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BEVEZETÉS 
 

1979, a főiskola elvégzése óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen, amely az eltelt évek 

alatt több névváltozáson és átszervezésen esett át. (II. számú Kertvárosi Általános Iskola, 

Tóth-Bucsoki István Általános Iskola, Bolyai János Általános Iskola, majd új OM 

azonosítóval Kertvárosi ÁMK, s 2010-től Kertvárosi Áltanos Iskola lettünk három 

telephellyel, melynek székhelye az én iskolám.) 1996-tól intézményvezető-helyettesi 

tevékenységet látok el matematika és kémia tantárgyak tanítása mellett. 

Az eddigi tapasztalataimat szeretném átadni és felhasználni a megpályázott 

munkakörben. 

Az intézményünkben folyó munka sok szegmensét megismertem, megéltem, 

tapasztalatból ismerem: 

- a gyerekekkel együtt töltött idő nehézségeit, szépségeit, 

- új módszertani eljárások kipróbálásának, bevezetésének lehetőségeit, 

- a felzárkóztatás és tehetséggondozás örömeit, nehézségeit, 

- szakmai munkaközösségekben végzett tevékenységeket, 

- a különböző programok szervezésével kapcsolatos izgalmakat, feladatokat,  

- a tanulói és tantestületi közösségépítés módszereit, nehézségeit, szépségeit,  

- az iskolai dokumentumok készítését, 

- az intézményi átszervezéssel kapcsolatos feladatokat, 

- a szülőkkel való kapcsolattartás fontosságát, 

- testvériskolákkal való együttműködések kialakítása (országon belül és kívül) 

- posztgraduális képzések, továbbképzések hatását, 

- publikáláshoz szükséges munka mennyiségét, 

- előadásokra, továbbképzések vezetésére, tartására való felkészülést,  

- a minőségi munkáért tett erőfeszítéseket, 

- s mindennek a felelősségét. 
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PEDAGÓGIAI, VEZETŐI HITVALLÁSOM: 

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet...   

A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: 

hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél 

többre) taníthatók.” 

Németh László 

1979 óta tanítok, s az eltelt idő alatt nagyon sok gyermeksorsot követhettem, közülük 

sokakét egészen felnőtt korukig. Számomra a pedagógushivatásban egyformán fontosak, 

hangsúlyosak a következők: a szakmai hozzáértés, a gyermek, a személyiségfejlesztés és 

az arányok. 

Vezetői szemmel e négy területről a következőket vallom: 

 Pedagógusként Vezetőként 

Szakmai hozzáértés 

- Folyamatos megújulási 
képesség a különböző 
kihívásokra válaszolva 

- Módszer- és eszköztár 
folyamatos fejlesztése 

- Egy vezetőnek képeznie kell 
magát folyamatosan vezetőként 
és pedagógusként egyaránt. 

- A kollégák szakmai 
továbbképzésének 
támogatásával, a az iskolai 
továbbképzési tervének 
elkészítésével hozzájárul az 
egyén szakmai fejlődéséhez. 

Gyermek 
Az oktatási-nevelési 
folyamatnak nem tárgya, 
hanem alanya 

A vezetői döntésekben 
elsődleges feladat a gyermekek 
érdekeinek figyelembe vétele. 

Személyiségfejlesztés 

Sokféle tanórai és tanórán 
kívüli programot tegyünk 
elérhetővé a tanulók 
számára, mert ezek nevelő 
hatása összeadódik. 

A feladatok, programok 
megvalósításához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása. 

A megfelelő arányok 
megtalálása, 
figyelemmel kísérése, 
biztosítása 

- egyéni és közösségi érdek 
- oktatás - nevelés 
- készség - 
képességfejlesztés, 
ismeretátadás 
- teljesítményközpontúság - 
személyiségközpontúság 
- kötelességek - jogok 

- iskolai értékek - külső 
elvárások 
- változás - állandóság 
- hagyomány - megújulás, 
modernizáció 
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LEGFONTOSABB VEZETŐI CÉLJAIM A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVRE: 

- jó hangulatú, nyugodt, együttműködő, alkotó légkör, 

- demokratikus vezetési gyakorlat erősítése, következetesség, 

- nyílt és folyamatos kommunikáció, információáramlás működtetése, biztosítása, 

- eredményeink megőrzése, fejlesztése, hagyományok ápolása, 

- az iskola, mint szervezet fejlesztése, 

- a kollégák ösztönzése, támogatása, egyenletes terhelésre törekvés, 

- az egyéni és a közösségi érdekek összehangolása, 

- kompetencialapú oktatás erősítése, fejlesztése, 

- a partnereinkkel való jó kapcsolataink további ápolása. 

Mindezekhez az intézmény vezetőségének, a tantestület valamennyi tagjának egy 

csapatként való működése, tevékenysége szükséges. 

 

HELYZETELEMZÉS 

Az intézmény a Kertvárosi Általános Iskola (OM 201301) székhelyintézménye.   

Tanulólétszámunk: A statisztikai adatok alapján az elmúlt években nem változott.   

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 jelenleg

összes 376 363 371 350 352 360 363

lány 189 181 175 162 164 161 162
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Valamennyi évfolyamon két párhuzamos osztályunk van, közülük ötödiktől az egyik 

emelt szintű matematika tanterv szerint tanul. Két osztályunk iskolaotthonos, hat napközis 

és 4 tanulószobás csoportunk működik. Az integráltan oktatott SNI gyermekek száma 12-re, 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdőké 58-ra változott.  

 

  SNI BTM 2 főnek számít 

2010. június 6 33 39 

2012. június 10 41 51 

2013. június 11 57 68 

2014. június 11 56 11 

2015. június 14 59 14 

jelenleg 12 58 12 

Tanulóink többsége átlagos, vagy annál jobb körülmények között él. (17% hátrányos- 

és 1% halmozottan hátrányos helyzetű.) Diákjaink képesség és intellektualitás szerinti 

összetétele változó, de jobb az átlagosnál.  

Tantestületünk 36 fő teljes és 2 fő részmunkaidős dolgozóból áll, közülük csupán egy 

férfi. Az átlagéletkor 45 év. Egyetemi végzettséggel 10, szakvizsgával rendelkezik 7 kollégánk. 

15 tanítónk közül 13-nak van valamilyen területen speciális képesítése. Besorolás szerint 

mesterpedagógus 1 fő, pedagógus II. nyolc, pedagógus I. 28, gyakornok 1 fő. Szakos 

ellátottságunk 100%-os. Négy munkaközösségünk működik. Jómagam a természettudományi 

munkaközösség tagja vagyok, és mint igazgatóhelyettes, valamennyi munkaközösség tagja az 

irányításom alá tartozik. Segítő, támogató munkájukra mindig számíthatok.  Jellemző az újra, 

jobbra való törekvés, ugyanakkor a hagyományok ápolása. Kertváros közművelődési 

életében többen aktívan vesznek részt.  

Pedagógiai programunkban a matematika emelt szintű oktatása mellett kiemelt 

hangsúlyt kap az idegen nyelvek, az informatika-számítástechnika tanítása, az egészséges 

életmódra nevelés és a környezetvédelmi szemléletmód formálása. A 2009-es tanévtől a 

TÁMOP 3.1.4. pályázat segítségével bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A 

kompetenciaterületek fejlesztése mellett több saját innovációt is kidolgoztunk. 
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(projektoktatás, témahét, tantárgyi integráció módszerei.) A különleges bánásmódot igénylő 

tanulók megsegítését két gyógypedagógus végzettséggel is rendelkező kollégánk végzi. 

(Egyikük logopédus végzettséggel is rendelkezik.) A tehetséggondozást színterei a szakköri 

foglalkozások, az emeltszintű matematika oktatás tanítási órái, valamint a csoportos 

tehetséggondozó órák.   

Infrastruktúra: A főépülettől külön álló, úgynevezett „kisiskola” épületében az 

elsősök és másodikosok (átmenet az óvoda és iskola között) tanulnak. Szaktantermünk egy 

van, az informatika terem, melynek elöregedett gépparkját hamarosan korszerű asztali 

gépekre cserélhetjük a TIOP pályázatnak köszönhetően. 8 tantermünk rendelkezik interaktív 

táblával (ebből 5 TIOP, 2 alapítványi és 1 képviselői támogatásból származik). Fixen rögzített 

projektor a táblával felszerelt helyiségeinken kívül 9 teremben található. Ennek 

köszönhetően az IKT eszközök alkalmazására tanítási óráink 39,14%-ában van lehetőségünk.  

Az épületet fákkal és gyeppel parkosított terület veszi körül, mely a mozgásigény 

kielégítését szolgálja, ugyanakkor a tornatermen kívül nincs megfelelő nagyságú helyiség 

közösségi programok, ünnepélyek megtartására. A mindennapos testmozgás feltételei 

hiányosak. Egy tornatermünk a hét minden napján, minden órában foglalt reggel 7-től 

délután 5 óráig.  

Az oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak, de 

folyamatos felújításra szorulnak, vagy korszerűbbek beszerzéséről kell gondoskodnunk. 

Az intézmény gazdálkodása: Az intézményünk nem önálló gazdálkodó. Fenntartónk a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetőnk Tatabánya Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. A korszerű, a tanulóifjúság igényeihez igazodó oktatási feltételek 

megteremtéséhez szükséges forrásokat mi is igyekszünk felkutatni. A különböző pályázati 

lehetőségek, az alapítványunk támogatására számíthatunk, és számítani fogunk a jövőben is. 

Az intézmény társadalmi kapcsolatai: A Szülők Közösségének tagjai lelkes résztvevői 

programjainknak. A tanulmányi versenyeken, kulturális-, sport- és szabadidős 

rendezvényeken számíthatunk együttműködésükre. A különböző társadalmi munkákban is 

sok segítséget kapunk tőlük.   
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Eredmények: Az országos kompetenciamérés FIT jelentései alapján tanulóink várható 

és tényleges teljesítménye között nincs szignifikáns különbség. A beiskolázási mutatóink 

szerint diákjaink több mint 80%-a gimnáziumban, vagy érettségit adó szakközépiskolában 

tanul tovább. A középiskolai visszajelzések alapján volt diákjaink eredményeiket megtartják.  

 

Tanulmányi versenyeken évek óta kiemelkedő eredmények születtek matematikából, 

természetismeretből, kémiából, biológiából, idegen nyelvből, rajzból és informatikából. 

Sportolóink is számos éremmel gazdagodtak.  

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTESI PROGRAM 

BEVEZETŐ 

 

A Kertvárosi Általános Iskola intézményvezetői, és intézményvezető-helyettesi 

álláspályázatok ebben a tanévben kerültek kiírásra. A leendő intézményvezető három 

intézményvezető-helyettes segítségével végzi majd a három telephelyből álló intézmény 

irányítását. Úgy gondolom, az intézményvezető-helyettesek feladata segíteni az elfogadott 

intézményvezetői pályázat megvalósítását pedagógiai programunk tükrében. Az intézmény, 

a telephelyek munkájára eddigi munkakörömből adódóan van rálátásom. Nyertes 
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pályázatom esetén – amennyiben az intézményvezető engem bíz meg általános 

helyettesítésével – készen állok erre a megbízásra, hiszen eddigi feladataimból adódóan 

ismerem a nevelőtestületet, átláttam telephelyeink helyzetét. 

Az intézményvezető munkáját elsősorban a székhely, korábbi nevén Bolyai János Általános 

Iskola esetében kívánom segíteni. Itt szeretnék a kollégákkal, a szülőkkel, a gyermekekkel, az 

iskola partnereivel együttműködni, kommunikálni, a folyamatokat elindítani, követni és a 

napi munka zökkenőmentességét biztosítani.  

A következőkben az iskola munkájával kapcsolatos elképzeléseimet ismertetem, melyek 

összeállításakor figyelembe vettem a hatályos törvényeket, rendeleteket, az intézmény 

alapdokumentumait, a leendő intézményvezető vezetői programját, az iskolánk jövőképét, 

küldetésnyilatkozatát, személyi, tárgyi feltételeinket, kollégáim javaslatait. 

JÖVŐKÉPÜNK 

Olyan iskolát szeretnénk, amelyben jól érezzük magunkat, mert 

- közösségünk motivált a megújulásra, az innovációra, az alkotásra, 

- a megszerzett tudást egymásnak át tudjuk adni, 

- azonos célokért tudunk együtt dolgozni 

és ezzel a mintával fejlesztjük tanulóink személyiségét. 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 

- Nevelőtestületünk célja, hogy olyan nevelési, tanulási színtérré váljon a városrészben, 

ahol megvalósulhat az itt tanítók felkészítése a modernizációs műveltségelemek 

autentikus, gazdag módszertani kultúrával történő megerősítésére.  

- A 6-14 éves gyermekek általános műveltséget megalapozó nevelését, oktatását látjuk 

el a kompetenciaalapú oktatási elveket, módszereket követve, az önálló 

életkezdéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges készségfejlesztéssel, a 

számítástechnikai, informatikai eszközök használatával, a digitális írástudással a 

tanulás folyamatának módszertani megújítását követve.  

- Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az integrációs és képesség-kibontakoztató 

foglalkoztatásra, a tehetségígéretű tanulók gondozására.  

- Az intézmény másik két telephelyével szoros kooperációban látjuk el feladatunkat, 

lehetőséget kínálva a szünidei kulturális és szabadidős programok kiteljesítésére.  

- Fontosnak tartjuk a nemzedékek együttműködését, a horizontális tanulást, a 

demokráciai és közösségnevelést, a kulturált művelődési szokások megalapozását.  
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HAGYOMÁNYOK 

 

Fontos értékeink a múltat a jövővel összekapcsoló hagyományaink. Ma is elő hagyományaink 

közül azokat ápoljuk, amelyek kiállták az idő próbáját, s fennmaradtak, mert fontosnak 

találtuk azokat. Hozzájárultak ahhoz, hogy Bolyai legyünk, hogy formálódjon közösségünk. 

Ilyen például:  

Oviolimpia, elsősök avatása, őszi akadályverseny, Adventi projekt, Mikulás- és karácsonyi 

ünnepségek, Bolyai-matematikaverseny, házi versenyek, szóbeli vizsgák, Szegedi-mérések, nyílt 

napok hét óvó néniknek, Nyitott kapuk szülőknek, hulladékgyűjtések, területtakarítások, 

egészséghét, vitamindélutánok, farsangi bálok, Szülők-nevelők bálja, ünnepi műsorok, gálák, 

szerdai hirdetések, sítáborok, számítástechnika tábor, nyári táborok, erdei iskolák, társadalmi 

munkák, gyereknap, ballagás … 

Szorgalmazom, hogy többször hívjunk vendégeket, szülőket a munkatervünkben szereplő 

eseményeinkre. 

FŐBB PROFILJAINK 

 

Valamennyi évfolyamon a választható órakeret terhére lehetőséget adunk tanulóinknak a 

magyar-nyelv és irodalom, a matematika és a természettudományos tantárgyak 

eredményesebb elsajátítására. Az emeltszintű matematikai osztályainkban heti hat órában 

tanítjuk a matematikát. Szakköri keretben már harmadiktól valamennyi diákunk 

megismerkedhet az informatikai, számítástechnikai ismeretek alkalmazásával. Bevált a már 

első évfolyamtól választható nyelvi szakkörünk is német és angol nyelvből. A szabadidő 

hasznos eltöltésére tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket, sportprogramokat 

szervezünk az igényeknek megfelelően.  
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

Ismerve az iskola alapdokumentumait, pedagógusait, tanulóit, hagyományait, a következő 

területeken látom segítő, támogató munkám szerepét az elkövetkezendő években: 

1. A napi munka tervezhetőségének, gördülékenységének biztosítása 

A jól átgondolt éves tervezőmunka kiszámíthatóságot nyújt. Ennek napi szintű megvalósulását a 

gördülékeny belső kommunikáció segíti. Célja, hogy az információ minél hamarabb elérjen a 

célcsoporthoz, célszemélyhez, mert akkor hatékonyabban tudjuk megtenni a szükséges lépéseket, 

elvégezni az adott feladatokat. 

2. A kollégák közel azonos terhelése 

Fontosnak tartom, hogy egy tanév során közel azonos terheléssel dolgozzunk. Ez tervezhető, hiszen a 

tantárgyfelosztásban megjelennek az egyes kollégákhoz kapcsolódó óraszámok és feladatok. A 

munkaidő elrendelése során figyelnünk kell az egyes pedagógusok tanítási óraszámára, s a kötött 

óraszámon belüli, a munkatervükben meghatározott feladatok egyenletes elosztására. A 

helyettesítési rend kialakításában az előzőeket igyekszünk szem előtt tartani. 

3. A tantestület belső tudásátadásának szervezése 

Pedagógiai szempontból nagyon sokféle végzettséggel, tehetséggel, tapasztalattal rendelkeznek 

kollégáim. Ezeknek az ismereteknek átadására továbbra is szeretnénk belső műhelymunkát 

keretében lehetőségeket adni. Ezek az alkalmak a Pedagógus Életpályamodell által adott 

lehetőségekhez és kötelezettségekhez is segítséget adnak.  

A belső tudásátadás terepei: 

- a tanáriban lévő számítógépeken lévő „közös mappába” feltölthetjük óraterveinket, 

óravázlatainkat, hasznos linkjeinket, 

- az éves munkatervben meghatározott szakmai napjainkon lehetőséget adunk arra, 

hogy a legfrissebb szakmai-módszertani tapasztalatainkat megosszuk egymással, 

- hospitálások, személyes beszélgetések.  
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4. A tanulás támogatása 

- Iskolánkban fontos szerepet kap a gyerekek egyéni fejlesztése. A differenciált 

tanóraszervezés, a fejlesztő foglalkozások, a korrepetálások, tehetséggondozó órák, 

szakkörök mellett szorgalmazni szeretném az általunk „beülős” órának nevezett 

kéttanítós modellt. Az ehhez szükséges óraszámot biztosítottnak látom heti 

órakeretünkből.   

- Feladatunk, hogy felkészítsük tanulóinkat az ismereteik életben való alkalmazására. 

Fejlesztenünk kell azokat a képességeiket, amelyek használatára egész életük során 

szükségük lesz.  

 

A következőket preferáljuk: 

o jó szövegértés (tantárgyi tartalomba ágyazott képességfejlesztés) 

o tanulni tudás (tanulásmódszertan) 

o együttműködés, csapatban való gondolkodás, munka (kooperatív 

tevékenység) 

o helyes önértékelés (önértékelési rendszer) 

- A komplex tehetséggondozás során meg kell teremteni a gazdagító programok és a 

versenyeztetés egyensúlyát.   Továbbra is tanév elején kell megterveznünk, hogy 

melyik versenyeket preferáljuk. A versenyeztetés során figyelembe kell vennünk a 

gyerekek érdeklődési területeit is. 

- Az átmenetek tudatos, tervezett segítésével támogatjuk az egyéni tanulási utakat. 

Ennek főbb állomásai: 

o az óvodából az iskolába lépés:  „ovis programjainkkal” (Oviolimpia, nyílt órák, 

nyílt napok), 

o alsó tagozatból a felső tagozatba lépés: leendő osztályfőnökök bevonásával, 

o a középiskolába való átmenet: különböző felkészítő foglalkozások, 

pályaorientáció, szakmatúrák. 
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5. A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése 

Napjainkban egyre több fiatallal találkozunk,  

- akiknek nincs szerető, meleg, következetes családi háttere, 

- akik feszültek, agresszívak, 

- akik könnyen elvesztik motivációjukat, 

- akik nehezen tűrik a kudarcot,  

- akik nem kitartók, 

- akik kipróbálják a drogot, az alkoholt, 

- akiknek szükségük van a gyermekvédelmi szolgáltatásokra. 

Fontos, hogy a gyerekekben erősítsük a megfelelő szociális viselkedésmódot. Fontos, hogy ezekre 

lásson viselkedésmódot a pedagógusok működésében is. 

6. Egészségnevelési és környezeti nevelés 

E két fontos és összekapcsolódó nevelési terület a tanulók életvezetési kompetenciáit erősíti. 

Sokféle tevékenységgel fejlesztjük, melyek koherens rendszerben hatékonyabban 

működnének. 

Iskolánkban a sport, a mozgás meghatározó szerepet tölt be. Jó példát állítanak társaik elé 

azok a gyerekek, akik különböző sportágakban kiemelkedő eredményeket érnek el, és azok 

is, akik kitartóan sportolnak. Fontosnak tartom a mozgáskultúra mintaadó szerepét.  

 

7. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Iskolánk szülői közösségének nagy része lelkes, segítőkész, támogató. Jól működnek a 

kapcsolattartás hagyományos formái (szülői értekezletek, fogadóórák, nyitott kapuk, 

gálaműsorok), de szélesíthetnénk azon rendezvényeink körét, amelyek részesei lehetnek a 

szülők.  
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SZERVEZETFEJLESZTÉS 

Egy szervezet működésének meghatározó szava a minőség. Meg kell határoznunk, hogy a 

Bolyai mit tart minőségnek, és ez vezérfonalként szolgáljon számunkra. Csak akkor vagyunk 

hitelesek, megbízhatók partnereink számára, ha a meghirdetett értékeink, a 

dokumentumaink, a tetteink, a programjaink, a folyamataink harmóniában vannak. 

Az elkövetkező néhány év feladata ebből a szempontból a folyamatok beazonosítása és a 

folyamatleltár összeállítása után a folyamatszabályozás elkészítése, a Minőségirányítási 

kézikönyv összeállítása. Meg kell újítanunk és tervszerűen működtetnünk iskolánk 

önértékelési rendszerét. 

 

PEDAGÓGUSOK SZEREPE 

Az iskola nevelő-oktató munkájának kulcsemberei a pedagógusok. Jövőképünkben és 

küldetésnyilatkozatunkban egyaránt a pedagógusok mintaadását hangsúlyozzuk. 

Mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogyan változik a tanulóifjúság, amelyre 

pedagógusként fel kell készülnünk. 

 

KÖNYVTÁR, OLVASÓTEREM 

Az iskola könyvtára kicsi, de gazdag könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasószoba és a 

könyvtár megfelelő szervezéssel hasznos tere lehet kisebb csoportokkal való 

foglalkozásoknak, melyek segítségével a gyerekek személyisége, értékrendje fejleszthető.  

  

DIÁKOK ÖNSZERVEZŐDÉSE 

A diákok önszerveződésének célja, hogy a valóságban kipróbálhassák, megélhessék a 

demokrácia működését, alapvető tapasztalatokat szerezhessenek róla, érezzék döntéseik 

felelősségét, következményét. Gondolkozzunk el azon, hogyan tudjuk erősíteni tanulóinkban 

a „Bolyais vagyok” tudatát, s az ezzel járó viselkedési normákat. 
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PARTNEREINK 

Sokat köszönhetünk a Szülők Közössége szervezetének, iskolánk alapítványának, a város 

önkormányzatának, szponzorainknak. Törekszünk továbbra is a jó viszony ápolására.  

Rendszeresen folytatnunk kell az igényfelmérést és az elégedettségvizsgálatokat partnereink 

körében az intézményfejlesztés részeként.  

 

PÁLYÁZATOK 

Pedagógiai elképzeléseink megvalósításához eredményes pályázatokban való részvétel 

szükséges. Egy pályázatfigyelő és pályázatíró csoport működése nagy mértékben segítené 

munkánkat.  

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Iskolánk eszközállományának bővítéséhez érdemes lenne elkészítenünk a beszerzendő eszközök 

aktuális listáját. Erre támaszkodva tervszerűbben tudnánk pályázati kiírásokat keresni, illetve 

pályázni.  
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ZÁRSZÓ 

 

Eddigi vezetői munkám során törekedtem arra, hogy olyan vezető legyek 

- akit beosztottként én is tudnék tisztelni, 

- akit vezetőmnek tudnék elfogadni, nem pedig főnökömnek tekinteni. 

Ennek érdekében igyekeztem empatikus, megértő, együttműködő, ugyanakkor következetes lenni., 

pedagógiai, vezetői ismereteimet folyamatosan fejleszteni.  

Úgy gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy  

- a szó legnemesebb értelmében szolgáljam iskolám feladatainak megvalósulását, 

- iskolánk arculatát megőrizzem, erősítsem,  

- közös előkészítés után jó döntéseket hozzak, 

- jó példával szolgáljak másoknak, 

- iskolánk értékeit megőrizzem és értéket teremtsek, 

- meghallgassam, átgondoljam kollégáim építő kritikáit, 

- pedagógiai tapasztalatommal, tudásommal segítsek, 

- együttműködjek az intézmény vezetőjével, vezetőtársaimmal, kollégáimmal.  

 

Az iskola, az intézmény eddigi jó hírnevét, sikereit szeretném gyarapítani. A pályázatban 

megfogalmazottakat csak a gyerekekkel, a pedagógus és segítő kollégákkal, a szülőkkel, az iskola 

többi partnerével együtt tudjuk megvalósítani.  

Csak együtt tudunk olyan iskolát alkotni, melyben jól érzik magukat a gyerekek és felnőttek, amely 

biztosítja a tanulók megfelelő fejlődését, amely megfelel a fenntartó, a szülők elvárásainak, a mai kor 

kihívásainak. 

 

Tatabánya, 2016.01.20.  

Petroviczné Gál Ibolya 
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MELLÉKLETEK 
 

1. Szakmai önéletrajz 

2. Motivációs levél 

3. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

dokumentumok másolata 

4. Legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 

5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány 

6. Nyilatkozatok 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYI ADATOK: 

Név Petroviczné Gál Ibolya 

Születési név Gál Ibolya 

Születési hely, idő Tata, 1956.09.24. 

Anya neve Paluska Matild 

Állampolgárság magyar 

Lakcím 2800 Tatabánya, Szent Erzsébet u. 22 

E-mail cím petroviczek@upcmail.hu 

Telefon 20/418-2819 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT MUNKAKÖR:  intézményvezető-helyettes, magasabb vezető 

     2016.07.01-től 2021.07.01-ig. 

     Kertvárosi Általános Iskola 

2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a 

 

TANULMÁNYOK:   

Végzettség  

Dátum 1979. június 16. 

Oktatási intézmény neve Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger 

A szerzett képesítés típusa matematika-kémia szakos általános iskolai tanár 

 

Szakképzettség 

Dátum 1999. szeptember 02. 

Oktatási intézmény neve Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 

A szerzett képesítés típusa közoktatási vezető szakirányú szakképzettség 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK:  

 
- 2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti 

ellenőrzés és a pedagógusminősítéssel kapcsolatos intézményvezetői feladatok 

ellátására 

- 2014 Szaktanácsadó felkészítése a matematika, ember és természet műveltségterület 

köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatása 

- 2011 Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása, a tanulás folyamat, a 

kulcskompetenciák fejlesztése  

- 2011 Hatékony együttnevelés az iskolában  

- 2008 Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók kompetencia 

fejlesztésében  

- 2005 A differenciált tanulásszervezés alapjai  

- 2004 Európai számítógép használói jogosítvány ECDL  

- 2004 ECDL-START  

- 2003 Tanácsadás-fejlesztés  

- 2002 A tanulás tanításának módszerei gyakoroló pedagógusok részére  

- 2001 Kommunikációs tréning pedagógusok részére  

- 2001 Minőségfejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közoktatásban  

- 1999 II/2.A tanulók értékelése. Mérésmetodika tanfolyam  

- 1998 A helyi tanterv készítése és beválása szaktanácsadóknak  

- 1996 A helyi tanterv készítésének gyakorlata munkaközösségvezetőknek, 

szaktanácsadóknak  

- 1993 A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt – Szaktanácsadói szerepre felkészítő 

- 1989 Komárom M. Pedagógiai Intézet vezetőképző tanfolyam  

- 1979 Oktatástechnológus  

 

MUNKAHELYEK, FELADATOK, BEOSZTÁSOK:  

1979 – jelenleg is Kertvárosi Általános Iskola (nevei: Kertvárosi II. számú Általános 

Iskola; Tóth-Bucsoki István Általános Iskola; Bolyai János Általános Iskola, Kertvárosi 

ÁMK Bolyai János általános Iskolája) 

tanár, pályaválasztási felelős, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 1996-tól 

intézményvezető-helyettes 
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG: 

- intézményi minőségirányítási csoport vezetője 

- szaktanácsadó kémia tantárgyból 

- továbbképzések, bemutató foglalkozások vezetője 

- szakértő mérés-értékelés területen  

- kiadványok, példatárak készítője 

- pályázatírás, projektmenedzsment tagja 

- TÁMOP pályázatban projektmenedzser 

- pedagógiai program egyik kidolgozója, megvalósítója 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: 

- táborok szervezése, vezetése (számítástechnika tábor, nyári tábor - Balatonakali, 

sítábor, tehetséggondozó táborok) 

- országos kompetenciamérés – mérésbiztos 

- versenyek szervezése 

- feladatsorok, segédanyagok készítése (Pedagógiai Intézet, Öveges, példatár) 

ELISMERÉSEK: 

- 1989 Kiváló munkáért 

- 1992 Tatabánya Megyei Jogú Város Molnár János Pedagógiai díja 

- 1996 Magyar Természettudományi Társulat Hevesy György emlékplakettje 

- 1990, 1993, 2003, 2006, 2010 a Bolyai János Általános Iskola Bolyai-díja 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK: 

- kompetenciák és készségek: együttműködés, tolerancia, kreativitás, nyitottság, 

tanulékonyság, kapcsolatteremtés, kompromisszumkészség, innováció, csapatmunka, 

rendszerben gondolkodás, vezetési és szervezési készség, precízség, kitartás, 

terhelhetőség 

- számítógép felhasználói készségek: alapfokú számítástechnikai ismeretek, irodai 

programcsomag napi szintű használata 

- nyelvi készségek: német 
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

Alulírott Petroviczné Gál Ibolya pályázatot nyújtok be a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tatabányai Tankerülete által kiírt, KLIK/111/1872-1/2015 azonosítószámú pályázati 

felhívásban megjelent, a Kertvárosi Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztására. 

1979-ben pályakezdőként kezdtem tanítani jelenlegi iskolámban matematika-kémia szakos 

tanárként. 1996-tól helyettesi feladatokat látok el. Egyaránt kiemelt feladatnak tartom az 

iskolai hagyományok ápolását, valamint az intézményi innovációkban való részvételt. 

Szükségesnek tartom a folyamatos szakmai fejlődést, a különböző tanítási módszerek 

kipróbálását mind saját, mind kollégáim tanítási gyakorlatában.  

Intézményvezető-helyettesként fontos számomra 

- az iskola, mint szervezet stabil működése,  

- az intézményvezetői döntések előkészítése a jogszabályi háttér ismeretében, az 

intézmény adottságainak figyelembe vételével, 

- a céltudatos, felkészült tervezőmunka, a szakmai irányítás, ellenőrzés, értékelés, 

- a határidők betartása, a pontosan végzett adminisztratív tevékenység, 

adatszolgáltatás, 

- a kapcsolattartás partnereinkkel, 

- a megfelelő tájékoztatás és együttgondolkodás és együtt tevénykedés a szülőkkel, 

- az élethosszig tartó tanulás és az önképzés, 

- a képességek, készségek fejlesztése változatos módszerek, munkaformák, a 

differenciált tanulásszervezés segítségével, 

- az új munkaformák és eszközök segítségével magas-szintű oktató-nevelő munka és a 

motivált tanulás megvalósítása. 

Az eddigi évek alatt számos új ismerettel gazdagodtam, mint például a minőségbiztosítási, 

szervezet centrikus látásmód, adminisztratív jártasságok, mérések szervezése, azok 

elemzése, értékelése, pályázati tevékenység, munkamegosztás, munkaszervezés. 

Igyekszem az új kihívásoknak megfelelni, önmagam folyamatosan fejleszteni. 
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Pályázatom elkészítésében az elmúlt években végzett vezetői munkám eredményei, a 

kollégák ösztönzése motivált. Szeretném azt a munkát folytatni, amelynek 

eredményeképpen a Bolyai a város egyik eredményesen működő intézménye lett. 

Szeretném a tapasztalataimat, munkabírásomat, szakmai hozzáértésemet adni ahhoz, hogy 

intézményünk még eredményesebb legyen. 

Tatabánya, 2016.01.20. 

Petroviczné Gál Ibolya 

 

 


