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I. Vezetői program

1.1 Pedagógiai hitvallásom
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit
az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó
oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József)

1.2 Önértékelés
Az immáron 16 éves szakmai, pedagógiai pályámon a tananyagon túl, mindig is
fontosnak tartottam azt, ahogyan tanítok. Emberséggel, humorral, jókedvvel és kellő
fegyelemmel igyekeztem olyan osztálytermi környezetet teremteni, ahova örömmel
és nem kényszerből jöttek a diákok. Természetesen a pedagógus hitelességének
alapját szakmai felkészültsége adja. Még angol - történelem szakos hallgatóként
éreztem, hogy akkor lehetek igazán sikeres nyelvtanár, ha az általam majdan tanítani
kívánt nyelvet nem pusztán tankönyvekből, hanem élő környezetben szerzett
tapasztalatokból sajátítom el. Az Egyesült Államokban találtam meg azt a
közösséget, amelyik lehetővé tette számomra, hogy a több mint 10 éven át tartó
kapcsolat révén életre szóló tapasztalatokat szerezhessek. Az angol nyelv mellett az
államokban az informatika világával is sikerült komolyabban megismerkedni, amely
tudást nem pusztán az oktató-nevelő munkában használom, hanem jelen pillanatban
is egy informatikai vállalkozás vezetőjeként kamatoztatom.
Pedagógusi pályám első évét a Telekgerendási Általános Iskolában töltöttem, a felső
tagozaton, az angol nyelv oktatása közben kerültem először szembe a tanári pálya
kihívásaival és szépségeivel. Az út innen Szegedre vezetett, 2000 szeptemberétől a
School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskolában dolgozom.
Főállású munkavállalóként angol nyelvet, szakmai angol nyelvet tanítok a 9-12.
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évfolyamon és az érettségire épülő OKJ-s képzéseken. Általános középfokú és
szakmai idegen nyelvvel bővített nyelvvizsgákra készítem fel intézményünk tanulóit.

Az elmúlt 15 évben, az angol nyelv mellett történelmet, fotózást, képszerkesztést,
képfeldolgozást, szerverüzemeltetést is tanítottam az OKJ-s hallgatók számára.
Fontosnak tartottam a megszerzett ismereteim folyamatos frissítését, bővítését, ezért
2007-ben

abszolutóriumot

szereztem

a

Szegedi

Tudományegyetem

Bölcsészettudományi karán, angol kiegészítő szakon.
2013. januárjától igazgató-helyettesi feladatok ellátására kaptam megbízást, az akkor
több mint 500 fős létszámmal működő szakközépiskolában. A helyettesi feladatok
ellátása és a minőségi munka biztosítása érdekében teljesítettem a Kodolányi János
Főiskola szakirányú továbbképzését.
2017. év elején a Kodolányi János Főiskola mentorpedagógus szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeimnek eleget
téve szakvizsgázott pedagógus-mentorpedagógus szakterületen szakképzettséget
szereztem.
Talán az informatika iránt mutatott magas szintű érdeklődésemnek köszönhető, hogy
rendkívül fontosnak tartom a pedagógiai innovációt. Vezetőként egyik fő célom lenne
az oktatási-nevelési folyamat jobbá tétele. Az innováció jelleméből adódóan
önkéntes részvételt feltételez, ezért személyes példával, aktív részvétellel kívánom
célom megvalósítani.
Az

informatikai

újdonságait

korábban

is

sikerrel

integráltam

az

oktatási

munkafolyamatokba, megkönnyítve a tanulók és pedagógusok mindennapi munkáját.
Intézményünkben, a szegedi középiskolák között talán elsőként, már a 2004/2005-ös
tanévben telepítettem a Moodle eLearning keretrendszert (nyílt forráskódú tanulási
platform)1, amelyet oktatásra és értékelésre egyaránt sikeresen használtunk.2 A
rendszer üzemeltetése mellett, digitális tananyagokat és teszteket is készítettem.

1

https://moodle.org/?lang=hu
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Intézményvezető-helyettesi feladataim között szerepelt az iskolánk arculatának és
marketing kampányának kivitelezése. Számos plakátot, reklám és oktatófilmet
készítettem, más intézmények (Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium,

Szegedi Szakképzési Centrum) számára is, amelyeket sikerrel vetítettek például a
szegedi tömegközlekedési járműveken.

Óraadónként korábban a YES Nyelviskolában tartottam angol nyelvtanfolyamot, ill. a
2015/2016-os

tanévtől

a

Szegedi

SZC

Kőrösy

József

Közgazdasági

Szakgimnáziumban kaptam megbízást angol nyelv oktatására.
Lehetőségeimhez képest arra törekszem, hogy kellő időt fordítsak saját szakmai
fejlődésemre. Mint Hitelesített Microsoft Innovatív Pedagógus3 folyamatosan bővítem
szaktantárgy-módszertani

ismereteimet

és

szakmai

kompetenciáimat.

Munkatársaimnak megadok minden segítséget annak érdekében, hogy közösen
tudjunk megfelelni a XXI. századi modern iskola kihívásainak.

1.3 Miért pályázok?
16 éve megszakítás nélkül pedagógusként tevékenykedem. Tanítottam általános- és
középiskolában, OKJ-s szakképzésen és nyelviskolában, továbbá vezetői munkát is
végeztem. Több mint 10 éve egy informatikai vállalkozás ügyvezetője vagyok, ennek
köszönhetően a versenyszféra világa sem ismeretlen számomra. Az Egyesült
Államokban szerzett tapasztalatok jelentősen befolyásolták a munkáról, az
oktatásról, a nevelésről kialakított nézeteimet.
Ezeket az ismereteket, amelyeket az évek során összegyűjtöttem, most a Tabán
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és pedagógusai javára
szeretném fordítani.
2
3

http://english.sob.hu
https://education.microsoft.com/
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1.4 Milyen iskolát szeretnék?
Olyan intézmény vezetése a célom,


ahova a gyerekek boldogan érkeznek, mert felismerik, hogy a szerető,
gondoskodó, biztonságot adó és motiváló környezet értük van.



ahova a szülők örömmel hozzák gyerekeiket, érdemesnek és fontosnak
tartják, hogy együttműködjenek a pedagógusokkal a nevelési-oktatási céljaink
elérésében.



ahol a tantestület tagjai fontosnak érzik tevékenységeiket, amelyet az iskola
érdekében, a közös célok megvalósításáért végeznek, teljes alkotói
szabadság mellett.



amelyik hatékonyan alkalmazkodik a tanulók, a szülők és a fenntartó
igényeihez, valamint képes megfelelni a társadalmi elvárásoknak.



amely megfelel a XXI. századi modern (okos/smart) iskola kritériumainak.



ahol a munkavégzés demokratikus és igazságos légkörben zajlik.



amelyet a fenntartó örömmel támogat, mert az iskola által képviselt értékrend
számára teljes mértékben elfogadható.

1.5 Milyen vezető kívánok lenni?
Hatékony kommunikációra, valamint együttműködésre épülő, nyugodt és biztonságos
környezet kialakításával valósulhatnak meg céljaink. Az intézményt érő kihívásokat,
alázattal, elszántsággal, nagy teherbírással, példamutatással, szükség esetén a
konfliktusok felvállalásával, a legjobb tudásom szerint fogom képviselni. A XXI.
század modern, okos iskolájának egy menedzser típusú vezetőre lehet szüksége, aki
elkötelezett a szakmai innováció iránt. Meggyőződésem szerint csak az iskola
hagyományait, művészeti értékeit megőrizve tudunk tovább építkezni.
„ A művészeti nevelés jobbá teszi az embert.” (Dr. Bolberitz Pál)
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Fontosnak tartom elmondani, hogy az általam többször említett szakmai innováció és
a digitális világ irányába történő nyitás egyáltalán nem lehet ellentétes az intézmény
eddigi értékrendjével. A Tabán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 32 éves
múltját, értékeit tiszteletben tartva, azokat biztos és szilárd alapként felhasználva,
közös munkával érhetünk el további sikereket a jövőben.
„Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok
hűhó és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot. A tanulóink
radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi oktatási
rendszert tervezték.” 4
Tudomásul kell vennünk, hogy a ma fiataljait (digitális bennszülöttek)5, akik a
digitális, okos eszközök világában születtek és nőnek fel, már nem lehet hatékonyan
a korábbi módszerekkel tanítani, nevelni. Meg kell újítani módszereinket,
alkalmazkodnunk kell a kor elvárásaihoz.
Vezetői munkámat eddig is a törvényesség vezérelte, a gyakori jogszabályi
változások követése és azokhoz való alkalmazkodás továbbra is prioritás lesz
számomra.

Úgy vélem, hogy vezetőként alkalmas lehetek arra, hogy

4



jó példával szolgáljak kollégáimnak és diákjaimnak,



motiváljak, támogassak, segítsek, netán szankcionáljak,



célokat határozzak meg,



a Tabán hagyományait ápoljam, értékeit megőrizzem,



helyes, demokratikus döntéseket hozzak,



diákok iránt empátiával szolgáljak.

Marc Prensky: On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5. 2001. október).
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
5
Marc Prensky: On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5. 2001. október).
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
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A 16 év munkájával szerzett szakmai tapasztalatom és kollégáim biztatása késztetett
arra, hogy megpályázzam a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői állását.
Sikeres pályázatom estén arra fogok törekedni, hogy az általam megfogalmazott,
valamint az iskola Pedagógiai Programjában felvázolt célokat a lehető legjobb
tudásom szerint megvalósítsam.

II. Helyzetelemzés

2.1 Az iskoláról
„A Tabán Általános Iskola 1985-ben épült Szeged felsővárosi lakótelepén; környéke
tiszta, rendezett; kétemeletes épületben 21 tanteremmel és egy kettéosztható
tornateremmel működik. Hatalmas udvara a lakótelep “zöldövezete”. Egy iskolai
könyvtár, négy szertár, két számítástechnika terem és nagy ebédlő segíti az oktatónevelő munkát.” 6
Ahogyan azt az iskolakrónikás lejegyezte a felsővárosi lakótelep zöldövezetében,
egy mára kissé megfáradt panel épület ad otthon az intézménynek. Szerencsére
azonban, az egyébként már korábban teljes körűen akadálymentesített épület – az
Iskolafejlesztési Program Szegeden7 – A Tabán Általános Iskola energetikai
korszerűsítése program részeként – több mint 309 milliós beruházásból kerül
megújításra. Nem pusztán az iskola, de a környék és az egész Felsőváros
hamarosan Szeged legfrekventáltabb része lesz. Több milliárdos sportközpont8,
uszoda, világcégek9 helyi képviseletei a régió legmodernebb irodaházában,
kiemelkedően intelligens otthonok10 épülnek az iskola szomszédságában.

6

A Tabán Általános Iskola rövid bemutatása (http://www.taban-szeged.sulinet.hu/iskolatortenet.htm).
https://www.szegedvaros.hu/taban-iskola-korszerusites-2017/
8
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/12/hatezer-fos-arena-es-munkacsarnok-epulhet-a-felso-tiszaparton.html
9
https://sg.hu/cikkek/it-tech/119908/epul-az-epam-hatalmas-szegedi-irodahaza
10
http://www.szegedbesthome.hu/
7
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A korábban pejoratív értelemben használt „lakótelepi általános” minősítés végleg
eltűnhet a közbeszédből. Az iskola eddig is bizonyította, hogy kapuin belül magas
szintű, kiváló minőségű oktató-nevelő munka folyik, a jól felkészült és lelkiismeretes
vezetőségnek és tanári karnak köszönhetően.
A Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola céljainak meghatározásához,
eredményességének tervezéséhez meg kell vizsgálnunk az oktató-nevelő munka
feltételeit, az eddigi eredményeit és hagyományait. Ehhez a nyilvánosan elérhető
dokumentumok, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend,
az iskola honlapján szereplő információk és az Oktatási Hivatal által nyújtott adatok
kerültek feldolgozásra.

2.2 Alapdokumentum, létszámok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentum került
kiadásra, amelynek értelmében az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata11
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi
fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
6.1.1.4. integrációs felkészítés
6.1.1.5. képességkibontakoztató felkészítés
6.1.2. alapfokú művészetoktatás
6.1.2.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak) (új
tanszakok: néptánc tanszak)
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https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Okirat/Download/2061
72
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6.1.2.2. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, fotó-videó
tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: fotó és filmtanszak, grafika és festészet
tanszak, képzőművészeti tanszak)
6.1.2.3. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok:
színjáték tanszak)
6.1.2.4. Évfolyamok száma: 7 (1 előképző, 6 alapfokú évfolyam)
6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás
6.1.3.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás
6.1.4. iskola maximális létszáma: 650 fő
6.1.5. intézményegységenkénti maximális létszám:
Általános iskola 650 fő
Alapfokú művészetoktatás: 200 fő
6.1.6. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga.
Jelenleg 552 tanulói létszámmal, 22 osztályban folyik a nevelői munka.12 Alapfokú
művészetoktatásban 3 művészeti ágban 169 tanuló veszt részt.
Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek száma 29, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdők száma pedig 77. Napközis ellátásban 352
gyermek részesül. Az angol nyelv oktatása, emelt szinten, már a harmadik osztálytól
elkezdődik, jelenleg 389 diák foglalkozik idegen nyelv tanulásával. A diákok nagy
többsége az iskola körzetéhez tartozik, más településről érkezők jelenleg 19-en
vannak.

12

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykeres
o/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=029672
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2.3 Személyi feltételek

A Tabán Általános Iskola kiválóan képzett tantestülete jelenleg 53 fő teljes
munkaidős és 2 fő részmunkaidős pedagógusból áll. Az 1-4. évfolyamon 27 fő, az
5-8. évfolyamon 21 fő, alapfokú művészeti oktatásban 5 fő vesz részt. A nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítők száma 4, technikai személyzet 4 fő. A 100%-os
szakos

ellátottság

minőségi

munkát

feltételez.

A

tantestület

10

szakmai

(osztályfőnöki, alsó tagozatos, humán, művészeti, idegen nyelvi, matematika –
technika

–

informatika,

természettudományos,

integrációs,

munkaközösségben dolgozik.

Az intézmény szervezeti felépítése13

13

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ
http://tabansuli.szegedvaros.hu/e107_files/public/SZMSZ20142.pdf

11

napközis)

Az intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírási szerint felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, döntéseket hoz az intézmény működésével kapcsolatban,
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az
intézmény

belső

ellenőrzési

rendszerének

működtetéséért,

a

gyermek-

és

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka
egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtéséért,

a

tanuló-

és

gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért.
Az intézményvezető munkáját két igazgatóhelyettes segíti. A tanügy-igazgatási
intézményvezető-helyettes

fő

döntésekre,

tantárgyak

a

választott

feladatai

az

órarendkészítéssel

meghirdetésére,

a

kapcsolatos

tantárgyválasztással

kapcsolatos döntésekre terjednek ki.
Elképzelésem szerint a tanügy-igazgatási helyettes feladatai közé emelném az
intézményi innovációval kapcsolatos döntéseket is, ugyanakkor intézményvezetőként
az ezzel kapcsolatos munkafolyamatokban aktívan részt vállalnék. A pedagógiai
intézményvezető-helyettes feladatai az intézményi rendezvények szervezésére és az
ahhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkoznak.
Az intézmény vezetőségének tagjai: az intézményvezető, az intézményvezetőhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői.
A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
Az iskola honlapján elérhető SZMSZ az alábbi intézményi közösségekről rendelkezik:
iskolaközösség,

munkavállalói

közösség,

szülői

munkaközösség,

iskolaszék,

intézményi tanács, diákönkormányzat, valamint az osztályközösségek.
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének
és kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az
összessége. Az intézmény eredményes működése a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők hatékony részvételével valósul meg.

12

A konyhai személyzet tagjai külsős cég alkalmazottjaiként végzik tevékenységüket.
2017. január 1-jével a technikai, gazdasági, kisegítő munkakörben foglalkoztatottak
átkerültek az illetékes tankerület állományába.

2.4 Tárgyi feltételek
A már említett kétemeletes épület 1985-ban készült el és jelen pillanatban is jelentős
korszerűsítés alatt áll, így hamarosan komfortosabbá és modernebbé válik. Korábbi
években több alkalommal kisebb-nagyobb karbantartási és felújítási munkákat
(tetőjavítás, ablakcsere, WC felújítás, padlóburkolat csere) hajtottak végre, anyagi
lehetőségeik függvényében.
Az iskola körül tágas udvar, sportpálya és a KÉSZ Labdarugó Akadémiának
köszönhetően egy harmincszor negyven méteres focipálya is található.14 Az
akadémia jelenleg Elit SZEAC néven folytatja a főleg alsó tagozatos diákok képzését.
A teljes körűen akadálymentesített épületben 10 osztályterem, 10 szakterem, 2
technika műhely, 2 idegen nyelvi terem, 1 számítástechnika-terem, 1 tornaterem és
egy könyvtár található.

További helyiségek: 1 porta, 1 tanári, 5 szertár, 3 iroda, 1 orvosi rendelő,
3 adminisztrációs helyiség, 1 zsibongó, 4 öltöző mosdóval, diák és tanári mosdók,
toalettek emeletenként (12 db), egy kb. 150 fő befogadására alkalmas étterem,
valamint 1 konyha kiegészítő helyiségekkel, amelyet jelenleg a Suli-Host Kft.
üzemeltet.
Az épületben egy helyi vállalkozó jóvoltából büfé is üzemel.
A különböző pályázatoknak köszönhetően a számítógépes ellátottság megfelelő.
2 számítástechnika teremben, ill. a könyvtárban összesen 80 számítógép áll a
tanulók rendelkezésére. Az iskolában jelenleg 14 digitális táblán van lehetőség
interaktív tananyagok használatára. Szélessávú internet hozzáférés a termek
95%-ban elérhető. A diákok 75%-a a könyvtárat rendszeresen felkeresi, amelyben
egyébként délelőttönként tanórákat is tartanak.

14

http://www.delmagyar.hu/sport/taban_a_kesz-bazis/2317996/
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A tanítási-tanulási folyamatban szereplő ismeretekkel kapcsolatos innovációk mellett
a tanítási-tanulási folyamat szervezésével kapcsolatos innovációk is rendkívül
fontosak lehetnek számunkra. Ezen a téren gyors és látványos változást hoz majd a
jövő tanévtől már minden általános iskola számára (kötelezően) elérhető Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA)15, amelynek a bevezetését
rendkívül fontosnak tartom. A Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
eddig nem használt e-napló rendszert, pedig egy online napló jelentősen
csökkenthette volna a pedagógusok adminisztrációs terheit, és megkönnyíthette
volna már eddig is a szülőkkel való kapcsolattartást és tájékoztatást. A KRÉTA
rendszer mellett, további iskolai informatikai jellegű fejlesztés keretében az
intézmény honlapját kellene úgy átalakítani, hogy az teljes mértékben megfeleljen
napjaink elvárásainak. Egy responsive16, mobil-, tablet- és keresőbarát, biztonságos
és kellőképpen informatív honlap elkészítése nagyban hozzájárulna az iskola
imázsának növeléséhez.

2.5 Gazdálkodás
Az intézmény önálló gazdálkodást nem folytat, a Szegedi Tankerületi Központ, mint
illetékes gazdálkodási szerv biztosítja az iskola működéséhez szükséges anyagi
forrásokat. Takarékos gazdálkodás, költséghatékony működés, állagmegóvás,
valamint támogatók, cégek bevonása lehet a hosszú távú siker záloga.
Az eddig elnyert sikeres pályázatok nélkül lényegesen szerényebb körülmények
között lehetne nevelő-oktató munkát folytatni, ezért a pályázatokon való részvétel a
jövőben is fontos szerepet kell, hogy kapjon az intézmény életében.

15
16

http://www.ekreta.hu/
http://www.usernet.hu/hirek/mi-az-a-responsive-web-design-rwd/253
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Szülők és tanárok a Szegedi Tabán Iskolai Alapítványt 1991-ben hozták létre, az
alapító okiratuk szerint az alapítvány célja: 17


segíteni a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nemzetközi kapcsolatok
létesítését



az iskola tehetséges gyermekeinek tanulmányi versenyeken, pályázatokon
való indulásának anyagi támogatása, jutalmazása



a hagyományok ápolásának támogatása, kulturális rendezvények segítése,
tanulmányi és szakmai versenyek szervezésének és lebonyolításának
támogatása



a diáksport és a diákönkormányzat rendezvényeinek segítése



a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósulásának
támogatása:

környezettudatos

magatartás

kialakítása,

egészséges

életszemlélet kialakítása, pályaorientáció segítése.

2.5 Az iskola kapcsolatai
Minden oktatási intézmény számára rendkívül fontos lehet a belső és külső
kapcsolatok rendszere. A nevelőtestület tagjainak, munkaközösségeinek belső
kapcsolattartására, információáramlásra, közös munkára egy digitális platformon
működő kommunikációs rendszert vezetnék be, amely jelentősebb anyagi ráfordítás
nélkül, viszonylag gyorsan növelné a munka hatékonyságát.
Meghatározó szempontnak tartom, hogy az iskola partnereiben pozitív kép alakuljon
ki a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláról.
A célok sikeres megvalósítása csak a környezet bevonásával érhető el, ennek
érdekében a külső kapcsolatok ápolása, fejlesztése nélkülözhetetlen feladat.
A Szegedi Tankerületi Központtal, mint fenntartóval, illetve a tankerület többi
intézményeivel való folyamatos és jó kapcsolat fenntartását egyik legfontosabb
feladatomnak tekinteném.

17

http://tabansuli.szegedvaros.hu/page.php?43

15

A jelenlegi külső kapcsolatok:


Csemete Klub



Dalerd Rt.



Szegedi Madártani Egyesület



Szegedi Vízmű Zrt.



Kiskunsági Nemzeti Park



Junior Achievement Magyarország



Szegedi Tudományegyetem JGYPK

Jelen pillanatban nincsenek nemzetközi kapcsolatai az iskolának, évekkel korábban
Hollandiával, Angliával tartottak diákcsere programokat, amelyeket a jövőben
szerencsés lenne megújítani.

2.6 Az iskola eredményességének mutatói
Az iskola működésének, ill. eredményességének vizsgálata kétféle módon
történhet.18 A tantárgyi tudásszint mérése osztályzatokkal értékeli az iskolai munkát.
Ennek függvényében vegyük szemügyre az alábbi, legfrissebb adatokat tartalmazó
táblázatot.

18 A tantervelmélet és pedagógiai értékelés alapjai.
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tantervelmlet_s_a_pedaggiai_rtkels_alapjai/1121_az_eredmnyessg_viszonytsa_s_mutati.html

16

2016-2017. I. félévi átlagok az osztályfőnöki beszámolók alapján:

Statisztikai adatok az elmúlt 5 tanévről:

A fenti táblázatokból egyértelműen megállapítható, hogy az iskolaátlag 4,2-es érték
körül alakul már évek óta, ami jó intézményi munkára enged következtetni.
Az eredményesség viszonyításának másik szempontja, a társadalmilag releváns
tudásterületek értékelése különböző képesség- és kompetenciavizsgálatokkal.19

19

A tantervelmélet és pedagógiai értékelés alapjai.
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tantervelmlet_s_a_pedaggiai_rtkels_alapjai/1121_az_eredmnyes
sg_viszonytsa_s_mutati.html

17

Az alábbi táblázatok az iskola 2016. évi kompetencia-mérés eredményeit hasonlítja
össze az országos átlaggal: 20

A fenti adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az iskola diákjai a 2016. évi
kompetencia-mérésen mind matematikából, mind szövegértésből az országos
átlagnál magasabb pontszámot, vagyis jobb eredményt értek el. Az intézmény
pedagógusai kiválóan jó munkát végeztek a diákok szövegértő képességének és
matematikai logikájának a fejlesztése terén.

20

Az országos kompetenciamérés jelentései
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029672&th=1

18

A CSH-index is viszonylag jól alakult 2016. évben. A CSH-index olyan mutató,
amelyet a szülők iskolai végzettsége, a család anyagi helyzetét jellemző tárgyak és a
tanulást segítő eszközök alapján alakítottak ki.21

Az intézmény, kérésem ellenére sem tudott szolgálni számomra részletes
továbbtanulási

adatokkal,

azonban

a

nyilvánosan

elérhető

adatokból

a

továbbtanulással kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy a diákok döntő többsége
szakközépiskolában folytatja tanulmányait a 8. osztály elvégzése után. 22 Az összes
továbbtanuló diák kb. harmada folytatja tanulmányait gimnáziumban.

21 MELLÉKLET: SZÓJEGYZÉK az Országos kompetenciaméréshez
http://pszk.nyme.hu/tamop412b/meres_ertekeles/3_mellklet_szjegyzk_az_orszgos_kompetenciamrshez.html
22 Az országos kompetenciamérés jelentései https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029672&th=1

19

III. Az intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési elképzelések

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”
(Szent-Györgyi Albert)

Intézményvezetői megbízásom esetén elsődleges feladatomnak tartanám, hogy az
iskola értékeit, hagyományait a lehető legjobb tudásom szerint megőrizzem és
gyarapítsam. Ezt a feladatot azonban csak a pedagógusokkal és a pedagógiai
munkát közvetlenül segítőkkel közösen tudom megvalósítani.
A Pedagógiai Programban23 a nevelőtestület által megfogalmazott jövőképpel:
„A jövő Tabán iskolája mindenki felé nyitottan, az eddig kialakított
értékek

megőrzésén

és

gazdagításán

dolgozik,

rendezett,

szép

környezetben, nyugodt légkörben működik együtt szülő, tanuló és tanár.”
teljes mértékben azonosulni tudok.

Az általános célt az alábbiak szerint jelölték ki:
„Iskolai oktató-nevelő munkánk fő törekvése: a komplex személyiségfejlesztés
gyermekközpontú szemlélettel.”24
A fenti célok megvalósításához kölcsönös bizalomra, motivációra, kreativitásra, és
szorgalomra egyaránt szükségünk lesz.

3.1 Személyi feltételek
A XXI. században bekövetkező gazdasági, társadalmi változások, valamint az új
oktatási tartalmak új pedagógusszerepet kívánnak. A tanár feladata is megváltozik, a
tudás átadása helyett a pedagógus inkább a tudás megszerzését segíti. A környezeti
változások miatt fellépő problémák feloldása egy önreflektív viselkedés-repertoár
kialakításában rejlik.

23
24

20

„A reflektív pedagógus tisztában van saját lehetőségeivel,

Pedagógiai Program http://tabansuli.szegedvaros.hu/e107_files/public/ped.pdf
Pedagógiai Program http://tabansuli.szegedvaros.hu/e107_files/public/ped.pdf

potenciáljaival, megfelelő önismerettel rendelkezik, aki tisztában van a korlátaival és
a képességeivel.”25

A minőségi oktatás, valamint a folyamatos fejlődés érdekében feladatomnak tartom,
hogy segítsem és biztosítsam a továbbképzés lehetőségét kollégáim számára. Az
életpálya-modell előmeneteli rendszerében minősítés előtt álló vagy a rendszerbe
belépni kívánó kollégák motiválását, ösztönzését és támogatását is a fontos
feladataim közé sorolnám.
A pedagógusok segítségére lehet továbbá a 2015-ben létrejött Pedagógiai Oktatási
Központ (POK), amely féléves bontásban kínál változatos képzéseket.

A pedagógus továbbképzések központi támogatása átalakult, ezért új típusú
képzések felkutatása lenne a célom. Jelen pillanatban is elérhető néhány, főleg az
IKT kompetenciák fejlesztését szolgáló online képzés. Ezek száma évente bővül,
már a nagy világcégek, mint a Microsoft vagy a Google is tartanak a pedagógusok
számára elérhető, kiváló minőségű, ingyenes képzéseket.
„Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században
analfabétának fog számítani.” (Teller Ede)
2016 nyarán a kormány elkészítette Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját:
„Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni a
megfelelő, mind az élethosszig tartó tanulás, mind a munkaerőpiac számára kiemelt
fontosságú IKT- alapkészségeket, szükséges a pedagógusok megerősítése is ezen
a területen. Jelenleg Magyarországon az európai tagállamok között az egyik
legalacsonyabb az IKT-val támogatott tanórák aránya, amelynek egyik fő oka nem
elsősorban a megfelelő technológiai eszközök, hanem a pedagógusok megfelelő
képzettségének, motivációjának és támogatásának a hiánya.” 26

25

Ritter Andrea: A pedagógusszerep változásai
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/Ritter.pdf
26

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája - Digitális Jólét Program
http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
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A több mint 10 éves, az informatikai versenyszférában szerzett tapasztalataimat talán
ezen a téren tudnám a legsikeresebben hasznosítani és az iskola közösségének a
javára fordítani.

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 10 munkaközösséget tart számon,
amelyek

hatékonyan

vesznek

részt

az

intézmény

szakmai

munkájának

irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség tagjai
tesznek javaslatot a munkaközösség-vezetőjének személyére, akiknek támogató
munkája és tevékenysége nélkül az intézmény irányítása nem lehet hatékony. A
munkaközösség-vezetőkkel tartott rendszeres értekezletek számát az aktuális
feladatokhoz igazítva határoznánk meg.

A szülők támogató munkája nélkül az iskola nem lehet sikeres, ezért velük a lehető
legjobb kapcsolat kialakítása lenne a célom, amelynek fontos része a szülők gyors és
pontos tájékoztatása. A leghatékonyabb információközlésre még a sürgősen
megújítandó honlap sem megfelelő minden esetben, ezért egy hírlevélküldő rendszer
beüzemelését végezném el, amely egyébként új anyagi források bevonását nem
igényelné.

A vezetési struktúrában változást hozna, hogy elképzelésem szerint a tanügyigazgatási
kapcsolatos

helyettes

feladatai

döntéseket.

közé

emelném

Intézményvezetőként

az

azonban

munkafolyamatokban aktívan és örömmel részt vállalnék.
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intézményi
ezzel

innovációval
kapcsolatos

3.2 Tárgyi feltételek
Az épület az Iskolafejlesztési Program Szegeden27 – A Tabán Általános Iskola
energetikai korszerűsítése program (TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00013) részeként több
mint 309 milliós beruházásból kerül megújításra 2017. december 31-ig.

A beruházás eredményeképpen:
 csökken az éves primerenergia igény (PJ/év, kWh/év)
 megújuló energiaforrásból energia kerül előállításra
 csökken az ÜHG kibocsátás
 települési szinten tisztábbá és egészségesebbé válik a környezet
 komfortosabbá válik az iskolaépület.

Elmondhatjuk, hogy a beruházás befejezése után egy modern, környezetbarát,
korszerű tanulási környezet várja majd a diákokat, ahol minden feltétel adott lesz a
sikeres nevelő-oktató munkához.

A korábban említett Digitális Jólét Program megvalósításához szükség lesz a
jelenlegi, meglévő IKT eszközök fejlesztésére és bővítésére. Új pályázatok
felkutatása mellett, az eszközpark bővítését támogató vállalkozások és informatikai
cégek bevonásával szeretném megoldani.

A nagy sikernek örvendő Samsung Smart School Program megmutatja számunkra,
hogy egy világcég hogyan képzeli el a „hatékonyabb tanítást és az örömteli
tanulást.”28 A projekt híre és sikere robbanásszerűen terjedt országszerte, így mára
már közel harminc SMART tanterem működik általános és középiskolákban
egyaránt. Az ehhez hasonló programok megismerése és az azokhoz történő
csatlakozás rendkívül fontos lehet az intézmény számára.

27

https://www.szegedvaros.hu/taban-iskola-korszerusites-2017/
SAMSUNG SMART SCHOOL
http://www.samsung.com/hu/smart-school/
28
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Az iskolai eszközök, kellékek, anyagok, felszerelések, játékok pótlása elsősorban a
fenntartó segítségével valósulhat meg, de a sportszerek, a sporteszközök
gyarapítása, származhat az iskolával partneri kapcsolatban lévő egyesületektől is.

3.3 Pedagógiai munka
„Szükséges minden tehetséget kiművelni, hogy mindenki, aki embernek
született, tanuljon meg emberként élni.” (Comenius)

A Pedagógiai program készítőivel egyetemben fontosnak tartom, hogy olyan
környezetet teremtsünk, amelyben a tehetséges tanulók képességeiket a legjobban
kibontakoztathatják. Zsolnai József szavaival élve, akinek tehetsége kibontakozhat,
az a világot is jobbá teheti egy kicsit. A Nemzeti Tehetség Program célja, hogy
egyetlen magyar tehetség se kallódjon el. Ennek tükrében célunk az iskolában lévő
tehetséges diákok felkutatása, a tehetség kibontakozásának megfelelő támogatása,
illetve hosszabb távon a tehetség hasznosulásának elősegítése.
Az

intézmény

honlapját

böngészve

egyértelműen

megállapíthatjuk,

hogy

tehetségben nincs hiány, ha a különböző versenyek eredményeit vesszük alapul. A
nevelőtestület munkáját minden lehetséges eszközzel segíteném, hogy még több
tehetséges gyermeket neveljünk. Javasolnám a Sakkpalota program megismerését
a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére. A sakk „a történelem egyik legősibb
játéka - a jövő oktatási eszköze.”29

A sporttevékenységek támogatása is kiemelt figyelmet érdemel programomban. Az
a diák, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális és egészségügyi állapotba kerül, de
még a tanulás is könnyebb lesz számára, „jobban teljesít az iskolában, illetve a
munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik, mely távol tartja a káros
szenvedélyektől

(drogtól,

dohányzástól,

alkoholtól),

hasznosan

felgyülemlő feszültséget, agresszivitást, lelkileg és szellemileg is

29

Polgár Judit: Polgár Judit Sakk Alapítvány
http://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/

24

vezeti

le

a

kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. Nem sok olyan dolog van,
ami annyira előremutató, mint a sport.” 30
Mint angol szakos tanár, érdeklődéssel fordultam a drámajáték, drámapedagógiai
módszerek irányába. Érdekes volt látni, hogy mennyire hatékonyan lehet a módszer
segítségével a nyelvi készségeket fejleszteni. Személyiségfejlesztő hatásának
köszönhetően a módszer azonban az idegen nyelvi órákon jócskán túlmutat,
ugyanakkor a kooperációs készségek fejlesztésére is kiválóan alkalmas. Iskolai
szintű alkalmazásának nem pusztán az idegen nyelvi órákon lenne létjogosultsága.

A korábban említett tehetséggondozás nem vonhatja el figyelmünket a sajátos
nevelést igénylő és hátrányos helyzetű tanulókról sem. Megfelelő ellátásuk
egyáltalán nem könnyű feladat, azonban szerencsés esetben a szülők gondoskodó
támogatása mellett, közösen jó eredményeket érhetünk el.

3.4 Digitális oktatás
Tisztában vagyok azzal, hogy a digitális oktatás nem pusztán a tanulás-tanítás
eszközeit változtatja meg hosszú távon, hanem a folyamatait és módszereit is. Pár
mondatban röviden felvázolnám az intézményben általam bevezetni kívánt Moodle
eLearning keretrendszert. A nyílt forráskódú rendszer telepítése és beüzemelése
anyagi forrásokat és külső szakértőket nem igényel. Egy egyszerű „közösségi” oldalt
kell elképzelni, amelyet oktatási célból hoztak létre. A felső tagozatos diákok jelentős
része már rendelkezik Facebook hozzáféréssel, ők rendkívül gyorsan elsajátítanák a
rendszer működését. A nagyobb feladat a pedagógusokra hárulna a tananyagok
feltöltése miatt. Előnye viszont, hogy egyszer kell elkészíteni, majd éveken át
használható minimális aktualizálás mellett. A rendszer használata az iskola
pedagógusai számára opcionális. Kellő támogatást biztosítunk számukra, hogy
alkalmazzák ezt a jövőbe mutató lehetőséget, majd elinduljanak akár a blended
learning irányába is, diákjaik legnagyobb örömére.
30

Óbudai Egyetem, Miért fontos a sport?
https://www.uni-obuda.hu/sport/miert-fontos
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A digitális tananyagok tárának folyamatos bővítése és frissítése nélkülözhetetlen
feladat. Egyre több és jobb minőségű szoftverbázis áll a rendelkezésünkre,
amelyekre kollégáim figyelmét rendszeresen felhívnám.

A digitális kompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a nevelőtestülettel közösen
átdolgoznánk és módosítanánk intézményünk Pedagógiai programját, hogy az
összhangba kerüljön a Digitális Jólét Program célkitűzéseivel. Feladatomnak
tekintem, hogy az intézmény pedagógusai az általuk tanított tantárgyak óráin a
digitális oktatási eszközöket és technikákat készségszinten tudják használni.

3.5 Művészeti oktatás
„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes” (Kodály Zoltán)

A teljes ember neveléséhez vezető út a művészeteken keresztül valósulhat meg. A
zene személyiségfejlesztő hatása felbecsülhetetlen. „Személyiség-, és kognitív
képességeket, fejlesztő hatásait, és egyéb funkcióit (pl. megnyugtató, szemléltető,
motiváló, ellazító)” 31 ismernünk és használnunk kell. Az iskola zenei múltja és sikerei
lenyűgözőek. Minden eszközzel azon leszek, hogy ezt a „zenei örökséget” méltó
módon

támogassam.

A

mostanság

elmúlni

látszó

külföldi

kapcsolatok

megújításában, új kapcsolatok felkutatásában aktívan részt kívánok vállalni.

Korábban már említést tettem a drámapedagógia módszerek hatékonyságáról.
A színjátszás változatos formái az oktatás segítőivé váltak, „amelyeknek kitűzött célja
a közösségi létezés, a kooperativitás tanulása, a fiatalok társas lénnyé és a kultúra
részeseivé tétele volt.” 32 Minden tevékenység, amely a gyerekek gyarapodását és
fejlődését szolgálja meg kell, hogy találja helyét az iskolában.

31

Solti Kálmán: „Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes”
http://www.parlando.hu/2014/2014-6/SoltiKalman-Legyen_a_zene_mindenkie1.htm
32
Di Blasio Barbara: Pedagógiai lehetőségek tárháza
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00184/pdf/EPA00011_iskolakultura_2014_4_044-062.pdf
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„Népet csak egészében lehet megismerni, a nép dalát is csak az érti meg
igazán, aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét…” (Kodály Zoltán)

A tánc azon túl, hogy szórakoztató segít megismerni hagyományainkat, múltunkat,
szokásainkat. Nemes célunk lehetne, hogy a néptánc a gyermekek életformájává
váljon, de napjaink „modern” világa megnehezíti ezen törekvésünk. A határon túli
magyar vidékek színes táncvilága végtelen lehetőséget biztosít számunkra. Erdélyi
magyarként örömmel csatlakozom az ezzel kapcsolatos tervek megvalósításához.

A rajz, vizuális kultúra tantárgy kulcsfontosságú szerepet tölthet be a jövő
iskolájában, a gyerekeink a vizuális média túlfogyasztói lettek. „Az iskolának elő kell
segítenie azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű képi információ
minél magasabb szintű, önálló feldolgozására, értelmezésére, megfelelő szelekció
elvégzésére.” 33

3.6 Intézményirányítás
A vezető személyisége és munkája nagymértékben befolyásolja a szervezeti légkört,
ebből adódóan nagy hatással van az iskola hatékonyságára, a pedagógusok és a
diákok elégedettségére.

Tervem egy olyan környezet kialakítása amely:
 serkenti a szakmai kezdeményezést, önállóságot
 ösztönzi a magas színvonalú pedagógiai tevékenységet
 elősegíti egymás munkájának tiszteletét
 bátorítja a pedagógiai innovációt
 szerethetővé teszi az iskolát a tanulók és a szülők számára

33 Bodóczky István: A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai
http://ofi.hu/tudastar/rajz-vizualis-kultura
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Az oktató-nevelő munka sikerességének érdekében az iskolavezetés feladatai:
 döntések

előkészítése,

döntések

meghozatala

előtt

a

nevelőtestület

véleményének összegzése
 hozott döntések kihirdetése, végrehajtása, ellenőrzése
 feladatok ismertetése, végrehajtásának koordinálása
 feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása
 képzési lehetőségek biztosítása
 dolgozók munkájának elismerése

Az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, az oktató-nevelő munka feladataiért a
felelősség az intézményvezetőt terheli. Feladataim ellátásához, az iskolát érintő
döntések meghozatalához közvetlen segítőim, a helyetteseim támogatását kérem.
Odaadó munkájuk nélkülözhetetlen számomra, közös céljaink, terveink és majdan
sikereink elérése is csak velük valósulhat meg. A nevelőtestület számomra egy nagy
és erős csapat, amelynek tagjai egymás munkáját támogatva dolgoznak a közös
célok eléréséért.

3.7 Összegzés
Az előző oldalakon bemutatott vezetői programom az általam elgondolt feladatokat,
terveket, ötleteket tartalmazza, amelynek középpontjába az emberközpontú
nevelést állítottam.
Legfontosabb teendőim között tartom számon a kulcskompetenciák fejlesztését, a
tanulás alapjainak megszilárdítását,

hagyományaink és nemzeti értékeink

ápolását.

Bizonyára nem sikerült az iskola teljes egészére kiterjedő részletes elemzést
készíteni, de azt gondolom, hogy felvázoltam azt az utat, amelyen vezetésemmel az
intézmény haladni tudna.
A nyilvánosan elérhető dokumentumok elemzésével készítettem a pályázatom,
azonban szerettem volna az intézmény mindennapjait, gondjait, problémáit, sikereit
alaposabban megismerni. Sajnos próbálkozásaim nem jártak sikerrel, az aktuális
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beszámolókba

betekintést

nem

kaphattam

adatvédelmi

okokra

hivatkozva.

Természetesen az intézményről kialakított kép lényegesen árnyaltabb lenne, ha
konstruktívan fogadják érdeklődésem. Mindezek fényében állíthatom, hogy nem kis
kihívást jelentene számomra az intézményvezetői tisztség betöltése, de a
köznevelésben és a versenyszférában az elmúlt 16 évben szerzett tapasztalataim
birtokában kijelenthetem, hogy képes vagyok teljesíteni az előttem álló feladatokat és
meg tudok felelni az elvárásoknak.

Célom, hogy vezetésemmel az iskola közösségének, nevelőtestületének és a
fenntartónak

a

támogatásával

egy

innovatív,

XXI.

századi,

ugyanakkor

hagyományaira, értékeire büszke és sikeres intézményt tudjunk magunkénak.

„Valószínűleg

világosan

kitűnik

mindebből,

hogy

azok

közül,

aki

tanulmányaikban elő tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de
azok közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok.”
(Apáczai)

Szeged, 2017. március 21.

_________________________
Bozsoky István Barna
pályázó
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IV. Mellékletek
4.1 Pályázati nyilatkozat
Alulírott, Bozsoky István Barna pályázatot nyújtok be a Közszféra Állásportálja
Közigállás honlapján 2017. február 28-án megjelent KLIK/062/3059-1/2017 azonosító
számú pályázati felhívás alapján Tabán Általános Iskola és Alapfokű Művészeti
Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.



Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához



Nyilatkozom,

hogy

hozzájárulok

a

teljes

pályázati

anyagom

sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)


Kijelentem, hogy a magasabb vezető állás betöltésére törvényileg előírt,
valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek
igazolásait mellékelem.

Mellékelem a következő iratokat, igazolásokat:
 szakmai önéletrajz
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolatát
 hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot.

Szeged, 2017. március 21.

________________________
Bozsoky István Barna
pályázó
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