptember 1-jétől szakács,
cukrász, 2000. szeptember 1-jétől pedig pincérképzés is folyt az iskolában. 2004. szeptember
1-jétől a Királd község vezetésével kötött megállapodás alapján a felső tagozatos tanulóik
iskolánkban folytatták tanulmányaikat, szállításuk önkormányzati támogatással és saját erőből
vásárolt mini busszal történt. Szintén ebben az évben került iskolánkhoz 43 fő, 1-4. évfolyamos
tanuló Somsályról, szállításuk vállalkozó igénybevételével történt. 2007-től a domaházi
általános iskola 1-4. évfolyammal az intézmény tagintézményeként működött, 2015-tól
telephelyként, (jelenleg is). Az általános iskolai nevelés-oktatás és a szakképzési feladatok
ellátása mellett 2008. szeptember 1-jével – a korábbi közművelődési tevékenység ellátása
mellett – a Civil Ház működtetése is az iskola hatáskörébe került, ekkor Általános Művelődési
Központtá alakult az intézmény. Ugyanebben az évben hoztuk létre a városszerte egyedülálló
fejlesztő központot, ahol saját szakembereink a sajátos nevelési igényű, valamint a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóinkat látták el. Az iskola egyéb
feladatai közé tartozott 2012. december 31-ig az iskolai tankonyhán és a cukrász üzemben
előállított termékek értékesítése, az iskolai intézményi közétkeztetés biztosítása, központi
óvodai konyha működtetése, az Árpád Étterem és az Árpád Vendégház működtetése.
Az intézmény a 1990-es évek elejétől tudatosan felvállalta és felkészült a megváltozott
tanulói összetételből adódó feladatokra. Pedagógiai kísérlet keretében tanfolyami formában 910. osztályos tanulók oktatása kezdődött el. Az 1-8. évfolyamon az általános műveltséget
megalapozó iskolai oktatás új elemekkel egészült ki. A sajátos nevelési igényű gyerekek
integrált nevelését-oktatását is ellátta azon gyermekek esetében, akik a szakértői bizottságok
szakvéleménye alapján a többségi iskolákban integráltan oktathatók. Ez a feladat a 2014/2015.
tanévben az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények hatáskörébe került, ahová a
korábban az intézmény által továbbképzett szakembereinket áthelyezték. Intézményünk
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napjainkban is szervez fejlesztő, felzárkóztató oktatást kis létszámú osztályokban, a Kistérségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján. Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi
oktatást is végzünk az 1-8. évfolyamon.
III.

Az intézmény mikrokörnyezetének jellemzői

Az intézmény környezetét adó város három község egyesüléséből jött létre, 1949-ben
kapott városi rangot. Lakosainak száma ekkor 24830 fő volt. A város 20. századi történelme
során a nehézipar jelentős központja volt, lakossága ekkor már elérte a 48 ezer főt. A város és
a környező községek lakói közül 13000 fő dolgozott a város központjában álló kohászati
üzemekben. Az 1990-es évekre jellemző gazdasági visszaesés a gyárat is érintette, 1992-ben
működése lényegében megszűnt, a dolgozóktól megváltak. Ez súlyosan érintette a város
lakosságát, több ezer ember maradt munka nélkül. Munkalehetőség híján szintén több ezren
hagyták el a várost, többségükben szakképzettséggel, diplomával rendelkezők. Így a
természetes fogyás mellett az elvándorlási veszteség is jellemző a település népességének
alakulására. A városban maradtak jelentős része jellemzően szakképzettséggel, illetve 8
általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Az iskolánkba járó tanulók szülei többségének
nincs állandó munkahelye, közfoglalkoztatásból tartják fenn magukat és családjukat. A szülők
jelentős része (általában az édesanya) egyedül neveli gyermekét. Anyagi és szociális
helyzetüket jól illusztrálja, hogy a 120 tanulónk közül 41 hátrányos, 57 halmozottan hátrányos
helyzetű, 43 tanulónk pedig veszélyeztetett, és szinte mindegyikük részesül gyermekvédelmi
kedvezményben.
IV.

Összdolgozói létszám. A nevelőtestület.

Az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak teljes
létszáma: 11 fő pedagógus, 1 fő pedagógiai munkát segítő iskolatitkár, 1 fő szabadidőszervezőkönyvtáros asszisztens, 1 fő pedagógiai asszisztens 3 fő takarító és 1 fő műszaki dolgozó.
Pedagógusok közül:
tanító: 5 fő
közülük speciális végzettséggel rendelkező tanító: 3 fő
tanár: 5 fő
napközis foglalkozást tartó egyéb végzettségű: 1 fő
óraadó tanító 4 fő: 3 fő székhelyen (nyugdíjas), 1 fő a domaházi telephelyen
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Az intézményem pedagógusainak életkora

50-60 év között
33%

30-40 év között
25%

40-50 év között
42%

Pozitívum, hogy kollégáim közül, többen közel húsz éve tanítanak iskolánkban, ez
biztos alapja az iskolában folyó eredményes és folyamatos pedagógiai munkának, fejlesztő
tevékenységnek. Intézményünkben két szakmai munkaközösség működik, alsó és felső
tagozatos. Az intézményvezetés irányító és szervező munkájának sikeréhez nagymértékben
hozzájárulnak ezek a szakmai munkaközösségek és a munkájukat összefogó-irányító
munkaközösség-vezetők. A pedagógusok mindennapi munkáját a példamutató elkötelezettség,
a tanulók összetétele és alacsony szociokulturális háttere miatt nagy türelem és empátia
jellemzi.
A szerkezeti módosulások következtében az intézmény pedagógusainak létszáma sajnos
lecsökkent. A szakos ellátottság nem teljes. Hiányzik a vizuális kultúra, technika, fizika és
kémia szakos pedagógus. Sajnálatos tény, hogy az előző években az intézmény támogatásával
speciális területeken másoddiplomát szerzett pedagógusok mára már a város más iskoláiban
tanítanak. Mind ezek ellenére a pedagógiai programban foglaltak teljesíthetőek, mert kollégáim
rendkívül elkötelezettek, munkájukra igényesek, igyekeznek korszerű pedagógiai eljárásokat
alkalmazni. Módszereik fejlesztésében egyre többen találnak jó megoldást arra, hogy a
tanulókat bevonják az ismeretszerzés folyamatába, fejlesszék önállóságukat, képességeiket.
Szakmai területükön a felkészültségük magabiztos, pedagógiai és módszertani kultúrájuk jó,
ennek ellenére úgy érzem, hogy a változó társadalmi igények miatt szükség van a megújulásra.

A humánerőforrás fejlesztésének egyik területe a pedagógusok képzése, továbbképzése.
A képzéseken, továbbképzéseken való részvétel támogatása, illetve a részvételre való kötelezés
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fontos szerepet tölt be a pedagógusok motiválásában, elégedettségének növelésében, ezzel
együtt a szervezet céljainak elérésében.
A továbbképzésre vonatkozó alprogramban meghatározottak szerint támogatjuk a
pedagógiai programhoz kapcsolódó, továbbá a pedagógiai mérés-értékelési és tantervi
szakirányú továbbképzéseket, az új tananyagtartalmak elsajátítását segítő képzéseket.
Szorgalmazzuk a pedagógus szakma megújítását szolgáló ismeretbővítő továbbképzéseket,
ezen

belül

a

digitális

eszközök

és

tananyagok

alkalmazásának,

a

differenciált

tanulásszervezésnek, az egyéni bánásmód metodikájának, a fejlesztő pedagógia elsajátítását.
A pedagógusok a képzések, továbbképzések keretében megszerzett új ismereteiket
hasznosították és igyekeztek azokat átadni kollégáiknak is.
V.

Az intézmény tanulói
Iskolánk a város központi részén épült az 1950-es években. Az 1970-es években a város

vezetői a Béke-telepre nagy számban telepítettek be roma nemzetiséghez tartozókat a város
külterületeiről, hogy elősegítsék beilleszkedésüket a többségi társadalomba. Változást a 2000es évek hoztak, amikor megszüntették azokat a házakat, amelyek az évek során lakhatatlanná
váltak. Számos család lakóhelye ismét valamelyik peremkerület lett, de gyermekeik továbbra
is a mi intézményünkbe jártak, illetve járnak. Ismét növekedett a roma tanulók és ezzel együtt
a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya akkor, amikor
iskolánk vállalta a királdi és a domaházi általános iskolák felső tagozatos tanulóinak oktatását.
Jelenleg minden hátrányos helyzetű tanulónk roma származású, de szinte minden roma
tanulónk hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolába járó tanulók 95%-a
részesül gyermekvédelmi kedvezményben.
Intézményünk a fenti okok miatt – akaratán kívül – szegregáló intézménnyé vált. E
folyamatot erősítette és gyorsította, hogy a Béke telepen élő magyar és a városi közösségbe
beilleszkedett roma szülők a gyermekeiket távolabbi városrészek iskoláiba íratták be, mert
tartottak az oktatás színvonalának csökkenésétől.
A családok szerkezetére jellemző, hogy több mint 30%-a csonka család, ahol szinte
teljes körűen az anyák nevelik gyermekeiket. A szülők átlagos életkora 37-től 40 év,
iskolázottságuk nagyon alacsony.
Nevelőtestületünk felismerte a változásokat, ezért már az 1990-es években speciális
tevékenységeket vállalt a kulturális hátrányokkal, a sajátos nevelési igényekkel, beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tanulásban lemaradó, ill. gyengén teljesítő tanulók
társadalomba való beilleszkedése érdekében. Ezek:
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o

tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése (1-3. évfolyamon
iskolaotthonos rendszerben (jelenleg már pedagógushiány miatt már nem tudunk
indítani), kis létszámú osztályokban; napközi otthoni ellátás megszervezésével;
korrepetálások szervezésével;

o

magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatás;

o

sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása fejlesztő csoportokban,

o

képesség-kibontakoztató,

integrált

oktatás

elsősorban

tanítási

órákon,

másodsorban ingyenes szakköri foglalkozások keretében;
o

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő
foglalkoztatása az intézmény fejlesztő központjában, saját állományú, és
speciális végzettségű szakemberrel;

o

iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége is a hátrányok csökkentését,
a beilleszkedés elősegítését, az esélyegyenlőség biztosítását szolgálja,
kompenzálja a hiányos szocializációt, megkísérli csökkenteni a lemorzsolódás
mértékét;

o

a szociális hátrányok enyhítése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók
iskolai étkeztetésére, a

bejáró tanulók ingyenes utaztatására, ehhez

önkormányzati és tankerületi segítséget is kapunk;
o

egészségnevelési

programunk

keretében

az

egészséges

életvitel

megismertetésére, kialakítására törekszünk, a helytelen életvitel megelőzését
szolgáljuk.
Törekvéseink, általános és konkrét céljaink az esélyegyenlőségi intézkedési terv
alapján:
•

negatív diszkrimináció mentesség

•

hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében

•

integrált nevelés-oktatás érvényesülése

•

lemorzsolódás mértékének csökkentése

•

továbbtanulás irányainak és arányainak javítása

•

pedagógusok ösztönzése speciális szakmai tudás megszerzésére

•

a

halmozottan

hátrányos

helyzetű

ösztöndíjprogramokban.
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tanulók

arányának

növelése

az

Intézményünkben részt vesz többféle pályázatban, programban:
- Iskolánkban 37% jelenleg a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, ezért bekerültünk
az

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

„A

tanulói

lemorzsolódással

veszélyeztetett

intézmények támogatása” elnevezésű projektbe, mely során komplex és differenciált
intézményfejlesztési támogatást kaptunk az iskolai lemorzsolódás megelőzésének
támogatása érdekében. Intézményi átfogó célunk a komplex Összegző helyzetelemzés
és ILMT intézményfejlesztési cél szerint: „A tanulói lemorzsolódás megelőzését
szolgáló intézményi jelzőrendszer fejlesztése feladatellátási helyünk komplex
intézményfejlesztésének keretében.”
- Részvétel az EFOP-1.4.2-16-2016-00001 „Gyerekesély Program az Ózdi Járásban”
című pályázatban a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt.
-

Részvétel az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” című
pályázatban.

-

A 2015/2016. tanévtől részt veszünk a Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnöksége alatt
működő Jobb Veled a Világ Boldogságprogramban. A program keretében havonta
„boldogságórákat” tartottunk az 1. osztályos tanulóknak. A 2021/22. tanévben a
programba bevontak köre a negyedik osztály. A "boldogságórák" segítik a diákokat
abban, hogy felnőtt korukban meg tudják oldani a párkapcsolati problémáikat,
megőrizzék fizikai és lelki egészségüket, megbirkózzanak rossz érzéseikkel. Az órák
lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.
Iskolánk a 2016/17. tanévben elnyerte a Boldog Iskola, a 2017/18. tanévben az Örökös
Boldog Iskola címet.

-

Folytatjuk az asztalitenisz sportág oktatását a testnevelés tantárgyba építve. A tanulók
örömmel fogadták a sportolási lehetőségeik bővülését, szívesen jártak a délutáni
szakkörre is, eredményesen képviselték iskolánkat a városi versenyeken.

25

-

Továbbra is helyet adunk a városi Asztalitenisz Sportkörnek, amely a foglalkozásait
kedden és csütörtökön tartja. Biztosítjuk számukra a városi és országos versenyek
lebonyolításának helyszínét iskolánk tornatermében.

-

A 2016/17. tanévben elkezdett zenei oktatás folytatása és kibővítése az ózdi Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve. A 2016/2017. tanév II.
félévében a dob hangszer és szolfézs oktatását vezettük be. A jelenlegi tanévben is
folytatjuk a képzést 22 tanuló részvételével, akik a tanév végén zeneiskolai
bizonyítványt kapnak.

-

A Kölyökatlétika foglalkozásokat ebben a tanévben is folytatjuk, a városi
rendezvényeken részt veszünk (vírushelyzettől függően).

-

Részvétel az EMMI által meghirdetett témahetek közül a Pénz7 programban.

-

Részvétel a Lázár Ervin programban

-

Tehetséggondozás: Zumba szakkör

-

Csoportfoglalkozások szociális segítő igénybevételével konfliktus kezelésekhez
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A tanulók létszáma a 2017/2018. tanévtől a jelenlegi tanévig az alábbiak szerint alakult:
Magán
tanuló/
Tanév

Helyszín

Létszám

egyéni

(fő)

munka
rend

Válto-

Első

zás

osztályosok

(fő)

száma (fő)

SNI

BTM

(fő)

(fő)

(fő)
2017/2018.

2018/2019.

2019/2020.

2020/2021.

2021/2022.

Székhely

167

4

-11

10

6

20

Domaháza

31

0

0

8

0

4

Székhely

154

0

-13

12

3

11

Domaháza

28

0

-3

8

0

4

Székhely

116

6

-38

7

2

10

Domaháza

32

0

-4

10

1

4

Székhely

111

2

-5

15

1

6

Domaháza

23

0

-9

3

1

2

Székhely

120

0

+9

16

5

6

Domaháza

26

0

+3

9

1

2

A számokból megállapítható a létszám folyamatos csökkenése, amelynek meghatározó oka,
hogy néhány tanulónk a somsályi szegregátumból jár be, valamint az, hogy iskolánk ún.
befogadó iskolává vált, befogadtuk azokat a tanulókat, akik betöltötték 16. életévüket és
anyaiskolájuk már nem vállalta oktatásukat, nevelésüket. A jó szándék a visszájára fordult,
elfordultak tőlünk azok – az iskola körzetében lakó – szülők, akiknek valós vagy vélt félelmei
voltak ezekkel a gyerekekkel szemben, illetve úgy gondolták, hogy az oktatás színvonala a
szegregátumból, illetve a más körzetekből érkező tanulók miatt csökkenni fog. A beiratkozás
időszakában sok-sok meggyőzéssel, személyes találkozással sikerült elérnem, hogy a
2021/2022. tanévben 16 gyermek iskolánkban kezdje meg az első évfolyamot.
A nevelőtestület számára a legnagyobb kihívást a tanulók motiválása, illetve
motiválatlansága jelenti. Néhány esetben a szülői támogató háttér hiányában kollégáimnak
nagyon nehéz dolguk van egy-egy tanítási órán: bármilyen új módszerrel kísérleteznek, a
gyerekek egy része még mindig érdektelen, motiválatlan. A szülők egy része látszatnevelést
folytat, jelenlétünkben megróják gyermekeiket, mert nem tanulnak, de a gyermekek sok esetben
felszerelés nélkül érkeznek az iskolába.
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VI.

A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei
A 2016/17. tanév novemberében átadtuk – a Decathlon pályázatának köszönhetően –

felújított tornatermet. Az 1960-as évek elején átadott tornatermi épület két iskola igényeit
szolgálta, a két tornaterem szükség esetén összenyitható, ill. szükség esetén szétválasztható volt
a köztük lévő bársony függöny segítségével. A függöny a közel 60 éves használat alatt teljesen
tönkrement, cseréje már nagyon indokolt. Az eredetileg egy fenntartású iskola másik fele
(értelemszerűen a tornatermi épület másik fele is) a Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartásában van.
Az intézmény épülete 60 éves, állaga folyamatosan romlik. Az épülettel egyidős, vasból
készült nyílászárók tönkrementek, sok ablak nem nyitható, már az előző tanévekben rögzíteni
kellett őket a balesetveszély miatt. A fenntartó segítségével, támogatásával néhányat sikerült
kicserélnünk, és a korábbi karbantartási munkálatok elvégzése szépített a helyzeten, de
valójában az épület teljes felújítására lenne szükség.
A fejlesztő épületének állaga folyamatosan romlik: a falak nagyobb esőzésnél átáznak,
a vasból készült nyílászárók korrodálása miatt az ablak felől beáznak a foglalkoztató
helyiségek. Felújítására nagy szükség lenne, mert ebben az épületben folyik a BTMN tanulók
fejlesztése, az SNI tanulók fejlesztése, a doboktatás, itt helyeztük el az intézmény irattárát.
Az eszközállományon javított, de korántsem tette teljessé a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
„Köznevelés az iskolában” elnevezésű projekt.
Az elmúlt tanévekben 66 db iskolapadot és 88 db széket kaptunk három különböző
méretben. Ezeket a padokat és székeket az alsó tagozatosok és az 5. osztály tantermében
helyeztük el.
Az informatikai eszközállomány folyamatosan bővül, az EFOP-3.2.4-16-2016-00001
„Digitális kompetencia fejlesztése” című pályázat keretében pedagógusaink i3 Probook és
DELL típusú laptopokat kaptak, amelyek munkájukat nagymértékben segítik, valamint az
intézményünkbe érkeztek tanulói tabletek, digitális panelek, számítógépek és Lego robotok is.
Kevésbé használható intézményi projektor 1 db van, a számítógéppark jól használható.
Interaktív táblával nem rendelkezünk. Iskolánkban a sulinet bevezetésére a 2018/19-es tanév
végén került sor.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” pályázat keretében bútorokkal, fejlesztőeszközökkel gyarapodtunk.
A vizesblokkok nagy része felújításra szorul, egyes mellékhelyiségekben a szellőzés
nincs megoldva. A tanári vizesblokkok teljes felújítását tudtuk elvégezni a tankerületünk
támogatásával. Az elektromos hálózat felújítása is megtörtént.
28

A felújítási munkálatokra, a tárgyi eszközök frissítésére nagy szükség lenne, de felújítás
és a pótlás csak célzott központi támogatással vagy pályázat útján valósítható meg.

VII.

A nevelő-oktató munka eredményessége
Nevelő és oktató munkánk alappilléreit az intézmény belső alapdokumentumai jelentik:

a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat és a házirend. Pedagógiai
programunk alapelvei a gyermekközpontúság, a demokratizmus és felelősségvállalás, az
esélyegyenlőség és az esélyegyenlőtlenségek mérséklése.
Mivel tanulóink nagy része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, és
sok tanulónk küzd beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel, ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a differenciált foglalkozásokra.
A szülői támogató háttér hiánya, az alulteljesítő tanulók továbbra is alacsony
motiváltsági szintje és módszertani kultúránk eredménytelensége is oka annak, hogy az
Országos Kompetenciamérésben tanulóink igen gyenge eredményeket érnek el évről évre. A
kompetenciamérések

eredményei

miatt

iskolánk

a

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001

„Köznevelés az iskolában” c. projekt részese lett 2014-ben. A fejlesztési tervünkben foglalt
feladatokat végrehajtottuk. Élve a lehetőséggel, tanulóink érdekében intézményünk vállalta a
programban való részvételt, és projektfenntartási tervünkben továbbra is elköteleztük magunkat
a kompetenciák egyénre szabott fejlesztése, a tehetségek gondozása, a szülőkkel való
hatékonyabb kapcsolattartás, az iskolai hiányzások csökkentése, a pedagógusok módszertani
kultúrájának fejlesztése, új tanulásszervezési eljárások alkalmazása mellett. A lemaradók
felzárkóztatására felzárkóztató foglalkozások nyújtottak lehetőséget, ám ez fejlesztő
pedagógusok hiányában egyre kevésbé biztosított.
A fenntartó az éves beiskolázási tervek jóváhagyásakor, különös figyelmet fordít a
kompetenciamérések erdményeinek javítását célzó továbbképzések támogatására, valamint
támogatja az intézmény hátránykompenzáló, valamint a lemorzsolódás megelőzését célzó
programokban való részvételt.
Az eddig és a jövőben végzett munkánk eredményét, megítélésem szerint, néhány év
múlva érzékelhetjük a kompetenciamérés eredményességének javulásában.
Az elmúlt tanévekben az egész ország komoly erőpróba elé lett állítva. Olyan feladatot
kellett megoldanunk, amellyel még nem találkoztunk. Az élet minden területén dolgozó
emberek számára nagy kihívást jelentett a helytállás.
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány 1102/2020.(III.14) Kormányhatározatában
bevezette a tantermen kívüli, digitális munkarendet az iskolákban.
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A feladat pedagógusaink számára újszerű volt. Működtetni kellett egy olyan rendszert,
amelyet még nem alkalmaztunk. Ebben az időszakban fokozottan szükség volt a higgadt,
megértő szándékú, együttműködő munkára. Nem volt kétség, hogy a nevelőtestületünk, a
munkaközösségeink a legjobb tudásukkal és szándékukkal fogják megoldani ezt a feladatot.
Biztos, hogy országszerte eltérőek a feltételek, biztos, hogy korosztályonként is vannak
különbségek de az elkötelezettségük a gyerekeknek, a saját tantárgyaik iránt ugyanolyan
komoly.
Az új munkarend bevezetése során, a tapasztalatok szerint a pedagógusok hatalmas
lendülettel, kreativitással, elkötelezetten fogtak hozzá a megváltozott körülmények között a
tanításhoz.
A digitális oktatás szervezési és irányítási szempontból is számos kihívással járt,
amelyek megoldásában nagy szerepe volt a vezetésnek, a tantestület tagjainak, illetve az
intézmény összes dolgozójának is, hiszen valamilyen formában mindenki kivette a részét az új
helyzet adta feladatok megoldásában.
A digitális munkarend megvalósítását intézményünk pedagógusai a maguk által
választott módon hajtották végre, a kialakításkor azonban mindenképpen törekedtünk egy
egységes rendet kialakítani.
Összességben azonban úgy látom, hogy kialakulóban van a társadalmi szolidalitás, ami
segítheti feltételeinket, és javítja a hangulatunkat is. Ez az időszak egészen biztosan fontos
tapasztalatokat fog eredményezni, ami hatással lehet a következő időszakok köznevelésére is
VIII. Az intézmény külső kapcsolatai
Iskolánk az intézmény működése, a gyermekek szociális-, gyermekvédelmi és nevelési ellátása,
a tanulók iskola- és pályaválasztása érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn más
intézményekkel.
Tankerülettel
A Kazincbarcikai Tankerületi Központtal és az ózdi irodával a kapcsolatot közvetlenül az
intézményvezető tartja, a Tankerület munkatársaival az iskolatitkár.
A tankerülettel vezetőjével és munkatársaival rendkívül együttműködő kapcsolatot sikerült
kialakítani: támogatják iskolánkat intézménymegtartó törekvéseiben.
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Iskolaorvossal, védőnőkkel
Közvetlen kapcsolatot elsősorban a védőnőkkel tartunk, akik munkájuk végzése során
együttműködnek az iskolaorvossal. Segítik az iskolaorvos munkáját, a szükséges
szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kísérik a tanulók egészségi állapotának alakulását,
az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzik a szűrővizsgálatokat
megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). A
védőnők szoros munkakapcsolatot tartanak fenn az intézményvezetővel. Végzik a diákság
körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat
tartanak az osztályfőnökkel együttműködve.
Gyermekjóléti Szolgálattal
A szolgálattal a kapcsolatot közvetlenül a gyermekvédelmi felelős tartja. A kapcsolattartás
módja:
-

jelzőlapok küldése igazolatlan hiányzások miatt 10 és 30 óráról, 50 óra fölött
időszakonként,

-

jelzőlapok küldése, ha a tanulóval magatartási problémák vannak, illetve ha a
veszélyeztetettség ténye bármilyen szempontból felmerül,

-

tanévenként egy alkalommal részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat értekezletén,

-

telefonos kapcsolattartás a családgondozókkal, szükség esetén személyes találkozó
kérése.

A szolgálat munkatársai rendszeresen felkeresik iskolánkat, hogy egyeztessenek velünk,
véleményünket kikérjék egy-egy érintett tanuló ügyében. Megbízható, segítőkész partnerek.
Óvodával
Az intézmény körzetéhez tartozó Árpád vezér úti óvodával a kapcsolatot közvetlenül az
intézményvezető és az első osztályos osztályfőnök tartja.
Az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával
A 2016/17. tanévben elkezdett zenei oktatás folytatása és kibővítése. Dob hangszer és szolfézs
oktatása, ebben a tanévben 22 tanulóval.
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Egyházakkal
Az egyházakkal való kapcsolattartás elsősorban a hitoktatókon keresztül valósul meg. A
hitoktatók rendkívül empatikusak, segítőkészek és rugalmasan alkalmazkodnak az intézmény
munkabeosztásához.
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal
Az intézmény partneri kapcsolatban áll a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal,
„Válaszút-komplex digitális program a sikeres életpályáért” című pályázat keretében. A
projekt célja a 7-8. osztályos hátrányos helyzetű diákok felkarolása, mentorálása, és nyomon
követése a középiskolai tanulmányaik során.
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
A korábbi években az önkormányzattal jó együttműködést alakítottunk ki, partneri kapcsolatot
ápoltunk. Az önkormányzat élén bekövetkezett változások után is, a kapcsolat sikerrel járt,
mely során együttműködő, támogató partnerre találtunk az új vezető személyében.
Szakmai szolgáltatókkal, pedagógiai szakszolgálattal
A szolgáltatókkal és a szakszolgálattal a kapcsolatot közvetlenül az intézményvezető tartja.
A korai iskolaelhagyással kapcsolatos tevékenységekbe bevonható partnereket és
elérhetőségüket nyilvántartjuk, azokat naprakészen biztosítjuk a résztvevőknek. Ezeket a
nyilvántartásokat minden tanévben felülvizsgáljuk.
Mindkét intézmény vezetője rugalmasan reagál a váratlanul felmerülő problémákra,
naprakész szakmai tanácsokkal segítik pedagógusainkat.
Önkormányzati területi képviselő
A területi képviselő folyamatosan figyelemmel kíséri munkánkat, igyekszik naprakész
információkkal rendelkezni. Szükség esetén anyagi és erkölcsi támogatására is számíthatunk,
rendezvényeinket évek óta megtiszteli személyes jelenlétével.
Iskolarendőr
Az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársa havi rendszerességgel felkeresi iskolánkat, szükség
esetén azonnali segítséget nyújt. Rendkívüli osztályfőnöki órák megtartásával segíti az iskola
bűnmegelőző, felvilágosító tevékenységét. A tanulók bizalommal fordulnak hozzá az őket
érintő, sokszor nagyon személyes kérdésekkel is.
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Ózdi vállalkozások
Iskolánknak rendkívül sok helyi vállalkozóval van nagyon jó kapcsolata, de ezek sajnos nem
annak köszönhetőek, hogy gyermekeik az intézményünkbe járnak, hanem a pedagógusokkal
való személyes baráti esetleg családi kapcsolataiknak. Iskolai rendezvényeinket minden évben
jelentős hozzájárulásokkal támogatják. Bizalmukra, támogatókészségükre a jövőben is
számítunk.
Bár a fenntartói, működtetői, szakmai külső kapcsolatokat rendkívül jónak értékelem, az egyéb
külső kapcsolatainkkal nem vagyok elégedett. Újabb együttműködőket, anyagi és erkölcsi
támogatókat kell megnyernünk, ami rendkívül nehéz feladat, mert iskolánk beszorult a
„cigányiskola” kategóriába. Nehéz feladat ugyan, de nem lehetetlen az évek alatt
meggyökeresedett előítéleteket leküzdeni, meggyőzni a potenciális partnereket arról, hogy
érdemesek vagyunk a támogatásra.

IX.

Belső kapcsolatok
A nevelőtestület tagjaival a kapcsolat mindenre kiterjedő, tájékoztatásuk, véleményük

kikérése folyamatos. Gondoskodom arról, hogy a munkavégzésükhöz szükséges minden
információval azonnal rendelkezzenek. A testület tagjai alapvetően együttműködők, de néhány,
a munkavégzésüket is érintő jogszabályi változás miatti feszültségüket néha a legközelebbi
vezetőn próbálják meg levezetni. Ezt, ha nem is igazságosnak, de természetesnek tekintem,
ezekben az esetekben igyekszem a meggyőzés erejével élni.
Intézményünkben is létező fogalom a Szülői Munkaközösség, de a szülők részvételét a
közösség munkájában ugyanolyan érdektelenség jellemzi, mint amilyet a gyermekeik
tanulmányaival kapcsolatban tapasztalunk. A szülői értekezletek, fogadóórák látogatottságára
ugyanez jellemző, két-három szülő jelenik meg az előre megadott időpontban, néhányan inkább
telefonon érdeklődnek a gyermekük magatartása és tanulmányi előmenetele felől, néhányan
más időpontban, jellemzően tanítási órák közötti szünetekben érdeklődnek.

Mivel a szülőket

nehéz meggyőzni a személyes kapcsolattartás fontosságáról, ezért az előző tanévben úgy
döntöttem, hogy telefonon próbálom minél több szülővel felvenni és tartani a kapcsolatot.
Hatásosnak bizonyult a szülők azonnali tájékoztatása a tanuló magatartási problémáiról, a
taneszközök rendszeres hiányáról, tanulmányi eredményének romlásáról, igazolatlan
mulasztásáról. A tanulók többségénél látványos változások következtek be.
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VEZETŐI PROGRAM, FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSEK
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A tervező munka alapja

1.

Vezetői munkám tervezésekor igyekszem szem előtt tartani a kollégáim által világosan
látott és jól megfogalmazott SWOT-analízis eredményét. Az erősségek-gyengeségeklehetőségek-veszélyek szolgáltatják az alapot az elkövetkező évek tervező munkájához:
Erősségek:

Gyengeségek

Fenntartó támogatása

Elhanyagolt épület

Jól képzett pedagógusok

Hiányos eszközállomány

Saját fejlesztő központ

Családi szociokulturális hátrányok

Alsó-felső tagozat jól együttműködik

Szülői példa hiányzik

Partnerkapcsolatok jól működnek

Tanulók motiválatlanok

Gyermekközpontúság

Hátrányos régió

Fejlesztőpedagógus,

gyógypedagógus Fordított integráció (jobb képességűek a

végzettségű tanárokkal jó kapcsolattartás

gyengékhez)

Jó kollektív szellem

Szaktantermek hiánya

Differenciálás alsó tagozaton

Tankönyvek, felszerelések hiánya

Stabil munkaerő-állomány

(megkapják a tanulók, de elhagyják, v. nem

Vezetőség pozitív hozzáállása

hozzák iskolába)

Tanítók magas empátiás és alkalmazkodó- Értelmi fogyatékos és magatartászavaros
képessége
Folyamatos

tanulók
kapcsolat

a

gyermekjóléti Roma tanulók aránya

szolgálattal

Munkakörülmények a tantermekben (télen

Hagyományápolás, magas színvonalú ünnepi 15°C, nyáron 35-38°C)
műsorok

Nincs megfelelő szertár
Rengeteg tanulói késés
Néhány tanterem padlója poros, nagyon
egészségtelen
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Lehetőségek

Veszélyek

Továbbképzési lehetőségek

Csökkenő gyermeklétszám

Pályázatokban való részvétel

Körzetes gyermekek más iskolába íratása

Kapcsolattartás más iskolákkal (jó gyakor- Bejáró tanulók magas száma
latok)

Munkanélküli szülők magas száma

Tapasztalatcsere a kollégák között

Szülők negatív hozzáállása

Kapcsolatok erősítése a szülői házzal

Elhanyagoló szülők

Szakkörök működtetése

Gyakran változó oktatáspolitika

Tehetséggondozás

Létbizonytalanság és közben költözések a

További partnerkapcsolatok kiépítése

tanulók körében

Eszközfejlesztés

Szülői értekezletek, fogadóórák alacsony

Szaktantermek létrehozása

látogatottsága

Az iskola külső képének alakítása

Alapvető higiéniai hiányosságok (tanulói)

Kompetencia-központú tananyagok

A pletykák az iskola rossz hírét keltik

Fejlesztő rész jobb kihasználása

Hátrányos régió

Ezen tanulói összetétel esetén a sport és a Börtönviselt családtagok
zene a kiugrási pont

Kukázás (a gyermekek családtagjaikkal

Alapítvány létrehozása

együtt)

Infrastrukturális fejlesztés

Motiválatlanság a tanulók részéről
Szülők iskolázatlansága
A településen nem működnek sikeresen a
gazdasági vállalkozások
Első osztályosok alacsony beiratkozási
száma
A

tanári

munka

elértéktelenedése

a

társadalom megítélésében
Tankönyvválasztás szabályozása
Környező iskolák (túlságosan közel épültek
az iskolánkhoz, „elszívják” a tanulóinkat)
Agresszió,

modortalan

viselkedés,

fegyelmezetlenség a tanulók körében.
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2. Az intézményvezetés szerkezete
Véleményem szerint az intézmény a jelenlegi szerkezeti felállással el tudja látni azokat
a feladatokat, amelyeket a pedagógiai programjában rögzített. A programban megfogalmazott
célokon és alapelveken nem kívánok változtatni.
Intézményvezetői megbízásom esetén legfontosabb teendőim továbbra is az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően:
-

a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,

-

a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések
előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése,

-

a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása a rendelkezésre álló források alapján,

-

az átruházott munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási jogkör
gyakorlása,

-

a szakszerű és törvényes működés, a takarékos gazdálkodás biztosítása,

-

az Önértékelést Támogató Munkacsoport irányítása,

-

a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése,

-

a tanulóbalesetek megelőzése,

-

egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtése,

-

a pedagógusok képzésben, továbbképzésben, szaktanácsadásban való
részvételének elősegítése, ösztönzése

-

az intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a
szülők és a diákok képviselőjével, adminisztratív feladatai

-

a szülők bevonása az iskola életébe,

-

a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése.

Az intézményvezető adminisztratív feladatai, intézményvezető-helyettes hiányában a
jogszabályi környezet változásai miatt jelentősen növekednek az elmúlt tanévekben. Iskolánk
nagyobb szerepvállalásra törekszik a városi és tankerületi szaktárgyi, sport- és kulturális témájú
versenyeken. Ehhez a munkaközösség-vezetők nagy segítséget nyújtanak számomra.
3. Információs rendszer működtetése
Intézményvezető-helyettesi tapasztalataim szerint gyakrabban kell megbeszéléseket
tartani az intézményvezetés tagjaival és legalább havonta egyszer a nevelőtestület tagjaival. A
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változó jogszabályi környezetről, az intézmény pedagógiai-szakmai munkájával kapcsolatos
elvárásokról, az elért eredményekről és a hiányosságokról folyamatosan informálni kell őket.
Úgy vélem, hogy ha személyesen az intézmény vezetőjétől kapják az iskola életét meghatározó
információkat, ha az azokkal kapcsolatos esetleges fenntartásaikat személyesen elmondhatják
és problémáikra megoldást is találunk, akkor támogató hozzáállásukra még inkább számíthatok.
4. Kapcsolatrendszer fejlesztése
Külső szakmai kapcsolatainkkal

elégedettek lehetünk, de a nem szakmai

kapcsolatainkat fejlesztenünk kell. Fontos feladatomnak tekintem, hogy az önkormányzattal,
és a roma nemzetiségi önkormányzattal a jelenlegi tanévben is felvegyem a személyes
kapcsolatot akiktől elsősorban erkölcsi támogatást kérek és várok.
Az ózdi vállalkozók közül már eddig is sokan segítették, támogatták munkánkat, mégis
úgy gondolom, hogy körüket bővíteni kell. Iskolánk nem rendelkezik alapítvánnyal, így számos
olyan sport- vagy kulturális rendezvényen való jelenlétről le kell mondanunk, amelyen a
tanulóink csak akkor vehetnének részt, ha fizetni tudnák a belépőjegyek árát. A vállalkozók
anyagi támogatásának elnyerésétől azt várom, hogy a sportrendezvényeken egységes
öltözékben tudjunk megjelenni, és hogy a kulturális rendezvényekről (színház vagy mozi
látogatásról) se kelljen tanulóinknak teljes mértékben lemondania.

5. Intézményi dokumentumok aktualizálása
Intézményi dokumentumaink (helyi tanterv, pedagógiai program, szervezeti és működési
szabályzat, házirend) áttekintése folyamatos. Ezeket a dokumentumokat a jogszabályoknak
megfelelően korábban már átvizsgáltuk, módosítottuk, de a köznevelésre vonatkozó
jogszabályok változása miatt és az önértékeléssel kapcsolatos teendők végrehajtása érdekében
ismételten felül kell vizsgálnunk tartalmukat, adaptálnunk kell az általános elvárásokat.
A helyi tanterv felülvizsgálatára néhány tantárgy esetében a megváltozott tankönyvek
miatt van szükség.
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6. Vezetői ellenőrzés és értékelés
A vezető kötelező feladatai a tervezés, szervezés, a döntések előkészítése,
végrehajtatása,

majd

a

szervezet

munkájának

ellenőrzése

és

értékelése.

A

kompetenciafejlesztést célzó pedagógiai tevékenységet óralátogatás keretében ellenőrzöm.
Figyelemmel kísérem, hogy a pedagógusok hogyan alkalmazzák gyakorlásra a korábbi OKM
feladatlapjait illetve milyen gyakorló feladatokat oldanak meg nyelvi, szövegértés és
matematikai képességeket fejlesztő célzattal.
Ellenőrzöm az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását
A munkaközösség-vezetők beszámoltatása a félév és a tanév végén történik,
kiemelten az eredményeket és a problémákat feltárva.
Az éves munkatervek az előző évi beszámolókra épülnek.
Az Önértékelést Támogató Munkacsoport munkájának felügyelete az intézményvezető
feladata. Az ellenőrzésre és az értékelésre az elkövetkezendő években különösen nagy
hangsúlyt kell fektetnem, ha azt szeretném, hogy az általam tervbe vett pedagógiai-módszertani
változtatások eredményesek, sikeresek legyenek. Ennek elengedhetetlen része lesz a vezetői
programomban foglaltak végrehajtásának ösztönzése és ellenőrzése.
7. Az iskola nevelő és oktató munkája
Az iskola nevelő-oktató munkájában a pedagógiai programban megfogalmazott
alapelveket érvényesítjük a továbbiakban is: gyermekközpontúság, demokratizmus és
felelősségvállalás, esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése.
A nevelőtestület által közvetíteni kívánt legfontosabb értékek továbbra is a korszerű
műveltségi és erkölcsi értékrendszer, a kreativitás fejlesztése, a gyakorlatorientált tanítás, a
társadalmi beilleszkedés segítése, a hátrányok csökkentése, a tehetséggondozás, a kulturált és
környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges életvitel, a nemzeti kultúra közvetítése,
a hagyományőrzés, a digitális írástudás elterjesztése. Az egyik kiemelt célomnak az újszerű
tanulásszervezési eljárások bevezetését tartom, a tanulók motiváltságának növelése érdekében.
Az iskola tanulóinak összetétele miatt az ismeretszerzésben és a képzésben a
későbbiekben

is

a

gyermekek

valós

tudásszintjére

programkínálatunkat.
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építünk,

e

szerint

alakítjuk

Az egészséges életvitelre nevelés keretében továbbra is olyan programokat szervezünk,
amelyek segítségével kialakulhat bennük az egészséges életmód igénye, amelyeken
megismerkedhetnek az egészségkárosító szerek erkölcsi, érzelmi és testi romboló hatásával.
A kulturált és környezettudatos magatartásra nevelés keretében fontos célunk a
kulturált magatartás alapnormáinak elsajátíttatása, a magatartáskultúra (beszédkultúra,
viselkedés) fejlesztése, a mindennapos agresszió visszaszorítása. A környezetkímélő
magatartás első lépése a tantermek, folyosók és az udvar tisztántartása, ennek igényének
kialakítása. Terveim között szerepel az iskola „zöldítése”, amely az iskola különböző terein
növények elhelyezését, majd a tanulók által való gondozását jelenti.
8. A nevelő-oktató munka feltételeinek javítása
Az intézmény állaga, külső és belső állapota a kritikus. A külső vörös téglás burkolat
több helyen hiányos. A tankerület támogatásával folyosók és a tantermek falait folyamatosan
tudjuk festeni, több tanterem padlózatát is sikerült kicserélni. Még néhány terem padlója
repedezett, porózus.
A feltételek javítása azt is jelenti, hogy nyugodt munkahelyi légkört biztosítok mind a
pedagógusok, mind a tanulók számára. Az előző tanévben megerősítettük a portaszolgálatot,
ennek hatására a tanítási órák alatti nyugalom, az iskolai fegyelem nőtt. Korábban előfordult,
hogy néhány szülő hangosan reklamálva, agresszíven akart belépni az épületbe. Őket az új
gyakorlat alapján az aulában fogadtam, majd később az igazgatói irodában folytattunk már
konstruktív megbeszélést. Kollégáim szerint az új gyakorlat bevált, a szülők már nem zavarják
az intézmény nyugalmát és rendjét a tanítási órák alatt vagy a tanítási órák közötti szünetekben.
Mindezt nem tudtam volna elérni, ha az iskola nem pedagógus munkatársai nem lennének
együttműködőek és segítő szándékúak, nem végeznék felelősséggel és odaadással a
munkájukat, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Intézményünk célja a nyugodt tanulás és tanítás feltételeinek a megteremtése, ezért
továbbra is részt veszünk az iskolaőr programban, amelyhez nagy örömünkre az elmúlt
tanévben csatlakozhattunk. Ennek kapcsán jelentősen javult a fegyelem, a viselkedési kultúra.
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9. A nevelőtestület pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, innováció,
minőségfejlesztés
Az intézmény pedagógusai nagy szakmai tudással, empátiával és az esélyteremtés
szándékával végzik nevelő-oktató munkájukat. Számomra ez a biztosítéka a pedagógiai
programban foglaltak végrehajtásának.
A társadalmi környezet, a szülői elvárások azonban folyamatosan változnak. E
változások, valamint a tanulók motiválása, bevonásuk a tanítási-tanulási folyamatba egyre
nagyobb kihívások elé állítják a pedagógusokat. Ezeknek a kihívásoknak csak akkor tudunk
megfelelni, ha új pedagógiai módszereket keresünk.
Fontosnak tartom olyan munkahelyi klíma kialakítását, amelyben a pedagógusok
szívesen látják egymást a tanítási óráikon, örömmel osztják meg egymással tapasztalataikat,
tudásukat.
A minőségfejlesztés érdekében létrehoztuk az Önértékelést Támogató Munkacsoportot.
Az intézmény öt évre szóló önértékelési programját elkészült, és folyamatosan készítem el, az
éves terveket is. Kollégáim vegyes érzésekkel fogadták a csoport felállítását, ezért fontos
feladatomnak tekintem, hogy folyamatos tájékoztatással, példamutatással meggyőzzem őket
arról, hogy e csoport működése a minőségi munka terén pozitívumokkal járhat.
A hospitálások és az önképzés mellett támogatom a tankerület egyetértésével a szakmaimódszertani továbbképzéseken való részvételt, a felsőfokú oktatási intézményekben való
továbbtanulást is, különösen azért, mert évről évre nő azoknak a pedagógusoknak a száma, akik
nem megfelelő szakképzettséggel tanítanak egy-egy tantárgyat.
Mivel a fenntartó anyagi lehetőségei szűkösek, ezért az ingyenes továbbképzésekre
minden alkalommal felhívom a kollégáim figyelmét. A pedagógiai szakmai szolgáltatások
köréből a szaktanácsadás nyújtotta lehetőségeket igyekszem kihasználni. Ebben a tanévben a
sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, valamint
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésével-oktatásával kapcsolatos
előadáson

vehettek

részt

a

nevelőtestület

tagjai.

Folyamatosan

igénybe

vesszük

tantárgygondozó szaktanácsadók segítségét is.
10. Hagyományok ápolása, intézményi imázs alakítása
Iskolánk életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok, amelyek ápolása
számomra is fontos és megtisztelő feladat. Évről évre visszatérően decemberben rendezzük meg
az alsó tagozatosok számára a Mikulásváró délutánt, az intézmény tanulói számára a
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Karácsonyváró ünnepséget, májusban pedig az Árpád Napokat. E rendezvényekre
pedagógusaink nagy lelkesedéssel és kreativitással készítik fel a tanulókat, akik színpadon
szerepelhetnek tanulótársaik és szüleik, testvéreik, rokonaik előtt. Minden évben más és más
felső tagozatos tanulónk érdemelheti ki, hogy a Mikulásváró délutánon Mikulásnak
öltözhessen. A Karácsonyváró ünnepségen való szereplés is kitüntetésnek számít a tanulók
körében. Az Árpád Napok – már 35. éve – az egész tanulóközösséget megmozgatják:
sportprogramok, játszóház, kutyás bemutató, kreatív foglalkozások gondoskodnak a
szórakoztatásukról.
A diákönkormányzat és patronáló tanára rendkívül aktívan működnek közre a
hagyományok ápolásában. Éves munkaprogramjukban szerepelnek az iskolán belüli programok
mellett az iskola külső, eredményes megjelenését is biztosító rendezvények is. Nemcsak a
karácsonyi ünnepi műsor, vagy az Árpád Napok megszervezésében vesznek részt, hanem
képviselik iskolánkat a város más általános iskoláinak rendezvényein is. A diákönkormányzat
munkájának segítése jó kezekben, egy elkötelezett pedagógus kezében van, akinek munkájára
a jövőben is számítani lehet.
Az intézmény vezetőjeként az iskola jó hírének helyreállítását, imázsának növelését az
egyik, ha nem a legfontosabb feladatomnak fogom tekinteni a jövőben is, mert intézményünk
híre az utóbbi tíz-tizenöt évben megkopott.

E feladatomhoz minden lehetséges eszközt

felhasználok. Az iskolában folyó, programokról (pl. részvétel a Jobb Veled a Világ
Boldogságprogramjában, zenei oktatás) az internetes közösségi oldalakat is felhasználva
tájékoztatom a nyilvánosságot.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években, a következetesen végrehajtott
pedagógiai-módszertani változtatásokkal, illetve értékeink megőrzésével elérjük céljainkat:
iskolánk újra vonzóvá válik, az első évfolyamba jelentkezők létszáma növekszik.
11. Vezetési funkcióim:
Az intézményvezetőnek minden tanév elején át kell gondolnia a feladatokat és
hatásköröket, kinek ad nagyobb önállóságot, felelősséget. (munkaközösségek)
A vezetőnek fel kell vennie a motiváló, támogató, tanulási folyamatot segítő szerepet.
Egyensúlyt kell tartania a szervezeti és egyéni célok között, el kell érnie a közösen kialakított
szervezeti célokkal való azonosulást a munkatársak többségénél.
A köznevelési intézmény vezetőjének helyzetét, jogköreit, kötelességeit a köznevelésről
szóló törvény, és különböző rendeletek határozzák meg. Ezek sajátos ágazati, fenntartói és
működtetői környezetbe helyezik a köznevelési intézmény vezetőjét.
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Az intézményvezető sajátos helyzetét az adja, hogy a köznevelési intézmény olyan
szervezet, ahol a munkavállalók többsége azonosan magas képzettséggel rendelkezik, de
egyszemélyes felelős az intézményvezető.
A vezetői tevékenység a vezetői funkciók betöltésével, gyakorlásával valósul meg. A
vezetői funkciók nem határolhatók el egymástól élesen, összefüggnek, egymásra épülnek.
Ezekből a funkciókból, tevékenységi formából vezethetők le a konkrét vezetői feladataim:
Az intézményvezetőként a szervezettel megosztva és együttműködve kell gyakorolnom az
alábbi vezetési funkciókat:
-

tervezés /elemzés és küldetés, jövőkép, alternatív programok, célkitűzés,
stratégiaalkotás, tervek elkészítése/,

-

szervezés /szervezet működtetése a feladatok elvégzése érdekében,
erőforrások biztosítása (tankerület)/,
• alapelvei: komplexitás, ésszerűség követelménye, rugalmasság elve,
ergonómia tudományok eredményei,
• területei: -zökkenőmentes munkavégzés megszervezése,
- vezető munkájának megszervezése,
- nevelőtestület tevékenységének koordinálása,
- az ifjúság foglalkozásainak megszervezése,
- személyes vezetés, irányítás: /a feladatok elvégzésének irányítása közvetlen

utasításokkal/ ,
• tevékenységei: - munkaerő tervezése,
-

munkavállaló kiválasztása,

-

munkaerő továbbképzése (nevelés),

-

eljárási szabályok meghatározása (szabályozás),

-

vezetésfejlesztés és a teljesítmény értékelése
(minősítés),

-

elismerés (ösztönzés),

-

egészségvédelem és biztonság,

-

az alkalmazottak számára nyújtott támogatások,

-

kommunikáció és konzultáció,

Legfontosabb: minősítés, nevelés, ösztönzés
- koordináció: Az egyes szervezeti egységek céljainak és tevékenységeinek
az összehangolása a szervezeti célok megvalósítása érdekében. Lényeg a
hatékonyság és az erőforrások kihasználása.
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Az intézményben többféle tényező hatása érvényesül. A munkatervben
egyeztetni kell a különböző tényezők szerepét, hogy ezek a cél érdekében
megfelelően működjenek.
- ellenőrzés, kontroll: /a szabályok betartásának, végrehajtásának felügyelete/
• feladatai:
-

a

cél

és

a

munkatevékenység

viszonylatában

megállapítani az eredményeket, hibákat,
- beavatkozás közvetlen hatások esetén,
- a funkciók javulásához szükséges információk eszközök
megadása, jutalmazás, számonkérés, személyes felelősség
megállapítása,
Az ellenőrzéshez tehát fontosak a tervek, a feladatok meghatározása, és a mérhető
tevékenységek.
Kontrollnak pedig a célok elérését segítő visszacsatoláson alapuló folyamatot tekintjük.
Komplex folyamat, amely magába foglalja az ellenőrzés eredményeit is, jelzés a vezető
számára, hogy jó irányba haladnak -e, a folyamatok.
Az ellenőrzés lehet: - folyamatellenőrzés
- eredményvizsgálat
Mindig tényszerűnek, objektívnek, konkrétnak és folyamatosnak kell lennie.
Ezeket a funkciókat figyelembe véve összességében a vezetőnek ügyelnie kell:
-

a megfelelő információáramlásra,

-

a megelégedettséghez vezető motivációra,

-

az értékelésre,

-

a teljesítmény elismerésére,

-

az informális szerveződésekre,

-

a megfelelő munkahelyi légkörre, ahol a konfliktusokat megoldják, feloldják,

-

demokratikus formák alkalmazása, középpontba állítva az emberi kapcsolatokat, a
feladatot, a kreativitást, az önálló munkavégzést és az ösztönzést,

-

lényeges mindenkiből kihozni a maximumot, érték a sokszínűség,
Fontos funkcióvá válik a motiváció is, az ellenőrzés, értékelés, a visszacsatolás

mozzanata, és a minőségirányítás fejlesztés, ami beépül a vezetői munkába.
Minden köznevelési intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal, pedagógus
értékelési rendszerrel, tehát a vezetési funkciók közzé már beépültek a minőségirányítási
szempontok is.
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12. A ”jó” vezető
A jó vezetőnek rengeteg jellemvonása van, és ezeknek az elsajátítása kapcsán követik a vezetőt
az emberek és felnéznek rá.
A jó vezető:
-

tudja, hogy legnagyobb érték az ember, megbecsülése fontos,

-

a jól elvégzett munkát a tantestület előtt dicséri meg,

-

az elmarasztalásokat négyszemközt beszéli meg,

-

többnyire írásban is ad utasításokat, amelyek számon kérhetőek,

-

mentorálja a dolgozóit, hogy céljukat elérjék,

-

munkatársaival tudatosítja a szervezet céljait és terveit,

-

felismeri a jó dolgokat melyek elkészültek és elismerően beszél róluk,

-

minden körülmények között megértő hozzáállást tanúsít,

-

projekteket úgy szervez meg, hogy minden résztvevő tudja, mit kell elvégezni, hogyan
és mikorra,

-

nem minősíti, értékeli, gyengíti lekicsinylő szavakkal a munkatársait,

-

munkatársait kedveli és ki is mutatja,

-

a problémákat irányelvekkel kezeli, és engedi, hogy az elrontott feladatokat jóvátegyék
a munkatársai,

-

mindig érdeklődő a kollégái iránt,

-

a szervezet céljain tarja a figyelmét,

-

következetes és tudja, hogy felelős azért, amit elvállalt, és bármikor számon lehet kérni
rajta,

-

biztosítja, hogy a munkatársak motiváltak, jól képzettek és hozzáértők legyenek.

Ezeknek a szempontoknak a betartásával szeretnék én is „jó” vezetővé válni.
13.Vezetői kompetenciák
Ahhoz, hogy egy vezető a kompetenciáit megfelelően működtesse, megfelelő
szemléletmódra van szüksége.
Kiemelten fontosnak tartom munkám során az alábbi kompetenciákat:
1. Önismeret, önszabályozás:
Egy vezető számára az önismeret a legfontosabb formája a munkájából és a
munkatársaitól kapott visszacsatolás. Az önismeret megszerzése egy életen át tartó
folyamat, melynek fontos a beépítése a mindennapi viselkedésébe, kommunikációjába.
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Jó, ha egy vezető ismeri, hogy ő feladat-vagy emberorientált. Nélkülözhetetlen
tudnia, hogy mi az a mi leginkább motiválja.
Egy vezetőnek a hangulata kihat az egész csapat hangulatára, hiszen ha felismeri
és tudja kezelni a saját érzelmeit, utána könnyebben megtanulja dolgozói érzelmeit,
hangulatát is kezelni. (érzelmi intelligencia)
2. Az eredményesség befolyásolása
A vezetőnek az állandóan változó környezet ellenére is eredményeket kell
produkálnia. Ezért jól kell tudnia befolyásolni a munka szakmai oldalát és az emberi
oldalát is egyaránt.
Fontos tényező az, hogy a dolgozók hogyan érzik magukat, megkapják-e a
vezetőjüktől a tiszteletet, a vezetőjük fejleszti-e őket, törődik-e velük.
3. Kommunikáció
A vezetőnek jól kell kommunikálni a saját dolgozóival, vezető társaival, feletteseivel.
A teljesítményről egyértelműen kell kommunikálnia, mindenkinek tudnia kell mi a
feladata, milyen elvárásai vannak a vezetőnek. Elvárásai teljesülései esetén tudnia kell
pozitív visszacsatolást, nem teljesülése esetén negatív visszacsatolást adni.
Minden dolgozó más és más, tudnia kell bánni az új dolgozókkal, azokkal, akik
húzzák a „csapat szekerét” és az „öreg, fásult veteránokkal” is.
A vezetői kompetenciákhoz tartozik még a humor használata. A humor fontos eszköz
lehet, de nagyon éreznie kell a vezetőnek mikor, milyen környezetben alkalmazhatja.
4. A dolgozók motiválása, fejlesztése
A vezető az eredményeket a dolgozókkal együtt tudja csak elérni. Ezért tudnia kell
mi az, ami motiválja őket, és mi az, ami nem. Milyen szükségletei és pszichológiai
igényei vannak s ezeket megismerve tudatosan tudja a munkatársakat fejleszteni,
motiválni, ami jobb eredményeket, jobb hangulatokat eredményez.
5. Csapatépítés
Egy csapat nem akkor alakul ki, ha megvan az elegendő létszám. Csupán azzal, hogy
együtt dolgoznak, még nem alakul ki a jó közösség.
A vezetőnek egy természetes csapatfejlődési folyamaton kell átsegíteni a közösséget. A
tantestület tagjai gyakran cserélődnek, ami még nagyobb kihívássá teszi a vezető
számára, hogy kiváló közösséget kovácsoljon össze.
6. Szervezeten belüli „boldogulás”
A vezetőnek meg kell tanulnia a szervezeten belüli jó kapcsolatépítést. Jó
kapcsolatot kell kialakítani a technikai dolgozókkal, a nevelő-oktató munkát segítő
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dolgozókkal, óraadókkal és egyéb munkatársakkal is, valamint

különböző

szervezetekkel és partnerekkel is.
Akinek széles, erős a kapcsolati hálója gyorsabban jut információkhoz, gyorsabban
tud alkalmazkodni és időben tudja befolyásolni a környezetét, a meghozandó
döntéseket.
Természetesen minden köznevelési intézmény más, egyedi ezért a kompetenciák
is különbözhetnek.
A funkciók gyakorlati alkalmazása során egyik vezetői funkció sem fontosabb a
másiknál. A vezetői szakmai feladatok jellege, a vezetés szintje, a szervezet struktúrája
(külső és belső környezet) valamint a vezető és a beosztottak személyisége befolyásolja,
hogy az adott időszakban, melyik funkció kerül jobban előtérbe.
A vezető munkája során egyidejűleg különféle feladatokat lát el, amiből
következik, hogy szinte naponta gyakorolja valamennyi funkcióját.
Ez természetes is, hiszen az egyes tevékenységek, még mások a szervezés vagy
éppen a szabályozás fázisában vannak.
A funkciók jellegükből adódóan, egymást is tartalmazhatják. Például az ellenőrzés
folyamatában a tervezési, szervezési, szabályozási, ösztönzési és minősítési funkciókat
is megtalálhatjuk.
Minden vezetői funkció ellátáshoz szükség van megfelelő információn alapuló
döntésre, vagyis a cselekvési változatok közötti választásra.
Ha a vezető ezeket tudatosan alkalmazza, akkor célirányos tevékenységről
beszélhetünk. A vezetési funkciók ekkor összehangoltan és pozitívan fejtik ki hatásukat.
Ha a vezető csak „ösztönösen” dolgozik, akkor az egyes funkciók objektíve valamilyen
mértékben érvényre jutnak ugyan, de összhatásuk már kevésbé hatékony.
A pedagógusok, munkatársak számára a vezető magatartása viselkedési norma is
lehet. A minta (modell) után való igazodás, az utánzási mechanizmus a beosztottaktól
azonosulási hatást válthat ki a vezető iránt. Az emberek elsősorban azokkal
azonosulnak, akiket valamilyen szempontból sokra tartanak, kedvelnek, szeretnek és
tisztelnek.
A vezetőnek minden megmozdulásában példáznia kell a szó és a tett egységét. Így
képes csak meggyőzően képviselni a munkaerkölcsre, munkafegyelemre vonatkozó
követelményeket.
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14. Záró gondolatok
„Saját” vezetési funkcióimat 2019 januárjától próbálom alkalmazni, illetve gyakorolni.
Ez egy nagyon nehéz feladat, és nagy kihívás számomra, hiszen pár hónapos intézményvezető
helyettesi gyakorlat után kaptam megbízott intézményvezetői megbízást. Nagyon rövid idő állt
rendelkezésemre, a vezetői feladatok, tapasztalatok megszerzésére. Próbáltam a volt vezetőm
viselkedési mintájához, irányítási stílusához igazodva feladatomat ellátni. Ez egyfajta
irányvonalat mutatott, de a mindennapi feladatok ellátáshoz már saját tapasztalatok
megszerzésére volt szükség.
A gyakorlat szerint egy tanévet folyamatában kellett látni, az adott időbeli szakaszokhoz
igazodva, adott feladatokat elvégezni. Rengeteg új feladatot kellett ellátnom, amelyben nem
voltam jártas, így lépésről-lépésre kellett ezeket megtanulnom.
Szerencsére a tantestület mindenben támogatott, segített, bíztatott. Minden nehézséget
együtt átgondolva oldottunk meg.
Az idő múlásával azonban az ember meglátja azt, hogy mennyire más és nehéz a vezetői
oldalon állni. Mennyire nehéz feladatok, döntések előtt áll, és sokszor nincs választási
lehetőség, de a problémát mindig meg kell oldani. Ezeket nehéz a pedagógusokkal közölni úgy,
hogy mindenki pozitívan fogadja, ne legyen ellenállás, és mindenki érdekével, elvárásával,
igényével találkozzon. Ez általában nem sikerül, ennek eleget tenni teljességében nem lehet.
Sajátos kihívás volt, amikor kollégáim minősítési eljárásán vagy tanfelügyeleti
ellenőrzésében vettem részt, mint intézményi delegált tag. Az ehhez kapcsolódó feladatok
ellátása, lebonyolítása nem volt számomra könnyű feladat.
A rengeteg szervezési, ügyintézési, iktatási feladat is nagy kihívás volt. Az állandó
készenlét, a döntési képesség, a szervezés, az azonnali megoldások, a konfliktuskezelések
(tanulói, szülői és dolgozói szinten is) nagyon nagy elhivatottságot, türelmet, empátiát vár el
egy intézményvezetőtől.
Fő célom a demokratikus vezetési forma, a következetesség az emberi kapcsolatok
középpontba állítása, a munkatársak motiválása és elismerése.
Vezetői céljaimat elsősorban a hatályos törvényi és jogszabályi előírásoknak
megfelelően tűzöm ki. Meggyőződésem, hogy az intézményvezetői feladatok ellátása nem
kizárólag adminisztratív feladat. A vezető meghatározó szerepet játszik a közösség életében.
Vezetői hitvallásom alapgondolata, hogy a pozíció betöltése elsősorban szolgálat kell,
hogy legyen. Nevelési téren lényeges szem előtt tartanunk, hogy a ránk bízott tanulóknak teljes
személyiségünkkel mutatunk példát, ezért azon kell dolgoznunk, hogy mindvégig tudásunk
mellett saját magunk legjavát adjuk a diákok számára. Az iskola vezetői megbízását a diákok
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és az iskola iránti elkötelezettséggel, képzettséggel és ismereteim legjavával, őszinteséggel és
sok örömmel szeretném ezután is vállalni.
A kollégáimat az iskola „hőseinek” tekintem, akik megpróbálják, nap mint nap az
értelem szikráit kigyújtani a tanulók fejében, rendíthetetlen hittel és hivatástudattal vállalják,
hogy „lámpásai” legyenek a fiatalok szellemi életének. A tegnapi, a mai és a holnapi iskolának
az elődök által megteremtett értékeket kell továbbadnia: a tudást, a tisztességet, a megértést, a
szellemi igényességet, az együvé tartozás kincsét.
Pályázatom megírásában az motivált, hogy iskolánk hírnevét, sikereit szeretném
erősíteni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Kazincbarcikai Tankerületi
Központtal, mint fenntartóval és működtetővel a jó munkakapcsolatot szeretném folytatni,
amely iskolánkat előbbre viszi. Ez a lehetőség nagy kihívás számomra, de szeretnék megfelelni
az elvárásoknak.
Elképzeléseimet csak az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával
és együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az iskola minden dolgozójának, a szülők és a
diákok közösségének, valamint a fenntartónak a támogatását.
„Az igazi vezetőt az dicséri, ha élete végén az emberek azt hiszik, hogy ők maguk
egyedül vitték véghez azt a bizonyos dolgot.”
(Lao-ce)
„Aki munkatársai lelkének szárnyakat ad, az a humor, kreativitás, emberiesség és az
elevenség atmoszféráját teremti meg.”
(A. Grün)
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Alulírott Bredár Emese hozzájárulok az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola (3600 Ózd, Árpád
vezér út 13.) intézményvezetői beosztására általam benyújtott teljes pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához és harmadik személlyel történő közléséhez.

Ózd, 2021. október 20.

Bredár Emese
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Alulírott Bredár Emese hozzájárulok személyes adataimnak az Ózdi Árpád Vezér Általános
Iskola (3600 Ózd, Árpád vezér út 13.) intézményvezetői beosztására általam benyújtott
pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Ózd, 2021. október 20.

Bredár Emese
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Alulírott Bredár Emese hozzájárulok hogy, sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör
gyakorlója által elektronikusan aláírt megbízási okmány, illetve a kinevezési dokumentum
kézbesítése elektronikus úton történjen részemre, és ehhez rendelkezem biztonságos kézbesítési
szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval).

Ózd, 2021. október 20.

Bredár Emese
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AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁS
BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG,
SZAKKÉPZETTSÉG, SZAKVIZSGA MEGLÉTÉT
IGAZOLÓ OKMÁNYOK MÁSOLATA
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