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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 
 

Alulírott, Kukucska Márta pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere 

által 2015. február 27–én megjelent pályázati felhívás alapján a székesfehérvári Zentai Úti 

Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Zentai utca 8.) intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  

Kijelentem, hogy a Zentai Úti Általános Iskola intézményvezetői állás betöltésére előírt, 

valamint a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelek és ennek igazolásait 

mellékelem.  

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához, 3. személlyel való közléséhez. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázatommal összefüggő 

kezeléséhez.   

Pályázatomban szereplő dokumentumok: 

 pályázati nyilatkozat 

 szakmai önéletrajz 

 intézmény vezetésére vonatkozó program és szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések 

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség,  

szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata 

 ötéves szakmai gyakorlat igazolása 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 

Székesfehérvár, 2015. március 24.                

 

                                                                   Kukucska Márta 
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I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév: Kukucska Márta 
Lakcím: Székesfehérvár, Galántai u. 91. 

Telefonszám: 06-20-4627863 

E-mail: martakukucska@gmail.com 

Állampolgárság: magyar 

Születési dátum: 1959. április 5. 

Oktatási azonosító szám: 73392507548 

Jelenlegi munkahely: 

 Munkaviszony kezdete: 1991. augusztus 16. 

 Munkáltató neve és címe: Zentai Úti Általános Iskola 

                                                 Székesfehérvár, Zentai utca 8. 

 Foglalkozás, beosztás: ének-zene szakos tanár 

                                                 DMSP (Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus) 

                Intézményi Tanács elnöke 

Előző munkahelyek:  

 Időtartam: 1981-1988 

Munkáltató neve és címe: Általános Iskola  

                                                Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. 

Foglalkozás, beosztás: ének-zene szakos tanár 

 Időtartam: 1988-1991 

Munkáltató neve és címe: Németh László Általános Iskola 

                                                Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6. 

Foglalkozás, beosztás: ének-zene szakos tanár 

                                                 szabadidő-szervező 

 Időtartam: 2006-2008 és 2010-2011 között 

Munkáltató neve és címe: Tóparti Gimnázium 

                                                Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 

Foglalkozás, beosztás: óraadó ének-zene szakos tanár 
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Tanulmányok 

 Pécsi Tanárképző Főiskola   1977-1981 

népművelés – ének-zene szakos általános iskolai tanár     358/1981.sz Oklevél 

 

 Budapesti Műszaki Egyetem         1996-1998 

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar  

            közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus                          FKV-277/1998 

 

 Szegedi Tudományegyetem            2012-2013 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

mesterfokozatú okleveles ének-zene tanár                   JGYPK-00250-2013/OKL 

 

További tanulmányok 
 1999   

Tanulási képességek fejlesztése, tanulási problémák megoldása a kineziológia eszközeivel 

                                                                                                                 30 óra/ Tanúsítvány 

 2000               

Mérésmetodika                                                                                        35 óra/Tanúsítvány 

 

 2002             

   Európai Számítógép-használói Jogosítvány                                                 ECDL vizsga 

 

 2006                

Önálló tanulási képességek, szokásrendszerek kialakítása, fejlesztése  

                                                                                                                 30 óra/Tanúsítvány 

 2009                 

Környezeti nevelés a természetben                                                          60 óra/Tanúsítvány 

 

 2012                 

Diákönkormányzatok munkáját segítő, patronáló pedagógusok felkészítése   

                                                                                                                 40 óra/Tanúsítvány 
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Szakmai tapasztalat 

 Igazgatóhelyettes   1997-1999 

 25. éve osztályfőnök 

 tankönyvfelelős 2002-2014 

 DMSP (Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus) 2006- 

 Intézményi Tanács elnöke 2014- 

 

Cím 
 Tanácsosi cím    2004.      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

 

Díjak 
 Székesfehérvár Zenei Nevelésért Díj  2010. 

A Zenei Nevelésért Alapítvány által  (Mihályi-díj) 

 Fricsay Richárd Zenei Díj  2010. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

 Zentais Gyűrű  2011. 

Zentai Úti Általános Iskola Tantestülete által 

 Iskolai kórusommal 23. éve veszek részt az Éneklő Ifjúság országos, megyei, városi 

versenyein, bemutatóin, ahol  

                                 „Év kórusa” címet. 

                                „Arany Minősítés Diplomával”,  

                               „Arany” fokozatú minősítéseket értünk el. 

Karnagyi munkámért többször kaptam elismerő oklevelet. 

 

Érdeklődési kör: 
 szívesen járok hangversenyekre, koncertekre 

 intenzíven tanulom az olasz nyelvet 

 nagyon szeretek olvasni 

 rendszeresen túrázom, kirándulok 

 családommal vitorlázom 
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II. BEVEZETÉS 

Kukucska Márta vagyok, mesterfokozatú okleveles ének-zene tanár.  

Huszonnegyedik Zentais tanévemet kezdtem az idén. Alsós és felsős osztályokban 

tanítok ének-zenét, 25. éve vagyok osztályfőnök és 21 éve aktívan részt veszek iskolám 

vezetésében, két évig igazgatóhelyettesként, 8 éve Diákönkormányzatot Segítő 

Pedagógusként, 2 éve pedig az Intézményi Tanács elnökeként. 

 1981 júniusában Pécsett a Tanárképző Főiskolán népművelés-ének-zene szak 

elvégzése után kaptam alapdiplomámat. Utam ide szinte egyenes volt, hiszen ének-zene 

szakos általános iskolában kezdtem alapfokú tanulmányaimat, s szinte természetes, hogy a 

székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium ének-zene tagozatán folytattam a középiskolát. Itt 

olyan tanáraim voltak, akiktől sokat tanultam, akiket zseniális tudásuk, tehetségük, emberi 

kvalitásaik miatt tiszteltem, ösztönösen is sok mindent átvettem tőlük. Gimnáziumi és 

főiskolai éveim megerősítették bennem a zene szeretetét, a kórusmuzsika örömét. Azt, hogy 

életem, zenei pályám meghatározó része lett a kórusművészet, leánykarban és vegyeskarban 

eltöltött örömmuzsikus éveimnek köszönhetem. Pályakezdő korom óta – bárhol tanítottam – 

mindig megszerveztem iskolai kórusaimat. Hiszem, hogy az ének-zene órák mellett az 

énekkari közös munkának, közös énekszónak igen erős a személyiség- és közösségformáló 

ereje. 

Tanári pályafutásom számtalan szép emléke, eseménye, elismerése ellenére is úgy 

érzem, szükségem van szakmai megújulásra, felfrissülésre. Az elmúlt évtizedek gazdasági, 

társadalmi és iskolarendszerünkben végbemenő változásai másfajta, a nevelőmunka területén 

is képzett tanárokat, tanítókat várnak el. Éppen ezért, ezeknek az új elvárásoknak megfelelően 

szeretnék jó pedagógus lenni, aki szakmailag, módszertanilag még felkészültebben, még 

lelkesebb pedagógiai elhivatottsággal végzi munkáját. Korunk új kihívásai nemcsak a 

diákoktól, hanem tőlünk, pedagógusoktól is megkövetelik az életen át tartó tanulást. Ezért is 

vettem részt mesterképzésben és szereztem meg egyetemi diplomámat a Szegedi 

Tudományegyetemen. 

 Immár 31 tanítási év áll mögöttem. Történelmi léptékkel nem nagy idő, de egy emberi 

élet léptékekén már komoly kornak számít. A három évtized alatt bőven megtapasztalhattam, 

hogy a társadalmi, gazdasági változások mennyire átformálták a minket körülvevő világot. 
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 Tanári pályámon érzékeltem a közoktatás rendszerének formálódását, hogy egyes éveiben, 

évtizedeiben miként rendelkezett intézményekről, autonómiáról, fenntartói feladatokról, 

nevelési koncepciókról, tantárgyi struktúrákról, követelményekről. Mint szaktanár is, szűkebb 

keretek között megalkotója lehettem műveltségi területek követelményeinek, értékelési 

rendjének, számtalan innovációs folyamatának – és hogy a legaktuálisabbakat említsem: 

három évtizedes tanári munkám értékeléséhez elkészíthettem Porfóliomat. 

 Társadalmunk folyamatos differenciálódása, a család funkciójának átértékelődése, a 

rohanó, szerepét tévesztett világ iskolarendszerünk egyik résztvevőjét sem kíméli. Az 

oktatásügy valamennyi szereplőjétől „modern”, korral, eszmékkel haladni tudó gondolkodást 

vár el, új elvárásokkal tekint az iskolákra, diákokra, pedagógusokra egyaránt.  

Ezeket a változásokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Legfontosabb kincseink, a 

gyermekeink átalakuló társadalmunk tükrei: minden közvetlenül éri őket – az iskola, a szülői 

ház, társas kapcsolataik, környezetük és a média hatása. Ezek mély lelki nyomokat hagynak 

testi-lelki-mentális fejlődésükben és éppen ezért óriási a felelősségünk nekünk, 

pedagógusoknak, akiknek - a globális fogyasztói gondolkodás erősödésével - egyre inkább a 

szolgáltatói magatartás jut, holott a tanítói, tanári hivatás szolgálat, a szó legnemesebb 

értelmében! 

 Kollégáimmal, munkatársaimmal tesszük a dolgunkat: új kérdésekre új válaszokat, új 

kihívásokra optimális megoldásokat keresünk, hogy gyermekeink örömmel, sikerekkel éljék 

meg Zentais éveiket. 

 Kellő elhivatottsággal, ambícióval vezetői szinten is szeretném vállalni e nemes 

feladatot, mert: 

„nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, de az 

sem mindegy, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra”  

                                                                                  (Márki Zoltán) 
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III. HELYZETELEMZÉS 

     
3.1. Intézmény adatai 

Iskolánk Székesfehérvár egyik legszebb zöldövezetében, az észak-keleti városrész, 

Ráchegy hangulatos családi házai és Köfém lakótelep által határolt területen található. Hat- 

évtizedes múltjával fogalommá vált, Zentaisnak lenni büszkeség, akár diákként, akár 

tanárként. 

 A Zentai Úti Általános Iskolában 1955. szeptember 1-jén kezdődött meg a tanítás, 

ebben az évben ünnepeljük fennállásának 60. évfordulóját.  

Típusát tekintve alapfokú oktatásban közoktatási feladatokat ellátó 8 évfolyamos 

intézmény, 1-6. osztályokig kompetencia alapú oktatással. 2013. január 1  óta fenntartója a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek 

és célok alapján 1-8. évfolyamon általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatását, ezen 

belül sajátos nevelési igényű tanulók nevelését is végezzük. Alaptevékenysége közé tartozik 

még a tanórán kívüli oktató-nevelő tevékenység.  

3. osztálytól kezdve tanítjuk a választható (német vagy angol) idegen nyelvet és 4. 

osztálytól az informatikát. Minden alsós évfolyamunkban úszásoktatás folyik, így 4 év alatt 

vízbiztossá válhatnak diákjaink.  

Jelenlegi létszámunk: 398 fő tanuló. 

Évfolyamaink párhuzamos osztályai változó létszámúak, 30 és 19 fő közöttiek. Az 

első hat évfolyam magasabb létszámú osztályaiból 7. évre csökken a létszám a hatévfolyamos 

gimnáziumok elszívó hatása miatt. Ez öröm is lehet számunkra, hiszen mindez annak a 

bizonyítéka, hogy diákjainkat jól felkészítjük a magasabb képzésű iskolákba való bejutásra.  

A 16 tanulócsoportba járó (8 alsó, 8 felső) tanulóink többsége körzetünkben lakik, de 

szívesen jönnek hozzánk más városrészekből illetve a környező közeli településekről. Az az 

általános tény, hogy a jól működő családok gyermekei általában jobban teljesítenek, 

iskolánkra is igaz. Nevelő munkánk része a „zűrösebb” családi hátterű, nehezebb sorsú gyerek 

oktatása, de valljuk: ők is lehetnek eredményesek, ha elfogadják a segítő szándékkal nyújtott 

kezet. A Köfém lakótelepről több, mentális és anyagi problémával küzdő család gyermeke jár 

hozzánk és a szomszédos utcában lévő Gyermekotthonos tanítványaink oktatása-nevelése is 

nagy pedagógiai kihívást jelent tantestületünknek. 
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3.2.  Intézmény rövid története 
Intézményünk Székesfehérvár Ráchegy városrészén a közakarat iskolájaként született 

a ciszterci rend nyári rezidenciája helyén. A II. világháború pusztításai után a valamikor 

nemes fákkal, szőlőkkel beültetett angolpark területén az oktatásért elhivatott, lelkes 

pedagógusok, Szabó Jenő és Sellyei Kornélia, valamint a hozzájuk csatlakozó, környéken 

lakók kétkezi munkájával, társadalmi munkát végző mesteremberek segítségével indulhatott a 

tanítás 1955 őszén. A 2 tanteremből és a szerény igazgatói lakásból álló épületet hamarosan 

bővíteni, fejleszteni kellett. Az újabb összenyitható tantermek már egyéb rendezvényeknek is 

pl. úttörőprogramoknak, vöröskeresztes eseményeknek, szavazásoknak, ünnepeknek stb. helyt 

adtak. A további iskolabővítés fő mecénása a Köfém nagyvállalat vezetősége lett. Az egyre 

bővülő gyermeklétszám miatt már a szomszédos épületekben is két műszakban tanítottak. A 

korszerűsödő épületben politechnika termet, a szenes kályhák helyett olajkályhákat találunk. 

1979-től már 12 tanteremben, könyvtárban, tornateremben, fizika-kémia előadókban 

folyt az egy műszakos délelőttönkénti nevelőmunka.  

1982-ben az iskola történetének legmagasabb létszáma, a 709 fős tanulóifjúság új 

módszerek bevezetését hozta a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében. A 40-es létszámú 

osztályokban matematika és magyar tantárgyakból csoportbontásban történt a tanítás.  

Az épületet körülvevő kellemes park, a megújuló játszótér, sportpályák a délutáni 

szabadfoglalkozások kedvelt helyszínei lettek.  

1990-es évek elejétől a számítógépes rendszer folyamatos korszerűsítése lehetővé 

tette, hogy iskolánkban 4. évfolyamtól folyik mai napig is az informatika tantárgy oktatása. 

Az egyre modernebb nyelvi termekben 3. évfolyamtól tanulhatják diákjaink a német vagy az 

angol nyelvet. 

 1997 szeptemberétől, immár 18. éve a Csitáry Emil Művészeti Műhely kihelyezett 

tagozataként hangszeres oktatáson vehetnek részt tanulóink (zongora, szintetizátor, hegedű, 

gitár). A zenei nevelést segíti továbbá, hogy valamennyi alsós évfolyamon furulya-szakkör 

működik, tanítványaink kedvelik ezeket a foglalkozásokat. 

Alsós osztályokban heti rendszerességgel néptáncoktatás keretén belül 

hagyományainkkal, népi játékokkal, szerepjátékokkal ismerkedhetnek kisdiákjaink, a 

közösségi érzés erősítése mellett sok-sok élményt nyújtanak ezek a játékos alkalmak. 
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Az egyre bővülő sportkörök azt mutatják, hogy diákjaink szívesen mozognak, 

sportolnak.  Városi, megyei versenyeken túl országos helyezésekkel is dicsekedhetünk, 

kiválóak lettünk labdajátékokban, atlétikai számokban, egyéni és csapat megmérettetéseken 

egyaránt. 

Iskolánk 2006–ban csatlakozott „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének 

Programjához. Olyan, minden napi környezettudatos, korszerű környezeti neveléshez kötődő 

pályázatokat készített, amelyekkel sorozatban 3 alkalommal nyerte el az Ökoiskola-címet, s 

így méltó lett az Örökös Ökoiskola címre is. 

2009-ben a Pedagógus teljesítmény motivációs pályázaton „Jól megfelelt” minősítést 

kaptunk. 

Iskolánk minőségértékeléssel összekapcsolt önfejlesztési projektbe kezdett és 

pályázatával 2010-ben kiérdemelte az „Elkötelezettség a kiválóságért” európai szintű 

minőségi díjat. 

2012 decemberében tanintézményünk testvériskolai szerződést kötött a Zentai Stevan 

Sremac Általános Iskolával. A Határtalanul Program keretében immár két alkalommal sor 

kerülhetett a két iskola diákjainak személyes találkozójára is, 40-40 fehérvári diák látogatott 

el a Szerbiában található vajdasági Zentára. 

Több TIOP pályázat elnyerésével – pl. „Intelligens iskolák Székesfehérváron” és 

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” - sikerült korszerűsíteni 

informatikai rendszerünket, PC eszközeinket. 

Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítványunk lehetőséget teremt diákjaink 

jutalmazására, segítségével javíthatjuk oktatási körülményeinket, valamint az intézmény 

pedagógusainak továbbképzéséhez ad anyagi hozzájárulást. 

A különböző oktatáspolitikai-gazdasági átalakulások, modernizációs folyamatok, 

tantervi reformok, a gyorsan változó körülmények között mindig biztos pont volt az iskola 

életében a kitartó, munkáját alázattal végző, hivatásának élő tanári kar, amely számtalan 

művelt diákot, szakmájában sikeres fiatalt indított el.  

17 évvel ezelőtt, 1998-ban az iskolaparkban természetvédelmi terület kialakítását 

kezdeményezték lelkes természetvédő pedagógusok, s azóta is minden évben tél végén 

előbújnak az apró, sárga virágú Téltemetők és a kék fürtös Gyöngyikék. E védett virágok 

jelképesen is összekötnek generációkat, búcsúzó és belépő Zentais diákokat.
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                                         3.3  Intézmény tanulói 

Intézményünk szakfeladatként látja el 1-8. évfolyamig általános iskolai tanulók, 

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését-oktatását. 

Közoktatáshoz kapcsolódó szakfeladata a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai 

tartalmú foglalkozáson történő nevelés. 

 Tanulóink többsége körzetes diák a Ráchegyi városrészről, de városunk távolabbi 

részeiről illetve a közeli településekről is szívesen járnak hozzánk. Örömmel mondhatjuk, 

hogy az elmúlt évek során egyre többen vannak, akik tudatosan választják iskolánkat, mint jó 

alapokat adó intézményt. 

Iskolánk tanulói létszáma évek óta 396 és 409 fő között mozog.  

 Jelenleg 397 diákunk van, 207 alsós és 190 felsős, számított létszámunk 417 fő. 

A 8 alsós osztályunk mellett 8 napközis csoport működik. A 8 felsős osztályhoz 2 

tanórán kívüli oktatást-nevelést folytató csoport tartozik.  Órák után diákjaink a délutáni 

tanórán kívüli csoportos foglalkozásokon, szakkörökön, sportkörökön vesznek részt.  Az 

írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzéséhez szaktanári illetve tanítói segítséget kapnak és 

egyes szaktantárgyi felzárkóztatásra is ilyenkor van lehetőség. 

Diákjaink társadalmi helyzete változatos képet mutat, a családok szociális, anyagi helyzete és 

kulturáltsága eltérő.  

 Az elmúlt 5 év adatai a Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű, a 

Sajátos Nevelési Igényű illetve a Beilleszkedési Tanulási és Magatartási problémákkal 

küszködő gyermekeink számát mutatja. 
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Az adatokból kitűnik, hogy az egyéni fejlesztésben részesülők aránya évről évre alig változik. 

Ők folyamatos felzárkóztatásban és fejlesztésben kell, hogy részesüljenek. Rá kell őket 

vezetni egyéni illetve kiscsoportos foglalkozások keretében az eredményesebb tanulási 

technikák elsajátítására. A velük való külön programok szociokulturális hátrányuk 

kompenzálását is segíti, hiszen többségük családja alacsony iskolázottságú, rossz anyagi 

helyzetben élő, gyakran csonka család.  

Az iskolai fejlesztő programokban a tehetséges gyermekek fejlesztésére is lehetőséget 

biztosítunk. Ők azok, akik hatalmas információ mennyiséget képesek befogadni, de nem 

mindig tudják ezeket rendszerezni, értelmezni. Tehetséggondozó foglakozások keretében 

számukra cél: ismereteik további bővítésén túl ok-okozati összefüggések felfedeztetése, 

vitakészségük, önálló véleményalkotásuk fejlesztése.   

A továbbtanulás felelősségteljes döntéséhez már 7. osztálytól folyamatosan segítjük 

diákjainkat és a szülőket. Pályaválasztási szakemberek előadásainak, középiskolák 

bemutatkozási lehetőségének biztosításával igyekszünk megkönnyíteni az életre szóló 

választást.  

Az elmúlt 3 év továbbtanulási mutatói jól jelzik, hogy tanulóink többsége 

gimnáziumokban és szakközépiskolákban folytatja tanulmányait. A minél sikeresebb 

felvételihez nagyban hozzájárulnak a magyar nyelv és irodalom, valamint matematikai 

előkészítő foglalkozások.  

Az elmúlt 3 év középiskolai típusokba felvett tanulóink aránya: 
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5 év kompetencia méréseinek eredményei: 

6. évfolyam 
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8. évfolyam 

 

 

A mérés eredményei azt mutatják, hogy tanulóink az évek során megszerzett ismereteiket az 

átlagnál (országos, megyei városok vagy városi általános iskolák között) jobban tudják 

alkalmazni a mindennapi életben, rendelkeznek azzal az eszköztudással, mely tovább 

fejlődésükhöz feltétlenül szükséges. Az összehasonlító tesztek megoldásaiban 

bebizonyosodott, működő képes az a tanulási-tanítási folyamat, amelyet iskolánk képvisel. 
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3.4  Humán erőforrás 

Iskolám egyik meghatározó értéke a konzisztens pedagógusi kar. Felkészültsége, 

szakmai tudása mellett igen nagy erénye, hogy évtizedek óta egymás iránt figyelmes, 

kollegiális kapcsolatban dolgozunk. Emberileg hiteles, szép példa ez diákjaink számára, 

hogyan működik egy sokszínű, empatikus közösség.  

Tanári karunk évtizedek óta stabil. Az elmúlt 5 évben ketten vonultak nyugdíjba, a 

helyükre érkező új munkatársak hamar beilleszkedtek testületünkbe. A legalább 10 éve 

Zentaiban dolgozók aránya 85 %. 

Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma: 34 fő 

                                    

teljes állásban : 33 fő  =   tanító: 17 fő  +  tanár: 15 fő  +  fejlesztő-gyógypedagógus : 1 fő 

tanórák utáni foglalkozások vezetője: 1 fő     8 órában óraadó: 1 fő     rendszergazda : 1 fő 

pedagógiai asszisztens : 1 fő     iskolatitkár : 1 fő.     

Valamennyi pedagógus rendelkezik a megfelelő végzettséggel, teljes a szakos ellátottság. 

Pedagógusaink 23 %-ának van szakvizsgája.  

A nevelőtestületben a nemek aránya átlagosnak mondható: 89 % a nő, 11 % a férfi. 

A pedagógus életpálya és előmeneteli rendszerhez kapcsolódva 9-en készítettük el 

Portfólióinkat, azt a dokumentumgyűjteményt, amely szakmai utunkat, fejlődésünket, 

erősségeinket mutatja be a tanári kompetenciák tükrében. 

A 7 évente kötelező, 120 kredites továbbképzési előírásokat valamennyi pedagógus 

teljesítette. Örvendetes tény, hogy tanártársaim közül az elmúlt évben 4-en vettek/vesznek 

részt szakvizsgával záruló képzésben. Sokakat érdekelnének új módszertani technikákról  
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szóló, az oktató-nevelő munka egyéb területeihez kapcsolódó, a megújuló tanári munkát 

segítő kurzusok, de az egyre csökkenő továbbképzési támogatások miatt csak az alacsony 

költségtérítésű vagy ingyenes tanfolyamokat, képzéseket tudják kollégáim vállalni, amelyek 

azonban nem mindig vannak összhangban iskolánk igényeivel, kollégáim érdeklődésével. 

2009 szeptemberétől a megnövekedett SNI-s és BTM-es tanulók száma 1 fő teljes 

állású fejlesztő-gyógypedagógust igényelt. Kolléganőnk olyan speciális felkészültséggel 

rendelkező szakember, akinek munkája hatékony segítség a tanulási nehézségekkel küszködő 

és fejlesztő pedagógiai ellátásra szoruló tanulóinknak. Iskolánkban habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztésre szoruló gyerekekkel végez terápiás foglalkozásokat gyógypedagógusi 

végzettséggel rendelkező tanítónőnk. Komplex gyógypedagógiai és pszichológiai ellátásban 

dolgoznak még szakszolgálati intézetek munkatársai: 3 fő logopédus, 1 fő szurdopedagógus, 1 

fő szomatológus. (Ténykedésükhöz a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet adja a lehetőségeket.) A következő tanévekben a 

bővülő óraszámok miatt – a felmenő rendszerű mindennapos testnevelés ill. erkölcstan és 

hittanórák bevezetésével – komoly technikai probléma lesz e foglalkozások feltételeinek 

biztosítása. Úgy gondolom, továbbra is aktív együttműködésre lesz szükség az 

intézményvezető, a pedagógusok és a fejlesztő szakemberek között. 

Iskolánk életében, mindennapos ügyeinek rendezésében óriási feladat hárul 

iskolatitkárunkra. Munkaköre sokrétű, az intézmény működését biztosító adminisztrációs 

tevékenységén túl lelkiismeretesen látja el tanügy-igazgatási teendőit.  Lelkes ötletgazdája, 

szervezője kiemelt iskolai rendezvényeinknek is: pl. az évenkénti Szülő- Tanár jótékonysági 

bálnak, alapítványi eseményeknek.  

 Rendszergazdánk munkája sokrétű, legfontosabb feladatköre az informatikai eszközök 

karbantartása, oktató programok telepítése, működtetése. Számítástechnikai tárgyakról leltárt 

készít, azok dokumentációiért felelősséggel tartozik. 

Intézményünknek az oktató-nevelő munkán kívül még sokféle tevékenységet kell 

ellátnia. Működéséhez nélkülözhetetlen az adminisztrációs és technikai dolgozók napi 

munkája is. A pedagógusok és a technikai személyzet munkáltatója nem ugyanaz (KLIK – 

SZIK), mindezek ellenére jó a kapcsolat közöttünk. A 2013. januári változások után 

tisztázódtak a pontos feladatkörök. Úgy érzem, többségük felelősséget érez munkahelye, saját 

feladatköre iránt. 
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3.5  Szervezeti és vezetési jellemzők 

2013. január 1-je óta intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Székesfehérvári Tankerülete, működtetője a Székesfehérvári Intézményfenntartó 

Központ. 

 

 

 

A jogszabályi változások után az iskolában folyó zavartalan oktató-nevelő munka 

megszervezéséért, feltételeinek biztosításáért továbbra is az intézmény vezetője a felelős, 

jogkörét előírt egyeztetési kötelezettséggel gyakorolja. 
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 Igazgató : 

   felelős az iskola szakszerű működtetéséért, a pedagógiai munka 

hatékonyságáért, tartalmas szakmai tevékenységet biztosító feltételrendszerek 

kidolgozásáért, takarékos gazdálkodásért 

  dönt az intézmény lényeges ügyeiről a megfelelő jogszabályok alapján 

  ellenőriz és értékel minőségbiztosítási tevékenységével  

  a tanulók érdekeinek figyelembevételével biztosítja az egyenlő bánásmód 

elvének betartását  

  az iskola valamennyi résztvevője számára etikus, méltányos és humánus 

döntéseket hoz  

  a jogszabályok által előírt munkáltatói, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és 

pedagógiai feladatköre ellátásával biztosítja az intézmény magas szintű 

működését  

általános igazgatóhelyettes: 

  napi gyakorlati pedagógiai munka szervezése, ellenőrzése 

  az alsós és felsős munkaközösségek vezetőinek irányítása 

  gyermekvédelmi feladatok irányítása 

  kapcsolattartás támogató szervekkel 

  kapcsolattartás a szakszolgálatokkal 

belső fejlesztő munkát irányító igazgatóhelyettes:  

  KIR rendszer és statisztika kezelése 

  honlap szerkesztése, aktualizálása 

  statisztika, adminisztratív feladatok elvégzése 

  pályázatok figyelemmel kísérése, írása 

munkaközösség-vezetők: 

  szakmai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése 

  szaktárgyi versenyek szervezése, rendezése 

  didaktikai és metodikai eljárások bemutatása 

  részt vesznek a pedagógusok munkájának támogató fejlesztésében, 

értékelésében 
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Kibővített intézményi vezetőségi tagok:  

 Intézményi Tanács elnöke 

 DÖK vezetője (DMSP) 

 Közalkalmazotti Tanács Elnöke 

 

3.6  Tárgyi feltételek, infrastruktúra 

 

1955 őszén szerény körülmények között két teremmel indult a Zentaiban a tanítás. 

Lelkes pedagógusainak köszönhetően egyre többen íratták ide gyermekeiket, az emelkedő 

tanulói létszám pedig mindig újabb bővítéseket igényelt. Csekély állami támogatás mellett, 

hol a környék lakóinak társadalmi munkájával, hol nagyvállalatok segítségével folyamatosan 

korszerűsödött, újabb tantermekkel gazdagodott iskolánk. 

 Közel 10 év után, 1964 -ben alakult ki mai formája: a földszinten valamennyi alsós 

osztály számára többségében tágas, világos tantermeket találunk. Az emeleten kapott helyet a 

kémia-fizika előadóterem szertári szobával, az informatika terem egyre bővülő, korszerűsödő 

számítógépekkel, a közel 6000-es állományú iskolai könyvtári helyiség. A többi terem 

felszereltsége tantárgyi körökhöz kapcsolódik, mint pl. természettudományos, magyar, 

történelem, rajz, ének szaktanterem, melyek közül 6 tanteremben illetve az ebédlőben sikerült 

IKT eszközöket is felszerelni. Külön épületrészben vannak a nyelvi termek és a gyakran 

munkától hangos technika terem. A 300 m2 tornaterem már kevésnek bizonyul a mindennapos 

testnevelési órák számára. Párhuzamos órák esetén az udvari sportpálya jelent megoldást: az 

új borítást kapott sportpálya ad még teret és lehetőséget a mozgáshoz. A különböző 

labdajátékokhoz felfestett pálya a délutáni, tanórán kívüli tevékenységek igen kedvelt színtere 

is.  

Tágas iskolai udvarral büszkélkedhetünk. A fákkal benőtt domboldalon szívesen 

játszanak diákjaink, s gyakran örömmel csodálkoznak rá a fészkükből előbújó, a fák ágai 

között ugráló mókus-családokra. Kevés gyermekintézmény dicsekedhet ilyen természeti 

környezettel.  
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A leírtakból egy kellemes iskolai környezetet képzelhetünk el. A feltételek valóban 

adottak, azonban be kell látnunk: ha egy alapjában jó adottságú környezetet nem tartanak 

folyamatosan karban, annak állapota – minden természeti szépsége ellenére is – rohamosan 

romlik. Az egyre szűkösebb állami támogatásokat, központilag elmaradó fontos felújításokat, 

karbantartásokat némileg kompenzálják a szülői és pedagógusi szorgos kezek: a tantermek 

többségét a tanító nénik és szülők festették ki. Az ebédlőt kollégáimmal tapétáztuk, újítottuk 

fel.  

 

3.7 Zentai iskolánk megújításáért Alapítvány működése 

1992 augusztusában jött létre intézményünkben a Zentai iskolánk megújításáért 

Alapítvány. Tevékenysége nevelési, képességfejlesztési, oktatási és jótékonysági jellegű. 

Célja: 

 informatika és idegen nyelv tantárgyak technikai feltételeinek javítása 

 tanulmányi és egyéb versenyek díjazása 

 az iskolai oktatás színvonalának emelése 

 a zentais gyerekek harmonikus szellemi és fizikai fejlődésének támogatása  

 pedagógusok továbbképzésének elősegítése 

 a sportélet fejlesztése, finanszírozása  

(pl. 1-4. osztályok korcsolya-, 1-5.osztályok úszásoktatása)  

Alapítványunk az oktató-nevelő munka legkedvezőbb feltételeinek megteremtésére 

törekszik, annak direkt módon való beavatkozása nélkül. Iskolánk életét igyekszik színesebbé 

tenni eszközök beszerzésével, tevékenységek támogatásával. 2002 –től megkapta a közhasznú 

jogállást is, így örömmel fogadhatjuk a jövedelemadókból az 1 % felajánlásokat. Bevétele 

magánszemélyek, cégek, vállalkozások felajánlásaiból és pályázatokból származik. Legfőbb 

bevételi forrása a farsangi időszakban évenként megrendezésre kerülő Zentais Szülő - Tanár 

Jótékonysági Bál.  

Alapítványunk nemes célt, a zentais gyerekek és pedagógusainak érdekeit szolgálja. 

Úgy gondolom, jó gazda módjára nem elégedhetünk meg, további forrásokat kell keresnünk. 

Szélesebb körű pályázat-figyelői munkával, pályázatok elnyerésével gyarapíthatjuk vagyonát.
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FEJLESZTÉSI PROGRAM 

IV. VEZETŐI PROGRAM 

 Oktatási-nevelési intézményt eredményesen vezetni csak valamennyi résztvevő közös 

egyetértésével, együttműködésével lehet. A nyugodt, alkotói légkör megteremtéséhez 

fontosak a vezetői kvalitások, a napi gondok, feladatok megoldáshoz nélkülözhetetlen a 

szakmai felkészültség, a vezetői humánum, a bizalom. Olyan vezetői stílust tartok 

elfogadhatónak, amely megköveteli és értékeli a teljesítményt, következetes és rugalmas, 

dicsér és bíztat. Lényeges vezetői elvnek tartom: a feladatköröket úgy kell felosztani, hogy 

kollégáimmal képességünk, tudásunk javát adva a közösen megfogalmazott célokért együtt 

dolgozhassunk. Hiszem, hogy a jó csapatszellem érzelmileg is erősíti a közösséget, és tagjait 

még inkább ambicionálja. A céltudatos pedagógusi példa pedig diákjaink tanulási kedvét, 

tanítási folyamatok eredményességét javítja, a hozzáadott pedagógiai értéket növelve. 

 

4.1 Oktató-nevelő munka 

Iskolánk működésének legfontosabb törvényi előírásai: 

 a 1992. évi XXXIII közalkalmazottak jogállásáról szóló. törvény, 

 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 

  2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  

 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 26/1997. (IX.3.) NM- rendelet iskola-egészségügyi ellátásról  

 501/2013. évi (XII.29.) Kormányrendelet 

 17/2014. (III.12) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, tankönyvellátás rendje 
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Belső szabályozó dokumentumaink: 

 Pedagógiai Programunk  

 Helyi tantervünk  

 Szervezeti és Működési Szabályzatuk,  

 Házirendünk  

Valamennyi dokumentumunk gondolatait intézményünk dolgozóinak, partnereinek 

(szülők-diákok) elvárása, igénye szerint alakítottuk ki. Meghatározó szellemisége a 

gyermekközpontúság, tanulóink érdekeinek védelme, amely felette áll bármilyen más 

érdekeknek. Úgy gondolom, ezt mindig érvényesítenünk kell, mert az iskolás évek 

megismételhetetlenek egy gyermek számára, éppen ezért meggondolatlan, őket sértő döntések 

súlyos veszteségek árán javíthatók csak.  

Általános iskola 1-2. osztályainkban a tananyag összeállítása, a közvetítendő 

ismeretanyag lehetővé teszi, hogy a különböző óvodákból bekerülő, jelentős érettségbeli 

különbségeket mutató gyermekek megfelelő pedagógiai eszközökkel közel azonos szintre 

kerüljenek. 3-4. osztályra már ki kell alakítani azokat a tanítási-tanulási folyamatokat, 

amelyekkel a legfontosabb alapkészségeket, képességeket szerzik meg tanulóink. 5-8. 

osztályig az eredményes tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák további erősítése az oktató-

nevelő munka kiemelt feladata. Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, amely 

legfontosabb tevékenységének továbbra is a masszív fundamentum, biztos alapműveltség 

megszerzését tartom. 

Iskolánkba sok tehetséges, kiváló képességű diák jár. Számukra valamennyi 

műveltségi területen igyekszünk lehetőséget adni komolyabb megmérettetésekre is. Számos 

házi, városi, megyei versenyen bizonyították rátermettségüket. Fontosnak tartom tehetségük 

szélesebb kibontakoztatását, magasabb szintű erőpróbáikat, a rutin megszerzése mellett 

speciális területen a még mélyebb ismeretszerzést. 

Oktató-nevelő munkám során gyakran szembesülök azzal a ténnyel, hogy egyre több 

az anyagilag leszakadó, mentálisan sérült családban élő gyermekünk. Segítenünk kell 

társadalmi felemelkedésüket, lehetőséget kell biztosítsunk felzárkózásukhoz. Ők otthonról 

kevés segítséget kapnak a tananyag megtanulásához, elmélyítéséhez. Ezeknek a családoknak  



     Kukucska Márta 

24 
 

nemcsak a pedagógiai problémák nagy részében, hanem mentális és szociális gondjaik 

megoldásában is segítséget kell nyújtanunk, mert nem tudják/nem akarják ezeket rendezni. 

Vezetőként is pedagógiai munkánk kulcsfontosságú alapfeladatának tartanám az 

ismeretszerzésen túl tanulóink sokoldalú személyiségfejlesztését. Ennek egyik lényeges 

színtere a tanítási óra, melynek eredményességét, hatékonyságát minden áron biztosítani 

szeretném. Nem sokan, de sajnos vannak diákjaink, akik igen alulmotiváltak, érdektelenek. 

Rendbontó magatartásuk sérti mások nyugodt tanuláshoz való jogát, ezért meg kell találnunk 

azokat az eszközöket, amelyekkel biztosítható a tanórák védelme. Ilyen lehet a Házirendben 

megfogalmazott magatartásértékelési fokozatok, büntetés-jutalmazási formák újragondolása. 

A Köznevelési törvény adta lehetőségek is megfelelő irányt mutathatnak deviáns magatartású 

diákjainknak. 

4.2 Intézményfejlesztés, fejlesztési területek 

 Eddigi jó eredményeink, bevált hagyományaink megtartása mellett az alábbi 

gondolatokat, fejlesztéseket tartanám fontosnak iskolánk életében:  

 tanórán kívüli tevékenység 

Az iskolai oktató-nevelő munka szerves része a tanórán kívüli tevékenység, amely 

délelőtti és délutáni időszakra vonatkozó egész napos iskolai foglalkozásokat jelent. Úgy 

gondolom, hogy ez nem egyenlő az egész nap az iskolában megfogalmazással. Olyan szakmai 

koncepcióból kell, hogy álljon, melynek célja az oktatási eredményesség, a társadalmi 

integráció, az eltérő szociális és kulturális egyenlőtlenségek kompenzálása. Hatékonysága 

nagyban függ tartalmától, minőségi színvonalától. Éppen ezért olyan foglalkozásokat kell 

kínálnunk, amelyek tanulást segítő, speciális érdeklődési körök szervezésével értelmes, 

tartalmas tevékenységet jelentenek. Alsó tagozatban még szívesen vesznek részt jól működő 

szakkörökben diákjaink. A felső tagozatos gyermekeinknek is szükségük lenne életkoruknak, 

érdeklődésüknek megfelelő programokra. Pl. tematikus hetek szervezésre, amelyek 

lebonyolításába be lehetne vonni civil szervezeteket, szülőket, speciális képzést adó 

intézményeket, sportegyesületeket stb.  

 tanulóink szociokulturális hátrányainak csökkentése 

Tanulóink tanulmányi és neveltségi szintje igen eltérő. Az egészséges lelkületű 

családok gyermekei általában jól teljesítenek, míg a szétesett, gyakran mozaik családokban 

élő tanulóink nehezen, bukdácsolva haladnak előre. Számtalan ok között visszatérő a szülők 
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munkanélkülisége, felelőtlen párkapcsolata, szenvedélye, életmódja. A zilált környezetben 

élő, napi feszültségekkel küzdő diákjaink lelki problémái agresszióban, durva viselkedésben 

manifesztálódnak, hiszen erősen befolyásolják őket, amit látnak, tapasztalnak maguk körül. 

Hiányoznak a pozitív példák, a korlátok, melyek viselkedésüknek irányt mutatnának, határt 

szabnának.  Tanulmányaikra már nem jut idő, energia, lemaradnak és egy idő után teljesen 

motiválatlanokká válnak. Megjegyzem azonban, hogy nem szabad minden tanulmányi 

sikertelenséget a családi nevelésre/neveletlenségre hárítani. Ha a kudarcért az otthoni 

környezet tehet, bár viszonyait rendezni nem tudjuk, mégis segíthetünk diákjainkon jó szóval, 

odafigyeléssel. Szükség esetén speciális kompetenciákkal rendelkező szakemberek 

(logopédus, fejlesztő/gyógypedagógus, pszichológus stb.) bevonásával kidolgozott egyéni 

fejlesztési terv is hatékony lehet. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóink esélykülönbségeinek kiegyenlítésére ad lehetőséget, képességeik 

kibontakoztatásához, integrációjukhoz nyújt támogatást. 

 környezettudatos nevelés 

Iskolánk természetes környezete olyan adottság, amit feltétlenül őriznünk, védenünk 

kell. Örökös Ökoiskola címünk is arra kötelez, hogy még inkább odafigyeljünk értékeinkre. 

Szeretném, ha diákjaink környezettudatos magatartással érzékenyebben reagálnának a 

körülöttük élő természet változásaira, megbecsülnék friss, egészséges levegőjű természeti 

közegüket. Szinte valamennyi tantárgyi órán, tanórán kívüli foglalkozáson lehetőség van arra, 

hogy gyermekeinkben olyan környezetbarát szemléletet alakítsunk ki, amellyel megértsék: az 

udvar, a folyosók, tantermek esztétikus rendjétől a szelektív hulladékgyűjtésig, a víz- és 

energiatakarékos magatartás elfogadásától a hétköznapi életvitel egészségesebbé tételéig, 

mind-mind jövőjükről szóló fontos fejezet. 

 kommunikáció, információk átadása 

Egy iskola működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az információk időben, a 

megfelelő személyekhez, megfelelő formában eljussanak. Zavarokhoz, konfliktusokhoz 

vezethet, ha feladatról, problémáról nincs tudomása az illetékes személynek, személyeknek. 

Ezért a megfelelő csatornák kiépítésével biztosítanám a folyamatos tájékoztatást, 

kapcsolattartást. Például a tanári órarendet úgy alakítanám ki, hogy a felső vezetés és 

munkaközösség-vezetők rendszeres megbeszélése szerdai napokra essék, az általában keddi 

igazgatói értekezletek után így friss információcserére lenne lehetőség. Természetesen a 

gyors, azonnali döntések esetén kollégáim rugalmasságára számítok.  
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A fogadóórák előtti felsős illetve alsós megbeszélések időpontját, hatékonyságát jónak tartom. 

A szülőkkel való kapcsolattartáson sem szeretnék változtatni, mert úgy vélem, az évek óta 

hagyományossá vált szülői értekezletek, fogadóórák rendje jól bevált.  

 pedagógiai munka tárgyi feltételeinek javítása 

Intézményünkben feltétlenül szükségessé válnak az évek óta elmaradt felújítási 

munkálatok. Tornatermünkben egy-egy nagyobb eső esetén folyik a víz a falakon, 

tetőszigetelése nem megoldott, így balesetveszélyes környezet.  A mindennapos testnevelés 

órák bevezetésével ez még égetőbb probléma.  

Hosszú ideje csak alapítványunk és a szülők segítségével frissülnek meg termeink, folyosóink 

falai. Évek óta tervezzük a tanári szoba 35 éves bútorzatának (legalább asztalainak) cseréjét. 

Be kell látnunk, ez fenntartói hozzájárulás nélkül nem valósulhat meg.  

A tanári szobában 3 számítógép áll a 34 fős tantestület rendelkezésére, közel sem nevezhető 

ideális munkakörülménynek.  

Az internet csatlakozások további kiépítése a mindennapos oktató-nevelő munka részeként 

projektorokkal, laptopokkal történő színvonalasabb digitális foglalkozásokra adna lehetőséget.  

 

4.3 Szervezeti fejlesztésre irányuló elképzelések 

A versenyképes, minőségi oktatást végző iskola fontos ismérve a jól együttműködő, 

minőségi munkát biztosító nevelői kar. A vezetői munka tudatos része ennek a közösségnek a 

felépítése, eredményes működtetése. Alapelve a kölcsönös tisztelet, egymás munkájának 

elismerése a betöltött szakterülettől függetlenül. Vezetői pályázatom megvalósulásában 

minden kollégám munkájára számítok.  Alapelvnek tekintem a feladatkörök pontos 

meghatározását és az egyenletes terhelés koncepcióját.  Feszültségmentes, őszinte emberi 

kapcsolatokon alapuló munkaformában fontos szerepet szánnék vezető- és középvezető 

munkatársaimnak is. Intézményünket érintő operatív és stratégiai kérdésekben feltétlen 

kikérném véleményüket és együttműködésükre számítanék. Jelenlegi felépítésében annyit 

változtatnék, hogy kibővíteném a középvezetők körét az Intézményi Tanács elnökével. 

Feltétlenül szükségesnek tartanám egy (legalább) félállású gyermek és ifjúságvédelmi 

szakember alkalmazását. Az oktató-nevelő, osztályfőnöki munka egyik alapvető ismérve, 

hogy a pedagógus megkülönböztetett figyelemmel kíséri osztályába járó gyermekek 
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tanulmányi előmenetele, különböző konfliktus helyzetek megoldása mellett diákjai mentális, 

pszichés problémáit is. Társadalmunkban megsokszorozódott azoknak az élethelyzeteknek a 

száma, amelyek rendezéséhez már kevés az osztályfőnökök, tanítók ereje, energiája. Sajnos 

egyre több az olyan veszélyeztetett gyermek, akik speciális szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

intézmények hathatós intézkedésétől kaphatja csak meg veszélyeztetettségének 

megszűntetését. Ezekkel a hatóságokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás időben, 

adminisztrációban, kapacitásban óriási energiát kíván az osztályfőnököktől, pedagógusoktól. 

(Pl. vidéki bírósági tárgyalásokra beidézések, több órás esetmegbeszélések stb.) És akkor hol 

van az osztályba járó többi diák számtalan kisebb-nagyobb, megoldásra váró problémája?! 

 

4.4 Intézményi hatékonyság, minőségfejlesztés 

Köznevelésünkben új fogalmak jelentek meg, mint intézményi hatékonyság, 

minőségfejlesztés. Ezek napjaink pedagógiai „varázsigéi”, leginkább új ismereteket és 

szemléletmódot jelentenek, melyek feltételei intézményi sikereinknek, eredményességünknek. 

Az állandó társadalmi, gazdasági változásoktól nem tudjuk magunkat függetleníteni. A 

külső és belső változások egyaránt gyors stratégiai válaszokat kívánnak iskolánktól is. Az 

információs technika (IKT), a globalizáció, a tudás - verseny demokratikusabb intézményi 

struktúrát igényelnek. Tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy megváltozott vezetői terhekkel 

nő a vezetők felelőssége, s egyre hangsúlyosabb szerepet kap munkájukban a stratégiái tervek 

és dokumentumok készítése. Pl. pedagógus életpálya teljesítményértékelési és minősítési 

rendszerének dokumentálása, humánerőforrás tudatos fejlesztésére szolgáló tervezetek 

készítése, alapdokumentumok átdolgozása stb. Mindezeket olyan hatékonysággal kell 

végeznünk, hogy a legoptimálisabb megoldások és eszközök tervezésével a legnagyobb 

elégedettséget érjük el. Éppen ezért úgy kell az iskolánk szervezeti egységeinek tevékenységi 

sorozatát (folyamatszabályozását) összeállítani, hogy azok az adott bemenettől az elvárt 

kimenetelig minél magasabb hozzáadott pedagógiai értéket indukáljanak. Minőség és 

hatékonyságparamétereink attól is függnek, miként sikerül belső erőinket, erőforrásainkat mid 

e célokért lendületbe hozni. Intézményünk is elkészítette teljes körű minőségirányítási 

tervezetét, amely összefogja iskolánk valamennyi működési területét, hogy színvonalas 

oktató-nevelő munkával az iskolai élet szereplői adottságaikkal, tehetségükkel elérhessék 

optimális fejlődésüket. 
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4.5  Ellenőrzés, értékelés 

 Az ellenőrzés szóhoz általában kellemetlen impulzusok kapcsolódnak. A vezetés 

nélkülözhetetlen eleme, kikerülhetetlen feladatkör. Az ellenőrzőtől erős empatikus 

képességet, humánumot igénylő, objektív érzelmeken alapuló magatartást kíván. A vezetési 

folyamat utolsó funkciója, amely adott tevékenységre vonatkoztatva azt vizsgálja, hogy a cél 

felé halad-e a folyamat, ténykedés, szükséges-e bármiféle beavatkozás. Az iskola életében 

szinte minden napos tevékenység; mérete, irányultsága, gyakorisága szerint tehetünk köztük 

csak különbséget. Legfontosabb ismérveinek a következőket tartom:  

 valós, reális alapokon kell, hogy nyugodjék, így biztosítható objektivitása 

 nem lehet célja a „bűnbak-keresés” 

 folyamatos, tervszerű és jogszerű legyen  

 eredményeket ismerjen el, ne csak hibákat tárjon fel 

 fejlesztési megoldásokat, mintákat is adjon (pozitív visszacsatolás) 

Irányulhat az iskola valamennyi résztvevőjére, tanulójára, pedagógusára, az intézmény 

szervezeteire, programjaira. A belső ellenőrzés rendjét Pedagógiai Programunkban, 

Szervezeti és Működési Szabályzatunkban illetve Házirendünkbe találhatjuk meg.  

A Nemzeti Köznevelési 2011. évi CXC. Törvény egyértelműen rendelkezik a 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés külső kereteiről. Meghatározó kitétele: az ellenőrzés és 

értékelés alapfolyamatának tekinti a tervezés – megvalósítás – jövőre vonatkozó fejlesztési 

irány – egységét. Megjelöli egyöntetű kritérium rendszerét, egységes és nyilvános 

módszereit. 

Az elkövetkező időszakban a tanfelügyeleti ellenőrzések előzetes ütemtervezés alapján 

az előmeneteli rendszerbe minősítésre kerülő pedagógusok tevékenységére irányulnak. 

Módszerei: órák/foglalkozások látogatása, dokumentumok elemzése, kérdőív, megfigyelés, 

interjú a pedagógussal, interjú az intézmény vezetőjével stb. A pedagógusok munkájáról 

szóló összegző vélemény számszerűsített értékelési eredményei jelentik adott pedagógus 

minősítését. 
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A 20/2012. EMMI- rendelet előírja az intézményvezetők tanfelügyeleti ellenőrzését, 

vezetői munkájának értékelését is, amelyre az intézményvezetői megbízás második és 

várhatóan negyedik évében kerül sor, külső szakértőkkel, az iskola valamennyi 

résztvevőjével, a szülőkkel valamint a KLIK bevonásával. Módszerei az előbbiekben 

leírtakon túl kiegészülnek a vezetői pályázat, a Pedagógiai Program, munkatervek, éves 

beszámolók, SZMSZ, intézményi önértékelésében megfogalmazott célokkal és azok 

megvalósulásaival.  

A harmadik nagy vizsgálati kör az intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzése, 

értékelése, amit megelőz a pedagógusok legalább 60%-nak felügyeleti ellenőrzése. A lezáró, 

összegző jelentés szakmai képet nyújt az intézményben folyó nevelői-oktatói folyamatokról, 

a megvalósult személyiség és közösségfejlesztésről, profitabilitásáról, az intézmény 

belső/külső kapcsolatairól, kommunikációjáról, a NAT és Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfeleléséről. 

Az előbbiekből kitűnik, hogy ellenőrzés-értékelés olyan didaktikai feladat, amely az 

oktatási folyamat valamennyi részéhez, résztvevőjéhez kapcsolódik, nélküle nem lehet 

eredményes a nevelő-oktató munka egyetlen szakasza sem. Az iskola napi munkájában 

szinte mindig jelen van, szorosan kötődik pedagógiai folyamatokhoz, tanuláshoz, tanításhoz, 

neveléshez. 

4.6 Az intézmény menedzselése 

Iskolám tartalmi munkáját a NAT keretein belül Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott elvek szerint végezzük. Évtizedes eredményes pedagógiai munkánknak jó 

híre van; számtalan verseny, megmérettetés a bizonyítéka annak, hogy jó úton járunk. Helyi 

Tantervünkben az oktatáspolitikai irányelvek figyelembe vételével fogalmaztuk meg 

koncepciónkat arról, hogyan váljunk még eredményesebbé diákjaink, szülők, fenntartó 

megelégedésére.  Napjaink egyre erősödő „piac helyzete” versengésre kényszerít bennünket 

is. Új helyzetekhez alkalmazkodnunk kell, hatékony prognózisok után meg kell találnunk a 

továbblépés irányait.  

Elmúlt évek statisztikai adatai alátámasztják azt a szülői véleményt, hogy a Zentai jó 

alapokat ad a hatosztályos iskolákba való átlépéshez. Üröm az örömben, hogy így jelentősen 

megcsappannak létszámaink a 7. évfolyamra. Elkövetkező időszak egyik kihívása, hogy 
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sikeres marketing munkával bizonyítsuk: iskolánkból 8. osztályból is produktív módon 

tovább lehet lépni. 

 Kommunikációs csatornákon keresztül meg kell nyernünk a szülők bizalmát. Újszerű 

„oktatási szolgáltatásokkal”, fejlesztésekkel, pályázatok elnyerésével tárgyi feltételeink 

javításával erősíthetjük a szülői elégedettséget, hírnevünket. Friss információkat tartalmazó 

honlapunkon, médiában megjelenő cikkekben, városi tv tudósításaival kell bővebb 

tájékoztatást adni iskolai életünkről, programjainkról, mert sok színes eseményről tudunk 

beszámolni. 

Sikeresek Iskolába hívogató foglalkozásaink. Leendő elsős szülők valóban kíváncsiak 

iskolánkra, programjainkra, leendő tanító nénik bemutató óráira. A nagy érdeklődés igazi 

mércéje a beiratkozáskor mutatkozik meg, 28-31 fős induló osztályaink vannak.  

Állnunk kell a versenyt, bármennyire is nehéz megbarátkoznunk a gondolattal, hogy 

ez csak a gazdasági szektor privilégiuma lehet. A változó időkhöz, helyzetekhez 

alkalmazkodó szakmai innováció, „megdolgozott” eredményeink kihangsúlyozása, kivívott 

érdemeink elismertetése, intézményi prioritások, stratégiák megfogalmazása az intézményi 

menedzsment számára napjaink meghatározó feladata. Ehhez az együttműködéshez a 

nagyfokú szakmai-pedagógiai attitűdön kívül mély emberi habitust is szükségesnek tartok. 

Az őszinte, nyílt párbeszédet tekintem a jó munkakapcsolat alapjának. Véleményünk, 

gondolataink lehetnek eltérőek, akár színesíthetik egy-egy témakör, kérdés alaposabb 

feltárását, megoldását. Tapasztaltabb kollégák rutinjukkal, fiatalabbak friss ötleteikkel sokat 

lendíthetnek közös dolgaikon. Minden körülmények között lojalitást, az adott szó 

megtartását ígérem és várom el, mert csak így tudom elképzelni a jó munkahelyi légkör 

kialakítását, menedzselését. 

4.7 Hagyományaink, ünnepeink 

 Egy közösség eszméi, közösen kialakított értékei leginkább hagyományaiban 

tükröződik. Így van ez a Zentaiban is. Tradícióink sok mindenre köteleznek bennünket, hiszen 

kollektív elvárások, kritériumok fogalmazódnak meg bennük.  A közös elhatározásoknak, a 

közös erkölcsi értékeknek van a legnagyobb közösségformáló ereje, az adott közösséghez 

való tartozás pedig stabilitást, biztonságot, kiszámíthatóságot nyújthat. Hagyományainkat 

őrizni, ápolni és átadni egyaránt kötelességnek érzem. Rendezvényeink közösségi életünket 

formálják, egymás munkájának tiszteletére, megbecsülésére nevelnek. 
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 Elvem, ha valami jól működik, nem szabad megváltoztatni! Vezetőként sem szeretnék 

módosítani jól bevált szokásainkon, hagyományainkon. 

 Nagyon jó elgondolásnak tartom ünnepi műsoraink elosztását. 3.-8. osztályig 

valamennyi jelentős ünnep, megemlékezés szereplői lehetnek diákjaink a tanító nénik, az 

osztályfőnökök irányításával. 

 3. osztály – városi Mikulás ünnep 

 4. osztály – iskolai karácsonyi műsor 

 5. osztály – Pedagógus Nap köszöntése 

 6. osztály – Március 15-i megemlékezés 

 7. osztály – Október 6-i események felidézése 

 8. osztály – Október 23-i méltó megemlékezés. 

                  Ballagás, búcsúzás az iskolától 

Társadalmi ünnepeinken túli egyéb rendezvényeink is szorosan beletartoznak iskolánk 

életébe. Meghatónak tartom, mikor ünnepélyes tanévnyitónkon az elsős kisdiákokat a felső 

tagozatba lépő ötödikesek köszöntik, s kötik fel nyakukba a Zentais sálat-nyakkendőt.  

Mindig vidám hangulatúak téli diák rendezvényeink, pl. Mikulás buli, farsangi 

jelmezes mulatság. A felnőttek körében igen népszerű téli hagyományunk a Szülő- Tanár 

Jótékonysági Bál. Tavasszal izgalommal készülünk a Zentais Hét programjaira, melyet 

minden évben gondos tervezés előz meg. Városi tanulmányi, műveltségi, ügyességi 

versenyek, bemutatók, sportesemények színesítik ezt az időszakot. Ennek a különleges hétnek 

méltó lezárása az Alcoa Művelődési Házban színházi körülmények között megtartandó 

Zentais Gála.  

Büszkék lehetünk hagyományainkra, rendezvényeinkre, mert mindig sikerül 

színvonalas, igazán minőségi produkciókat, műsorokat készítenünk. Egy-egy bemutató után 

többször felmerült bennem: hogyan tudnánk eszközeinkkel, anyagi lehetőségeinkkel olyan 

saját helyszínt, teret létrehozni, kialakítani, ami még inkább a meghitt, ünnepélyes pillanatok 

varázsát emelné. Egy színpadi, dobogós tér kialakításával méltóbb körülményeket 

teremthetnénk nívós rendezvényeinkhez. Bízom az összefogásban, a közös gondolkodásban, s 

tudom, erre is találunk megoldást. (önerő + pályázatok + patronáló vállalkozások, cégek) 
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4.8  DÖK szervezeti erősítése 

2006 szeptemberétől, 9 éve segítem iskolánk Diákönkormányzati munkáját, mint 

DMSP (Diákönkormányzat Munkáját Segítő Pedagógus). Sok színes, diákok által sokáig 

emlegetett közös programon vagyunk túl. 

Éves Munkaterveinket a választott önkormányzati képviselőkkel - lehetőségek 

figyelembevételével – a zentais diákok igényei, elvárásai alapján készítettük el.  

Tanulóink 7-14 éves életkora erősen meghatározza, hogy melyek azok a területek, 

amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni.  

Legfontosabb céloknak tartom: 

 olyan ifjúsági szervezet létrehozását, melyben zentais diákok örömmel és aktívan 

vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, azok megvalósításban is 

tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik 

 minden diák érezze jól magát iskolánkban, naprakész információi legyenek 

programokról, a diákokat érintő rendezvényekről 

 valamennyi diákunk érdekeit méltóképpen tudjuk képviselni   

  tartalmassá és emlékezetessé  tegyük az általános iskolai diákéveket, segítsük elő és 

erősítsük a tanuláshoz való pozitív viszony kialakulását 

 különböző programokkal ne csak a tanítási órákon, de azokon kívül is érezzük jól 

magunkat az iskolában 

  az osztályközösségek fejlesztését és az osztályok közötti jó viszony elősegítését, 

fenntartását.  

 a tanárok és a diákok közti távolság csökkentését és jó kapcsolatot kiépítését 

Diákönkormányzatunk a közoktatási törvény előírásai és a saját SZMSZ-e alapján 

működik. A diákönkormányzat munkájában teret kapnak: közösségfejlesztési, egészség-

megőrzési, sportolási és szórakozási programok. Pl. Mikulás – farsangi Suli-bulik, Zentais 

Héten DÖK Nap, jótékonysági, karitatív célokkal gyűjtések szervezése stb. 

Valamennyi programunk a Zentais diákéveket teszik színessé, emlékezetessé. 



     Kukucska Márta 

33 
 

 

4.9 Kapcsolatok, együttműködés 

Intézményünk jól felfogott érdeke, hogy valamennyi külső-belső partnerével jó 

kapcsolatot alakítson ki. Jövőnk sikere, eredményessége partneri együttműködésünkön 

alapszik.  

2013 januárjától fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mely 

feladatkörét Székesfehérvári Tankerülete által látja el. Sikeres együttműködés csak 

folyamatos, szoros munkakapcsolatban érhető el, amely a fenntartó, a működtető és iskolánk 

érdeke is.  

Oktató-nevelő munkánk hatékonyságát erősen meghatározza a szülői ház. Kellően 

motiváló, segítő szülői hozzáállás sokat segít a közös nevelésben, közös elképzelések 

megvalósításában. A partneri viszony kialakítására lehetőséget adnak:  

 szülői értekezletek, fogadóórák 

 esetmegbeszélések 

 nyílt napok, bemutató órák, ünnepségek 

 sportrendezvények, sportvetélkedők, hulladékgyűjtés 

 szülők által szervezett családi napok, kirándulások 

Szülők által kitöltött elégedettségi mérések azt mutatják, iskolánk munkájával többségében 

elégedettek. Kíváncsi lennék újabb vizsgálattal, miként vélekednének fejlesztéseink tükrében 

szakmai munkánkról, gyermekük előmeneteléről, kapcsolatunkról stb. Visszajelzéseket 

kapnánk együttműködésünk helyzetéről, talán ezzel is szorosabbá fűzhetnénk partneri 

viszonyunkat.  

 Gyermekeink érdekében jól kell kommunikálnunk a különböző gyermek- és 

ifjúságvédelmi szervezetekkel. Sajnos egyre több tanulónk esetében kell jelzést küldeni 

ezekhez a szolgálatokhoz. ( Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyámhivatal, 

iskolai védő, iskolaorvos stb.) 

Tanulási nehézségekkel, képességbeli zavarokkal küszködő diákjaink számára 

kértük/kérjük a különböző szakszolgálatok segítségét. (Tanulási Képességet Vizsgáló 

Bizottság, Nevelési Tanácsadó stb.) 
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Városunk általános iskoláival keressük a kapcsolatot. Új pedagógiai módszerek, 

eljárások átvételére, átadására vállalkozunk a minél hatékonyabb, eredményesebb pedagógiai 

munka eléréséhez. Mentoráló Intézmények műhelymunkáiban szívesen részt veszünk, sikeres 

módszereinkből mi is tartunk bemutatót. 

Tanórák és tanórákon kívüli tevékenységeink gyakori színtereit társintézeteinkben is 

megtalálhatjuk. Diákjaink író-olvasótalálkozók, mese-versenyek, könyvtári foglalkozások, 

kiállítások visszatérő látogatói. (Aranybulla Könyvtár, Vörösmarty Megyei Könyvtár Zentai 

Úti Tagkönyvtára) 

Az ALCOA Művelődési Házzal évtizedek óta kiemelkedően jó az együttműködésünk. 

Gyermekprogramjaik gyakori vendégei vagyunk, előadásaik tartalmas szórakozást, 

kikapcsolódást nyújtanak diákjainknak. Zentais Hetünket záró Gála műsorunkat méltó 

környezetben, színházi termükben tarthatjuk meg. 

Hazafias nevelésünkben kiváló partnerünk a Honvédség és Társadalom Baráti Kör. 

Nagyszabású rendezvényeikkel, katonásan megszervezett programjaikkal összefogásra, igazi 

csapatmunkára nevelik diákjainkat. 

Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy iskolám valamennyi diákját személyesen 

is jól ismerhetem. 16 osztályból 11-ben jelenleg is tanítok. Emellett 13 éves tankönyvfelelősi 

feladatköröm illetve 9 éves Diákönkormányzat Munkáját Segítő Pedagógusként végzett 

munkám számtalan alkalma bizonyította, hogy sok-sok pozitív élménnyel gazdagítottuk 

egymás életét. Iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában örömmel dolgoztam 

együtt én is diákjaimmal. 

Óráimon is szeretem a rendet, fegyelmet; igyekszem azokat minél hatékonyabban, 

eredményesebben vezetni. Tanítványaimmal figyelünk egymásra, kialakult közös 

munkaritmusunk- igazi jó partneri kapcsolatban teljesítjük mindennapi feladatainkat. 

Kórusvezetőként is vallom: a közös énekszó, a közös éneklés igazi csapatmunka, a 

megszólaló zeneművek összekötnek bennünket, összhangra, együttműködésre „hangolnak” 

bennünket. 
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V. ÖSSZEGZÉS, ZÁRÓ GONDOLATOK 

Iskolámban, a Zentai Úti Általános Iskolában hosszú-hosszú évek óta magas szintű 

oktató-nevelő munka folyik. Köszönhető ez a 3 ciklust végig igazgató, nyugdíjba készülő 

igazgatónőnknek, Hekeliné Halmos Mariannak is. Lelkiismeretes vezetői munkája hozzájárult 

a Zentai jó híréhez, elismertségéhez. Nyugodt légkörű, alkotó tanári közösség alakult ki 

irányításával. Vezetésével a jó szellemű tanári kar eredményesen végezhette dolgát, biztos 

alapokat adva zentais diákjainak. 

Pályázatom megírására motivált, hogy folytatni szeretném ezt a munkát, mert 

eddig megszerzett értékeinkre, eredményeinkre vigyáznunk kell. Kollégáim, szülők bizalmát 

érezve vezetőként is szeretném bizonyítani Zentais elkötelezettségemet.  

 

És milyen Zentait tudnék elképzelni? 

  

Olyan iskolát:  

ahova a diákok továbbra is szívesen járnak, mert 

 családias, szerető légkörben jól érzik magukat 

 tiszteletben tartják személyiségüket 

 elismerik róluk, hogy valamiben tehetségesek 

 sikerélményekhez jutnak 

 iskolai életük aktív szervezői lehetnek 

 ahova a szülők is szívesen jönnek, mert  

 gyermekeik életkoruknak és képességüknek megfelelő gondos nevelésben 

részesülnek és  

 biztos alapokat kapnak a továbbhaladáshoz 

 ők maguk is aktív, elfogadó módon együttműködhetnek közös céljainkban 
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 ahol a pedagógusok 

 fontosnak tartják magukat, mert hivatástudatukkal felelősségteljes munkát 

végezhetnek 

 szakmai kompetenciáikat elismerik és ez további ösztönzést ad számukra  

 

Olyan intézményt:  

 amely innovatív módon képes alkalmazkodni a pedagógiai kihívásokhoz 

 amely megtartja szakmai szuverenitását, sajátos önálló arculatát 

 amely óvja értékeit  

 amelyben tovább élnek hagyományai  

 amely továbbra is eredményes kapcsolatot tud tartani fenntartójával, 

üzemeltetőjével  

és  

 amely életéhez tudásom, elhivatottságom legjavát adva én is hozzájárulhatok, hogy   

 

jó hírnevét továbbra is megőrizze Mindnyájunk nagy-nagy örömére! 

 

Kérem, ha egyetért gondolataimmal, elképzeléseimmel, támogassa pályázatomat. 

 

Székesfehérvár, 2015. március 24.  

 

    

                                                                   Kukucska Márta 

 


