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''Áz iskola arravaló, hoa) az embet megtanuljon

lanulni hog, | elé bredjen rudó:vógla' meqismerje a

jól | é gzett mufika i)römé L megí zlelje az alkotás

izgalil,át' megtanulja szeretni, a| nit csinál, é s

megtalálja azt a munhiL amit szefetniÍ og'''

(sz ent-Gyö r 4yi Al be r t)

Bevezető

18 é ve dolgozom tanárké nt ' 5 é ve vagyok az iskola dolgozója' voltaÍ n má!  osztálfőnök, a

közalka] rnazotti tanács vezetője, munkaközössé g-vezető, taginté zmé rry-yezetö. Jól ismeÍ em

iskolránk működé sé t' é s kellően kitikus vé lemé nnyel rendelkezem. Szakmai tudásom biztos,

de napról napra felmerülhetn€k olyan ké rdé sek' amelyek utánajáÍ ást igé nyelnek. Ezeket

próbálom megoldani' Nyitott vagyok a taní tví nyok, kollé gák, sálók visszajelzé seire, a

krit ikákat megfontolom.

A pályií zat megí I rí sakor alapul vettem iskolrfut pedagógiai programját, szervezeti é s m1iködé si

szabáyzatát. a fé lé ví  é s az é v vé gi jelenté seket (amelyek rendelkezé sÍ e ál| tak), az inté zmé nyi

statisztikát, valamint a diákok é s a munkatársaim vé lemé nyé t'

A vezeté sben elsődleges szempontnak taÍ om, hogy jelenlegi é fté keinket meg kell őriznilnk,

de vannak teÍ ületek, ú o1 gyökeres ytlto^ atásta yaÍ l szüksé g, é s vafuIak, amelyeken kisebb-

nagyobb mé rté kben változtatnunk, alatí tanunk kell a magasabb szí nvonal elé ré sé hez, illetve a

külső.belső té nyezók befolyása miatt.

Idé zné k a diplomamunkámbót:

,,Tanárké nt odafigyelek a diákokra, nem csak eszköznek tekintem őket a megé Iheté sem

biztosí tásáÍ a. Próbáom figyelembe venni az é letkori sajátosságaikat, gyakan a saját

gyermekeim pé ldájrin keresztiil. olyan tudást kell a ta.rruló biÍ okába adni, amellyel a

hé tköznapi é letben felmerülő problé mrí kat  meg tudja oldani, tudja az ismeleteit  fej leszteni, ú j

ké pzet tsé geket  tudjon szerezni' iegyen szimáÍ a a tanulás öI öm. É rezze azt , hogy, ha tanul

jobb, teljesebb ember lehet . É s ezt  nekt ink, pedagógusoknak. saját  pé ldánI (on kelesáiil lehet

lé ghitelesebben megmutatni a diákj  ainkÍ lak. ' '
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Eqvé b ké pzet tsé g:

Arrgol nyelvből közé pí okt i , ,B'' t í pusú  nyelwizsga
B kategóriás jogosí tvány

cso n g r ád . 2 0 l 7 .  m ár c i u s2 o .  I 1 i ' r  l  I
u-D\U \ -ué ^ \Ja-
Szólik Mónika



Vezetói program

Tárgyi felté t€| ek

A Horváth Mihtály Gimnázium 158 é ves mú ltla tekint vissza, patinás é pület szentes vií rcs

központjában. a viáros szellemi-kultuiális centÍ uma' Megszámlálhatatla[ul sok azon

szemé lyek szií ma, akikkel ez az iskola büszké lkedhet. Jogászok, mé mökö! szí né sze!

é nekesek, professzorok, oNosok, é rté kes emberek sokasága keriilt ki az iskola falai közül. Mi

büszké k vagyunt Rájuk, Ők pedig hálával gondolnak vissza az itt eitőltött dirí ké velae.

Szerencsé s az a diií k, aki egy ilyen nagy multú  é pület falai között töltheti mindennapjait, í rhat

té mazfuó dolgozatot, tehet é rettsé gi vizsgát. Bfu az idő nemharap, mé gis vasfogai vannak' Ez

]álszik iskolrí nkon is' a miiemlé k jellegú  é piilet folyamatos ka]baI taÍ tást igé nyel' sót most máJ

felú j í tást  is.

Az elmú it hónapokban komoly korszerűsí té sek voltak az iskolánkbarr' Lehetősé geintet

kihasználva az u1óbbi hetekben kcselé lődött 5 tanterem berendezé se (padok, szé kek,

szeklé nyek), jelenleg ú j táblrik keriilnek felszerelé sre 12 tanteÍ emben. Adott a minősé gi

munta lehetősé ge mind a tanulóknak, mind a tanároknak. Mindamellett a tanulói lé tszám é s a

csopofibont.ások miatt szüksé gessé  válhat a meglé vó helyisé gek átalakí tása a tanórií k

megtarthatóságáé rt.

Azt mondanií m, bogy iskoirí nk szaktemi ellátottsága majdnem megfelelő. A temekbe

felszerelé sre' beszerelé sre kerültek a sok-sok é l.vel ezelőtti TloP páIyázat soj| áÍ ' nyefi

aktí vaí blák, fix projektolokkal, laptopokkal. Új sz€mlé ltetó eszközök vásfulásáÍ a mindig

sztiksé g van, é s vannak, amelyek folyamatos pótlásra vámak. Sajnos az informatika

termekben a gé pek nagyon gyonan elawlnak, a tanáriban hasznát számí tógé pek is cseré re

szorulnak, é s temé szetesen a szoí lverek cselé je is €lengedhetet len.

A tanórií k megtartása megoldható a jeleÍ  egi é pületben, de mé gis problé mát jelent a temek

hiánya. Külső helyszí nt csak a testnevelé s é s tlí ncórií k eseté ben vesziink igé nybe, de gyakran

kell igé nybe verrni a kön} .vtií at tanóIa megtadásfua' í gy egy közössé gi helyisé gtől esnek el a

tanulók é s tanárck' ] de lehetne ',menekülni'' a folyton zsongó folyosóról, tanfui szobából, met1

sajnos az is tulzsú folt, kevé s az asztal é s a trí rolóhely, nincs megfelelő munkakömyezetiik a

ta ár i szobában a kollé gáknak' Hirí nyzik egy hangulatos közössé gi té I '



Tomatemünk é s az öltözők felú jí tása megtörté nt, de ez sajnos nem oldja Í nel azÍ ' a
ploblé mát, hogy é vek óta van olyan óIa, amikor egyszerre 3 osztálynak van testnevelé sórrí ja.

Mellesleg negjegyzem, van, amikor senki használja. Szóla|  az ótatend ké szí té sé re is oda kell

figyelni' A mindennapos testnevelé s órának nem szabad az inté zmé ny folyosóján

megvalósulnia. Sziiksé günt lenne egy másik tomatereÍ nre é s a jelenlegi öltózőkben

fogasokla.

Isko]audvarun]<  betonozott' kevé s ztildteflilettel. Lehetősé g szeÍ intjó lenne a balesetveszé lyes

beton helyett lekort.in burkolat, emellett sziiksé ges a labdavé dők felú jí tása, a világí tás

megiaví tása, korszenisí té se' annak é rdeké ben. hogy az iskola udvara a dé lutáni, €sti óIákban

is alkalmas legyen a használatra. Az udvarr.rnt -jó időben a tané \ ,'nyitó, a ballagás é s é vztó

iiraepsé g szí í terc. Mé ltóbb helyszí n kellene ezen esemé nyeknek' Egy diá:kjainknak szóló

pályázaltal ötletet mefithetné nk, hogy tanulóhk hogyan ké pzelné nek el egy é lhetőbb udvaí t.

Nagyon hiiinyoznak az iskolaudvar.ról olyan kialakí tott ülőhelyek. ahol eltölthetné k diákjainl<

a sziinet idejé t. Sajnos nem csak az udvarról' A megvalósí tásnak elsősorban az anyagi

lé lté telei hiányomak, a Sziilői szervezet segí tsé gé vel, szülői. ií té zmé nl felajrí nlrí sok

bevonásár  aI  lehem e m egoI dást  keresD' .

É s hiányzik a kerí té s. Egy ré szé nek a cseré je megtöÍ té nt, de ez a teljes javí tásla, cselé Ie váIó

ré sz kb. 15 % -a csak. A folÍ atás bizonJ'talan, a munta befejeződött, a mwkások levonultak,

pedig a többi ré sz ugyalolyan balesetveszé lyes. . .

Az iskolai kön1'.v'trí r megfelel a dirí kok igé nyeinek kiszolgárásrí ra mindamellett, hogy

folyamatosan frissí teni kell a könywállománfl. A szóbeli é Í ettsé gi ,,] .1zsga zayaÍ talaÍ r

Iebonyolí tásához a töfté nelem, a Í i'ldrujz é s ilodalomtöÍ é neti atlaszok rendelkezé sre állnak'

Az é rettsé gi felké sziilé shez a tartós kön} -vek beszeÍ zé se sziiksé ges, hilányoznak mé g kötelező

olvasmányok, modem magyar szerzők művei. A ditákoknak az ittgyen tankön} .vek

kölcsönzé se megoldott' A kön)Mlfui állomrány az idegemyelvi talkönyvekkel bóvülhetne,

hiszen taf ialé k kön} "v, taná.r i kölcsöÍ özhető pé ldányok nem állnak rendelkezé sre.

Tisztasági festé s inté Zmé Í yiinkben a melié khelysé gek kivé telé vel nem törté nt az €lmú lt

é vekben. Több osáály é s kollé ga kifestette telmé t, ezé ltal Mok a termek szí nesebbek,

ot thonosabbak let tek' A mellé khelyisé gek -  í gy a könyvt lí mál lé vő, illetve a fé rf i mosdók.

kitikán aluliak.

Az okÍ atásboz' a pedagógiai programban meghatí rozott cé lok megvalósulásához sziiksé ges

eszközök meglé té t  jogszabály í { a elő' Ezen taneszközök kalbantaÍ tásának, fej lesáé sé nek.



ú jak vásrí rlásának forrása elsősorban a fennta1tó önkormányzat, de lendszeresen pálytí zunk

ennek é rdeké ben' folyamatosan fejlesájiik eszközeink€t.

KÍ it ikus pon1 az iskolai munkában a fé nymásoió, gyakran kelljaví tani' komoly ploblé mákat,

fennakadásokat okoz a hiltelen mí í ködé skeptelensé ge. Mindemellett ú gy gondolom. hogy el

kellene gondolkodnunk annak a lehetősé gé n, hogy tanulóirtk számára is biztosí taÍ li tudjú  az

iskola falain belül a fé nymásolást , egy f izetős használatú  fé nymásoló beszerzé sé vel' más

iskoláküoz hasonlóan a diákok igé nyeit  f igyelembe vé ve'

Az iskolaé pület ablakainak cselé je halaszthatatlan, ha a ta\ /aszi idószakban a fiité s

korszerí í sí té sre kerü1, akkor pedig kiilönösen. Felesleges pé nzkidobás lesz az utca flité se a

következő tané \ től, nem beszé lve anóI , hogy mekkora ká.rokat okoz a falakon, az abiakokon,

gyaktatt az ablakok helyé n befolyó csapadé k. A nyí lászárókhoz hasonlóan aZ iskola

homlokzatlinak felú jí tása is szilksé ges. Az elmú lt hetekben megtörté nt a tető cseÍ epeinek

cseré je, javí tása, sajnos ezen munka soriin bebizonyosodott, hogy a tetőszerkezetilnk komoly

cseré rc vit ' Az elmú lt é vek, megkockáztatom é \ 't izedek €lhalogatott tetőjaví tása komo]y

károkat okozott a födé mben' a falakban. É s sajnos az első szinten is van olyaÍ r teÍ münk,

amelyn€k födé me é vek óta alá van dú colva, é s láthatóan emellett is rnegjelentek komoly

repedé sek.

Az iskola dí sztemé rck í gazí  szí tlházterenrmé  való alakí tása, teljesen söté tí thető, fekete

falakkal, szí npad kialakí tásával a dté rna tagozaton taní tó kollé gák álma, ú gy. ahogy

hangszerek vásárlása is.

Ezek a beruházások csak pályfuati fonásból valósí tlratók meg, ezé Í t fontos feladafunk a

lehetősé gek állandó f i gyelé se.

Hasonló módoí  pályázat segí tsé gé vel oldhatrví nk meg a Ié gi lé gkondicion.ilók vásfulását é s

cse.é jé t, illetve a tanfui számí tógé ppark felú jí tását, né hány tantercmben a világí tás

kolsz€Í ií sí té sé t.

Inté zmé nyünk fejleszté sé Ie fordí thatnálk, ha a szabad dé lutráni időpontokban korrekt módon

é s r lí jazásé rt  tantemeinket  megfelelő szabáiyozással adnrfut  bé rbe, melyből számazó

bevé teleket iaví tásoka. korszerú sí té seke haszní lhahí nk'



szemé lyi felfé telek

567 diákuú  oktatásán é s nevelé sé n 58 fős tantestület munkálkodik, 6 fő ótaadó' 14 | o

tecbnikai dolgozó, pedagógiai assziszt€ns é s köZfoglalkozott t iámogatlásával'

Az e] Í nú lt é vekben folyamatos változások voltak a nevelőtestij letben' é s jó lenne mií I  aá

kjjelenteni, hogy a tanórák ellátásához megn} ugtatóan vannak biáosí tva a szemé lyi felté telek.

Nevelótestiiletünk dinamikus, sokan elkötelezettek. az oktató.nevelő munka szií muka nem

csak feladat, hanem hivat| í s. eg1'rnással alapjában vé ve jó viszonl fennta1Í ó közt'ssé g.

Azonban sokan nem őszinté k, megosztottak vagyunk. Ennek oka lehet, hogy a közös cé l nem

tisztiizott, vagy nem alkalmas az a szemé ly, aki Í í eghatalozaaazt.

Egy kollé grí m azt mondta, hogy ',a tantestiilet olyan, mint egy csapat, hiszen egy csomó jó

ké pessé gií ' rí m mé gis különböző egyé nt kell megnyemi annak é rdeké ben, hogy jó1 é tezzs

magát, ugyanakkor a belé t is kidolgozza a cé lé I t,'' Nekünk az iskoláé Í  é s a diátoké rt kell

dolgoznunl<  !

Az egyik legfontosabb cé Iom, hogy leszültsé gmentesebb lé gkör alakuljon ki az alkalmazotti

közössé gben, tisztelj iik egymás munkáját.

Biáosan nagyon elcsé peltnek hangzik' de olyan munl(ahelyet szeretné k mindenkinek, ahol

szí vesen dolgozunk' Fontosnak tartom a tanárok é s a vezetősé g közötti konnunikációt.

Ennek szí nterei lehetnek a nevelé si é rtekezletek, a heti rendszeres é rtekezletek é s

termé szetesen a mindeDnapok' SzÍ iksé g szerint - ahogyan tettiik többszöI  is - miko-

é rtekezletek taIuásával biáosí thatjuk valamilyen aktuális feladat megoldását'

Elengedhetet lennek taltom a ploblé mií k lendszeles megbeszé lé sé t  ugyanú gy, mint  a sikerek,

eledmé nyek ismef i eté sé t .

A legtöbb tagot sziimláló muntaközössé g az osztályfőnöki munl€közössé g' Haté konyan'

szeNezetten tudnak együtt dolgozni az osztáyfőnöktik' összehangolt a munkájuk. Azonbaa

egyle több | eladat hárult lájuk az elmú lt é vekben' ami nem gondolniim, hogy felté tlenül a

munkaköIükbe tartozik. Mindenkinek a saját feladatát kell ellátni.

A nevelé sben is kiemelt szerepet kap az osáályfiintiki munka' sziiksé gesnek ta1tom, hogy a

tanárok között folyamatos egyezteté s legyen az osztályfőnök koordinálásával a gyerekekől.

Ez eddig is megvalósult. ezutiál is szorgalmaz,ú  fogom.

A másik problé ma, vé lemé nyem szerint , hogy az i{ ú ságvé delmi feladatokat ' a

tankön),Mámogatás é s a közössé gi szo1gálat nyilvántartását, pályázatok ké szité sé ben való



közreműködé st egy kollé ganő vé gzi. ó tartja a kapcsolatot a szentesi Családseg itő Köz4ont
Gyermekjólé ti szoigáatával é s a Pedagógiai szakszolglí attal, é s az ő blí rminemti tí vo] lé te
eseten eZ nem üzemel a szokott módon. Ene valamilyen megoldrí st kell találnuok az
elkövetkezőkben (p1. helyettes alkalmazása, esetleg az igú gatól1elyettessel kooÍ dinát munka'
mint a korábbi é vekben)'

A jelenlegi é vfolyamaink csopoltbontásai miat t  az óI akeletüir l<  jelentősen lecsökkent . í gy a
következő a tané vben is szilksé g 1esz a ,,minden ellenszolgtí ltatrí s né lküli'' önké n1es
szakkörök. felké szí tők tartásrí ra a kollé gr1t ré szé ről'

A pedagógiai program teljesí té sé hez sziiksé ges ié tszámot jogszabályok hatlLtozzák meg'

NevelőtestÍ iletiinl tanárainak vé gzettsé ge tudtommal a hatályos jogszabáyok szerint megfelel

a közé piskolára eiőí r't felté teleknek' Sajnos a honlapunkon | é vő közzú ú e| i listií nkon ezen

hivatalos statisztikai adatok é vek óta nem tekinthetők meg, eá pótolni szeretrré m'

Kollé gáint lé szt vesznek a minősí té si eljfuásokon, a kötelező továbbké pzé seken,

Í blyaÍ natosan ké pzik magukat' Az elmú lt é vekben közé pszintii é s emelt szintÍ í  é rettsé gi

r  izsgákon  válal t ak  l . eI adat okal '

A mi pedagógiai munkí nkat gazdasági iroda, titkfuság, technikai dolgozók, rendszergazda"

kön)Mfuos, pedagógiai asszisztens é s if iú ságvé deimi-felelős is segí t i.  Az ó munkájuk

elengedhetetlen iskolánl<  zökkenőmentes mií ködé sé hez, é n pedig szeretné m segitettí  az ő

zavaÍ talan munkájukat'

oktató-nevelő munka

Pedagógiai programunk ré szletesen ismefieti a nevelé si-oktatlási cé lkitií zé seinket,

tanteNeinket, amelyeken ú gy gondolom, nem kelleÍ e drasztikusan váltoáatnunk. Meg kell

őr iznüí k az eddig jól beváit  ké pzé seinket , de f igyelembe kell vellni a változó tanulói, sziilői

igé nyeket .

Kikjelen&eznek a mi iskolánkba? Át lagos vagy kiemelkedő tudású ak, nyitot tak, kí váncsiak,

fé lé nkek, ugyanakkor rendkí vtil öné rzetesek' Nagyon sokszí niÍ ek tanulóiú , mé gis

igé nyeiknek megfelelően tudnak váI asztart i ké pzé si kí náatunkbóI , mely szí nes é s szé les

tagozatv.í lasztást tesz lehetővé ' A csopoftboDtások, a tagozatos órák segitik a tanulás

haté konyságát , de nehezí t ik az osáályközössé gek é s órarend kialakí tását '

A szervezeti é s működé si szabá]yzatunl( ré szletesen tarta)mazza a Diákönkormányzat

szeryezet i felé pí té sé t  é s működé si szabáiyzatát ' Dirí könkományzatunJ<  tagjai rendszelesen
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ülé seznek, mií ködtetik az iskolarádiól, szervezik a diáknapot. Munkájukat az ifiuságvé delmi
feielós tanrimő segí ti' Az iskolai lragyományok ápolásában, szabadidos tevé kenysé gek
szervezé sé ben sok feladatot vállalnak' A DiákőnkoÍ nlányzatot a továbbiakban is szeletoé m
bevond az iskolai rnunkába' Rendszeresen szeletné k a diákokkal fórumot tarta,ni, ahol a
Í .elmeriilő problé mrí kat elmondhatj.ik' azokat póbá] juk oNosolni'

A sziilók olyan iskolát választanak gyermeküknek' ahol remé nyeik szerint Í é lké szí tik őket a
felsőoktatási inté zmé nyekben, illetve a szakké pző é vfolyamokon való továbbtanuláya. Aá
szerctné k, ha motivánrí nk őket a tanulá$a. megmutatnií nk gyermekeiknek a lehetósé geket,
hogy a leg| obbat hoáassrák ki magukból. Tudjrik, hogy rcndszeresen indí tjuk tanulóinkat
helyi, megyei é s országos versenyeken' foglalkozunk tehetsé ggoÍ dozással é s segí tj iik a
lema.adókat is. Legtöbben olyan tudást póbáunk átadni' am9lyet csak nag1.vií rosok hí res
iskoláiban kaphatnak meg' Velsenyeredmé nyeint alátámasztják' hogy gyeÍ ekeink más -
nagyobb hí rú  . gimnráziumok,&özé pisko]ák tanrrlóival is felveszik a versen} 't!

A kollé grák felké szí tik tanulóinkat a vizsgitla (a]apmÍ 1ve1tsé gi. é Iettsé gi, Í é lvé teli'
nyelwizsga), a szakmaválasáásra, a muntába állásra' eleget té ve a szülők ez irányú
elvárásainak is, é s figyelve a tá.sadalom igé nyeire is. A szülői vé lemé nyeket a vatasáott
ké pviselókön kelesztül a sziilői szervezettel való kapcsolattaltás sorrí n tudjú  meg.
Kiemelt feladat az é rettsé gi vizsgára való felké szí té s, illetve az ECDL é s nyelwizsga
bizonyí tv.ánnyal rcndelkező tanulók számának növelé se'

Nem egyer] letes a munkatelhelé s az iskolában: sem heti óraszí m tekinteté ben, sem a tanórií n
kí vül vállalt feladatok tekiÍ teté ben. A2 osááyfőnöki mun} a komoly terhelé st, sok feladatot
jelent a kollé gák szií mára' nagyon sok admidszhatí v munkát kell vé geznirik. Az iskolaé lette]
összefiiggő feladatokban a nevelőtestüiet minden tagjának nagyobb szerepet kellene vállalni,
nem csak az osztályfőnököknek, vagy azoknak a kolié grí knak, akik inkább elvé szik vatamelv
Í -eladatot , mintsem lássák é s vrár j r í k' hogy egyszer csak leszjelentkező'

] skol. in1(ban szeretné m bevezetni (bár lehet  be is keli)  az elekt ronikus haladásí  es osztáiyozó
naplót, amely tafta7mazza az ellenőtző bejegyzé seit, hiányzásokat. óIarendet é s
tantiirgyfelosztást is. Ennek legfőbb cé I ja, hogy megkönnyí tse a kollé grí k munkavé gzé sé t,
mindamellett, hogy megkönnyí tse az infom ációszerzé st, a szilők. diiikok, a fennramo vagy az
iskolavezeté s .é szé re is. Mindeá ot thoni e1é ré 5se1, napszaktól fugget lenül, é s akkol valóban
igaz lenne, hogy az I nternet  a világ legnagyobb osáái} 1eme.
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Emellé  szeretné k egy HMG Hí njjságot' amelyben havonta elektronikusan tájé koáalnánk

tanulóinkat é s a szülőket az aktuális eredmé nyekről, feladatokól, esemé nyekől.

Ré szlet az IvsZ, vagyis az Informatikai, Távközlé si é s Elektronikai Vrí lalkozások

Szövetsé gé nek oktatási Munkacsoportjrí nak tervé ből az iskolai digitális okatás megú jí tására:

}  Az iskola legyen a hely, ahonnan a dir í k felfedezi a világot !

}  Az iskola ne legyen mú zeum, az eszkt izök 25 % -rí nak cseré je, f r issí té se é vente!

}  A programozás is legyen ré sze az infomatí ka oktatásnak, kötelezó mobil é s

webfejlesáé s minden közé piskolásnak (é pí tve az álta'I í nos iskolai robot

programozasraJ

>  Minden pedagógusnak saját  laptop!

Ezek iderí lis kort ilmé nyek lemé nek, fej let t  eszközökkel, de teljesí thetőek is?!  Fé lek, nem, de

szelintem mindannyian szeletné nk. A kiadvrí ny teljes verziója olvashaló az ivsz.hu,/oktatas

oldalon.

Szeretné k folyamatosan jelen lenrri, mindemellett elé rhető lenni mindenl< i - í gy a kollé grí k,

szülők' tanulók, valamint a fenntaÍ ó - szá1ú ra is, de ez fizikailag is lehetetlen. Szabáyozni

kell a vezetők munkamegosztását, az ilazgatóság el&hetősé gé t. Nem taÍ tom elfogadhatónak,

hogy vannak időpontok, időszakok' amikor a munkaidőben az igazgaÍ óság jelenleg

elé rhetetlen.

Következetesen be kell taltatni tanulóinkkal a rendszabályokat, hatfuidőket, tudatosí tani kell

benntik az ezek felrú gásával, illetve elmulasáásával járó következÍ ré nyeket. Mindemellett a

kollé gr{ któl is elvrí rás lenne a határidős feladatok pontos é s szakszerú  elvé gzé se é s

elvé geáeté se. Amire különt's figyelmet fordí tané k, hogy a kollé grí k pontosan tudják, hogy

egy adot t  feladatot  kinek kell elvé gezni'

Az iskola Í hÍ iködteté se csapatmunta' mindenldnek megvan a helye' szerepe, feladata. Emiatt

szüksé gesek a pontos feladatok, felelősök' hat r1r idők rneghat ií ozása, é s ezek ellenő| zé se. Ez

most  nagyon hiányzik az inté zrné nyből. A ',Meg kellene csioálni valakinek', feladat  nem fog

megvalósulni pontosan, é s a ,,Majd beszé liink róla legközelebb', doigoknak sosem teszünk

pontot  a vé gé rc. Mindemellet t  szeletné k a munl(aközössé g-vezetők segí tsé gé vel ónákat

ellenőrizni, nemcsak szaknrai, hanem pedagógiai szempontok alapján is' Vé lemé nyem szednt

iskolánk gyengesé ge a pontatlan órakezdé s, a szakszefií  helyettesí té sek hirí nya, az órrák

elmaradása. Ha mi elvárjuk a tanulóktól, hogy pontosaI r é rkezzenek, akkor nekiink is kell

annyira t isztelniint  őket . hogy ezt  megtegyt ik' I t t  nem lehet  kivé telezni'
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Az í nté zmé nyi öné rté kelé sről é s tanfelügyeletől is beszé lni kell' 2016. decembel 15-é n az

tné rté kelé si Ké zikön1vek, illetve Tanfelügyeleti Ké zikön} .r'ek javí tott kiadása meg;elent az

oktatási Hivatal hoilapjián, melyet 2017, 1anuár 1-jé től használhatunl( is. Mi az öné rté kelé st

elindí tottuk a tavalyi tané vben, ütemeztün-k. de abbahagytuk, meÍ t tudtuk, hogy módosí tani,

finomí tani fogják. Í gy is törté nt, hiszen az a)k'almazott eszköz. é s elvÍ í rásrendszel több pontoÍ

módosult. Ennek tüké ben önké ntes jelentkezé s alapján ebben a fé ié vben 1 1 munkatlfusunk,

mí g a következő tané vben a nevelőtestiiletiink maladé k tagiai lesznek é rté kelve

Az é I té kelé s cé lja, hogy felismerj Í ik pÍ oblé máinkat , é s megoldjuk azokat . Aldtől, amiből

lehet, tanuljunk, akinek kell. ahol kell, segí tstink'

É s a tanulmányi eredmé nyeink'' '  Az olszágos mé Í é s.é rté kelé sek eredmé nyei sajnos az elmú lt

é vekben lomlottak' melyet nem lehet a szőnyeg alá söpömi. Nem beszé liink' beszé ltiink

ennek okáról az iskolában, ahogy arról sem, hogy hogyan tudnrí nk ezen javí tali. Azt sem

tudjú . hogy az é Í ettsé gi eredmé lyeink milyen módon váltoáak az e] fitrlt é vekben' hiszen

2012 óta nincs meg az iskolai hálózaton elé Í hető fornábal az ezekől szóló jelenté s,

stat iszt ika.

A tanulói eredmé nyek romlásáÍ ak egyik oka lehet a nagy órate.heié s, Iengeteg időt töltenek

az iskolában. sok a 8-9' óra. Ezután sietnek a busáoz, kollé giumba, edzé sre' külőnór.í ka,

egyszerí í en tú ltelheltek. szeletné m, ha könnyí thetné nk a terheiket, ezé rt javasolrri fogom,

hogy naponta csak ma,rí málisan 7 órája legyen a tanulóknak, az emelt szintú  tanónik

kerüljenek át  6. é s,7' óf t | 4 é s a mindenaapos testnevelé sből 2 óra kerüljön a 8. órától

kezdődően dé lutlí nÍ a.

Minden lehetősé get  szeletné k meglagadni az iskolánl< ban folyó ké pzé sek ismef iebbé  té tele

é rdeké ben' Enrrek módja lehet a felvé teii tájé koztatónk megú jí tása, iiletve inté zmé nyí ink

honlapjrán az iskolánk bemutatkozásának a frissí té se. ú j bemutató, videó ké szí té se'

Folyamatosan ápolni kell az általános iskolákkal a kapcsolatot , pé ldául a felvé teli tájé koáatók

taÍ ásával.

Az erdei iskola alkalmai szorosan kapcsolódnak a kömyezet i nevelé shez, é s felbecsülhetet ien

é r1é kkel bí mak a gyermekek közössé ggé  formálódrí sában' A tanulml'nyi kirrí ndulásokon é s

nyári táborainkban is bőven nyí lik további lehetősé g mí ivelődni, szórakozni' ismercteket

gyalapí tani '

Ünnepeinket, rcndezvé nyeinket temé szetesen megőrizné nk' ápolnánt:  gólyabá, karácsony'

teadé lután, Skabá feszt ivál, nőnapi köszöntő, é s az iskola minden szereplőjé t  megmozgató

rendezvé nyek:  tané vnyitó, szalagavató, ballagás' tané \ 'zfuó é s a HM-nap. De számos további
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pro$ammal szí nesí thetné nk iskolánk é leté t:  fózónap' tematikus nap' dirí knap, pedagógusnapi

köszöntő' Termé szetes ezeken kí vül számtalan fel nem sorolt program, rendezvé ny.

versenyeredmé ny mutatja. hogy az iskola pedagógusai é s tanulói ltozzájáttlltak a pozitiv

iskolaké p kialakí tí srí hoz.

lskolánl<  mindezek mellett Í egiszfuált tehetsé gpontké nt mÍ iködik. Az egyes tantárgyak í ú nt

kü]önösen é rdeklődő diákok a tanóIákon kí vül is Ié sá vehetnek önté pzé sben' Ene szolgának

a különfé le szakkörök, melyeknek egy lé szé t iskolánk pedagógusai. más lé szé t óraadó tanáÍ ok

tartják.

vé gezet iil a tanulószeNezet té  válás é rdeké ben ké sziill egy inté zmé ú yfej leszté si terv 2015

janurí rjában' Bemutahám milyen pozití r'umok é s negatí \ .umok születtek ekkor, melt aá

gondolom' ezek valóbanjellemzik az iskolát, annak miiködé sé t'

A szeNezeti haté konysági modell eredmé nye az lett, hogy

+ : a szervezetben átalában intenzí v munka zajlik

.:  a közösen, megegyezé ssel szt iletet t  ddnté sek jellemző volta, valamint  az inté zmé ny

dinamikai fejlődé sé nek látszata

Tehát ritkán foldul eló, hogy közös megegyezé ssel sziiletnek az inté zmé ny mí iködé sé t áintő

ké rdé sek, é s a fej lődé sijnk is stagnril'

A SWoT analí zis eredmé nye:

+ : koopeÍ atí v együttmÍ iködé s a nrunkaközössé gen beliil

.:  a munkaköziissé gek közötti kommunikáció hirí nyzik

Által' inosan:

+ :  sokszí nű kí nálat ' tanulóbarát  lé gköI , jó tanáI -diák kapcsolal

.:  munkafegyelem, adminiszt rációs fegyelem, belső ellenőrzé s, belsó mií ősí té sek

protokolljrí nak kidolgozat]ansága
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PályazatoÍ n ké szí té se során mggelősődött bennem, é s lemé lem ezt pályázatom olvasói

számára is é rzé kelhetővé  tettem, hogy iskolánk nem tú l jó talgyi, anyagi felté telek között'

mé gis jól mú ödő inté zmé ny' amel1.rrek vamak megőüendő á1é kei, hagyomrí nyai, de vannak

ú j í tási é s sajnos javí tási lehetősé gei' Szakmailag igé nyes, gyerekbarát . sokszor kimondot tan

csa,ládias. támogató lé gkör jellemzi iskolrí nkat .

Konstruktí v együttmí iködé st szeretné k a fenntartóval' a Csongrád Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat  Szentesi Taginté zmé nyé vel különösen a tanulási é s magataf iási nehezí tet tsé gg€l

küzdő tanulók problé mái miatt, a magrintanulók, illetve gyakran az igazo| at| aÍ  hiányzások

ügyé ben' Kapcsolatot kell feÍ ntaÍ tanüí k a helyi váJlalkozólikal. gazdákodó szeNezetekkel.

Úgy gondolom' hogy eÍ edmé nyeinket, ilnnepeinket a ktilülág felé  is meg tudjuk mutatni, ú gy

mint eddig is tettijk' ezé Í t a mé diával való kapcsolaitartás is e]ellgedhetetlen' Az előző

é vekhez hasonlóan az osztályfőnöki munl(aköZössé g szer.vezé sé ben a kollé gí umi

nevelőtanárokka]  l€ndszelesen taltotfuk, tartjuk a kapcsolatot, ] átogatást teszünk a

kol1é giumban' Ezt a továbbiakbaí  is szerctné m megt.u1ani' Inté zilé lry;  dokum€ntumaink,

szabályzataint, muntaköd leí rásaink rendbeté tele is feiadatuú  lenne'

Az Új  Pedagógiai Szenle 1998. októberi számában Benedek lstván:  Feladatok, kompetenciák

v áI tozása az inté zmé \ .vezetői gyakorlatban cil4(é ben megÍ bgalmuta:

,,A palancsolí | s é s utasí Í as helyett az egyú ttműkódé s a kí vá,ato.1 módszer a testület

iráryí t lj sóban.,,

É n eszerint  szeretné k doigozni, é s ú gy gondolom, bí zom benne, hogy a nevelőtest illet . az

iskola dolgozói, a szülők é s tanulók' együt t  ké pesek lcszün] (  a kitú zöt t  cé lok elé ré sé í e é s a

v€zetői plogramomban leí rtaknak a megvalósí tásfua.

Terveim megvalósí tásií hoz kiegyensú lyozott, n)'ugodt munkahelyi lé gkörÍ e van sziiksé g, ahol

a nevelőtestület  cé ljai é s a diákok é rdekei eg} nnásra taiájnak.

A szabályok, törvé nyek ismercte é s következetes betartása, lretaüatása fogja jellemezri

munlé mat . Hiszem, hogy lehet  j  ogszerú en, de kellően jó L.!ú gulatbaq pontos, precí z munkát

vé gezrriI  Ké pesnek é rzem magam é I té keink 1ovábbvitelé re, de kel]ően nyitottnak is az ú j

kihí vásoka'

Ennek hité ben nyú jtom be pályázatomat a Horváth Nlihály Gimnázium inté zmé nyvezetői

álláslí ra, é s ké I em az é f ié kelő testületek é s a dönté st  meghozók t | ánogatását !

Szólik Mónika

s2entes, 2017. mfucius 2ó.
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Nyilatkozatok

Alulí Iott, szólik Mónika pályázatot nyú jtok be az Emberi ErőforÍ ások Minisáerc átal

meghirdetett Horváth Miháy Gimnrí zium, Inté zrné nwezetí 3 (magasabb vezető) beoszuí s

ellátásí fua.

Nyiiatkozom, hogy a nemzet i köznevelé srő]  szóló 20111. é vi Cxc. t v' 98.$ (8)  bekezdé sben

1.oglaltakat, é s a közalkalmazottak jogtí llásáról szóló | 992. é vi xxxll' töNé ny szerint

magasabb vezetói munkakör betölté sé hez sziiksé ges felté teleket figyelembe vé ve megfelelek

a törvé nyi előí Iásoknak é s a pályázati felté teleknek.

Nyilatkozom axlól' hogy hozzájwtllok a teljes pályizati anyagom sokszolosí tií sií hoz,

továbbí tásához a dönté shozók é s vé lemé n} 'nyilv.í ní tó testiiletek felé .

Nyj]atkozom továbbá arról, hogy velem szemben összefé rhetetlensé gi ok nem rí ll fenn.

Nyilatkozom axról, hogy a pá| yazatba foglalt szemé lyes adataimnak a páliyázati eljámssa|

összeÍ iiggé sben sziiksé ges kezelé sé hez hozzájrí n.rlok'

Csongrád, 2017. március 26.

ilu'1J..-1.,
Szóljk Mónika
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