
aó,$ő,zat

|En6eri|Erőforrősot*Íitt:isztere

a' ĘozaffolhnazottaĘj og ótks árő ľ' sző b

1gg2. ni Xxfiil. tóraéÍry 20fi. s akpján megńirďetett:

C s ongrőí é s |Íérc ége S z éc freryi I stv fut. Í.ttaÍáno s I s Ŕp tq

xWotű fiľííÍvészeü rsĘgta és Klttégilłfll

intéznhryvezető (rug as a6 6 vezető)

\eosztas efktasára

azornsító szóm: w0 5 8/00 1 6 3 - 1 /20 1 9

CsongrűĄ 2019. mórcius 27. cPőÍy óző : Ey öttÜi x ľł'ąantĺa



I nté zméryľu e z et ői p ó [7 ó zat

Tartalomjegyzék

Euľopass önéletrajz ......

Szakmai tevékenysé g r észletezése ..............

oktatásiľányítói tevékenysé g ..................

Szakmai helyzetelemzés ................

Intézményvezetői pľogram ....

Intéaĺrényv ezetoi célok

Fej lesztési progrÍtm....

MELLEKLETEK.......

Vé gzettség et igazo|ő dokumenfumok...............

Nyelwizsga ...................

Szakmai gyakoľlat i gazolása

Ný1atkozat

Erkölcsi bizonyítvány

Q1öngiAtc"runíĺa

Helyzetelemzés.........

Taľsadalmi, gazdasági helyzetelemzés (Csongrádi Jáľás - Csongľáđ település) .................12

3

9

9

10

t2

16

Ż4

)A

Ż8

32

33

....39

40

4t

42

-2-



I ntézmén1v ezetői p á $ ózat

tĺłmpass ô"ébtíÚj,

Szakmai önéletľajz

Személyĺ adatok

Vezetéknév / Utónév(ek)

Cím(ek)

Telefonszrfun(ok)

E-mail(eĘ

Állampo1gĺíľság

Sziiletési dáĺrm

Családi állapot

Szakmai tapasztalat

Időtartam

Foglalkozas / beosztĺís

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtaľtam

Foglalkozas / beosztás

x
europoss

Q1ötĺg1ifl'teąaníra

Gyönryi Alexandra
6640 Csongrád, Tulipan u. l3. v./l3.

+36-2017778360

gyongý. alexandra@gmail. com

magyat

1974. december 18

egyedülálló

20l8. augusztus l5. napjától

Miĺvészeti Iskola és Kollégium
6640 Csongrád, Széchenyi út 29.)

-intézmény szakszeľii és törvényes mtĺködtetése
_takaľékos gazdálkodrás
-munkáltatói jogok gyakoľlása és döntéshozata| az intézmény
miĺködésével kapcsolatban minden olyan iigyben, amelyeket a
jogszabály nem utal mrĺs hatáskörbe

Hódmezővásárhelyi Tankeriileti Központ
6800 Hódmezővásźlrhely' Kossuth tér 1.

2017 .januáľ l. _ 2018. augusztus 14.

T anü ry_ĺ g azgatási refeľen s

Pedagógus, megbízott ĺntózményv ezető
(Csongrád és Téisége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú
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Intéznźnyaezetői

Főbb tevékenységek és
feladatkĺjrök

Időtaľtam

Foglalkozís / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtartam

A munkáltató neve és címe

1dőtaľtam 2015. október 15. - 20t6. szętember 30.

Foglalkozas / beosztás Pedagó gus - oktatási-tanügyĺ, pály ánati asszisztens

Főbb tevékenységek és _nevelés_oktatás iranyításával kapcsolatos intézményi, fenntaľtói
feladatkoľök v feladatok ellátása

a váľos egyéb fenntaľtású oktatási, nevelési

kezelése
pľogramok szeľvezése, lebonyolítasa

tatások, statisztikák összeállítasa

A munkáltató neve és címe Csongľád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú
űvészeti Iskola és Kollégium - KLIK Csongrádi TankeľĹilete

Foglalkozís / beosztás

6640 Csongrád, Széchenyi út 29.;6640 Csongľád, Kossuth tér9.lA

ŻIlz.januáľ 1. - 2015. október 14.

oktatási referens

_intézményi szakmai dokumentumok ellenőrzése
-intézményi tantlíľgyfelosztások ellenőrzése
_tankönyvrendelések ellenőľzése
-tantigyigazgatási üárgyu állasfoglalások készítése, továbbítasa
_tanügyiga zgatási ĺĺľgyu fenntartói ellenőľzésekben közľemúködés
-tanügyigazgatási táľgyu statisztikák, adatszolgáltatasok készítése,
továbbítása
-pźl|yźnatokkezelése (projektmenedzseri, szakmai vezetői felađatok

elláŁĺsa)

Hódmezővásárhelyi TankeľĹileti Központ
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

20116. október 01. - 2016. decembęr 31.

T a nÍi gy-i g azgatási refe rens

-intézményi szakmai dokumenfumok ellenőrzése
_intézményi tantráľgyfelosztások ellenőľzése
-tankönyvľendelések ellenőrzése
_tanügyigazgatási ľáľgyu állasfoglalások készítése, továbbítasa
_tanügyigazgatási targyú fenntaľtói ellenőrzésekben k<izľeműködés

-tantigyigazgatási tÄrgyil statisztikrák, adatszolgáltatások készítése,
továbbítĺása
-pźiyázatokkezelés (pľoj ektmenedzseľi, szakmai vezetői feladatok
ellátása)

Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ Hódmezővásáľhelyi
Tankerülete
6800 Hódmezővásaľhely, Kossuth téľ 1.
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9ławiAtexan'Íra

Főbb tevékenységek és -oktatas_nevelés irányításával kapcsolatos fenntartói operatív
feladatkörök ellátása

-oktatási, Múvelődési, Kulturális, Sport- és Vallási Bizottság
kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők

-az oktatást, nevelést érintő ügyekben tajékoztatźls adása a képviselő_

bizottságoknak, illetve képviselőknek

_kapcsolattartás a vĺíros egyéb fenntaľtasú oktatási, nevelési

A munkáltató neve és címe

Időtartam

Foglalkozas / bęosztás

Főbb tevékenységek és
fe1adatkiiľök

A munkáltató neve és címe

Időtaľtam

Foglalkozas / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörtik

A munkáltató neve és címe

Időtaľtam

Foglalkozás / beosztiĺs

Főbb tevékenységek és
feladatkörtik

A munkáltató neve és címe

Időtaĺam

Foglalkozás / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatköľök

_közmiivelődéssel kapcsolatos feladatellátás
-pá|yźnatok kezelése
-nemzetközi kapcsolatok koordinálása
-esélyegyenlőségi feladatok ellátása
_rendezvények, pľogramok szeľvezése, lebonyolítása

Csongrád Viĺľos onkoľmányzata Polgármesteri Hivatal
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

20ll. szeptembeľ 1. - 20IŻ. május 4.

főállás mellett középiskolai óraadó tanaľ

_magyaľ nyelv és iľodalom taĺtátgy tanítása, éľettségi vizsgiĺn
és szaktanaľi feladatok ellátása

Csongľádi oktatási Központ, Gimnazium, Szakképző Iskola és

llégium
6640 Csongľád, SzentGyöľgyu. 1.

2011. szeptember |. -Illz.januaľ 10.

főállás mellett óľaadó pedagógus

-vers_ és pľózamondás tantĺĺrgy tanítása, valamint dľámajátékok
középiskolások számára

Múzsa Alapfokú Művészetoktatrĺsi Intézmény
6640 Csongĺád, Dob u. 4-8.

2011. szeptember l.-2011. december 31.

Munkasze rv ezet-v ezető

-munkasze rv ęzęt irányítása
-páIyźuatok kezelése
_Társulasi Tanács munkájának segítése

Csongľádi Kistérség Többcélú Táľsulása
6640 Csongľád, Kossuth téľ 7.

zD|l.januáľ 17. - 20Ll. junius 15.

főállás mellett középiskolai óraadó tanár

-magyar nyelv és irodalom, valamint vizuális kultura tantargyak

_6 osztályos gimnŁium 10. évfolyamán aIapvizsgáztatźs

Horváth Mihály Gimnazium
6600 Szentes, Szent Imrę hercegv.2.

A munkáltató neve és címe
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Időtaľtam

Foglalkozás / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtaľtam

Foglalkozas / beosztas

Főbb tevékenységek és
feladatköľök

A munkáltató neve és címe

Időtaľtam

Foglalkozas / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtartam

Foglalkozás / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Tanulmányok'
tanrĺsítványok

Időtaítam

Végzettség / képesítés

oktaüíst / képzést nyújtó
intéznény nęve és típusa

Q1ônĐiAtexaníÍa

2004. szeptember 20. -2005.junius 30.

főállás mellett óraadó pedagógus

-színj átszás tantárgy tanítása

Milzsa Alapfokú Múvészetoktatĺísi Intéznény
6640 Csongrád, Szécherlyi tlt Ż9.

2001. szeptembeľ 1. - 2002.junius 30.

főáttás mellett óraadó pedagógus

- színj éltszás tantĺáľgy tanítása

Múzsa Alapfokú Művészeti Iskola
6640 Csongrád, Vasviľág u.40.

200l. augusztus 29. -2002.június l6.

főállás mellett kiizépiskolai óraadó tanár

-magyar nyelv és iľodalom tantaľgy taníüísa, érettségi vizsgán
kérdező_ és szaktanáľi feladatok ellátłása

Baľsony Isfuán Mezőgazdasági Szakközépiskola és

S zakmunkásképző Intézst
6640 Csongrád' Szentesi'tft Ż.l A
1997. aĺgllsztus 15. -20Il. szętember 1.

Kłizépĺskolaĺ tanár
- magyar nyelv és iľodalom tanár
- érettségi vizsgán kérdező- és szaktanáľi feladatok ellátása
- osztályfőnöki feladatok ellátása esti és nappali tagozaton
_ szervezés (iskolai és váľosi tinnepségek, szabadiđős
tevékenységek, kirándulások, külföldi ditĺkok fogadása)
- esti tagozat munkaközösség vezetése
_ Diákönko rmźlny zat patronáló tanźłr a
- Csongľád Városi Diákönkormźnyzat segítője

Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a
Csongrádi oktatási Központ Tagintézménye
6640 Csongľád, Gyöngyvirágu. 18.

2018. szeptember -

Ktizoktatási vezető szakvizsga

BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék

2014. május 28.

Közigazgatá s i sza lcvizs ga

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Időtartam

Végzettség / képesítés

oktatást l képzést nyujtó
intézmény neve és típusa

-6-



I pófyózat

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatĺst l képzést nyujtó
intéznény neve és típusa

Időtartam

Végzettség / képesítés

oktaŁíst l képzést nyujtó
intéznény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktaĺĺst l képzést nyujtó
intézmény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatást / képzést nyujtó
intézľnény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatĺást l képzést nyujtó
intézmény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatast / képzést nyujtó
intézmény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatast l képzést nyujtó
intézmény nevę és típusa

Időtartam

Végzettség / képesítés

oktatast lképzést nffitó
intézmény neve és típusa

Időtaĺam

Végzettség / képesítés

Atexaníra

2012. október 16.

Közigazgatási al apvi zs ga

Csongrád Megyei Koľmĺĺnyhivatal

2011. decembeľ 8.

Közoktatási intézrnényfenntaľtók orszĺgos szakmai éľtekezleten
való ľészvétel

Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

2011. augusztus 25 -27.

Felkészítés éľettségi vizsgaelnöki feladatok ęllátasaľa című
képzésen ľészvétel

oktatási Hivatď

2007. szeptember01. - 2009. június 29.

Szakvizsgázott pedagógus ( maryar nyelv és ĺľodalom)

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kaľ

2009. februáľ 6-7 .' |3 -l4.
Az oľszágos kompetenciaméľés eredményeinek intézményi
hasznosítása, megfelelés a j ogszabályi előíľĺłsoknak címiĺ képzésen
való ľészvétel

Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

2004. április 23. -2004. május 15.

Közép- és emelt szintiĺ éľettségi vizsgźtztatő középiskolai pedagógus
_magyaľ nyelv és irodalom

SULINOVA Kiizoktatás-fej lesztési és Pedagógus-továbbképzési
Kht.

2002. máľcius t8-26.30 óra

Drámajáték -v ęzętői a|apoző képzés pedagógusok számaľa

Didaktikai Múhely oktató és Szolgáltató Bt.

1999.60 &a

,'Készüljünk együtt a mozgóképkultura és médiaismeret tantárgy
tanítasĺĺľa!''

Regionális Médiaoktatási Központ
Csongĺád

1998. szeptember 01. - 2000. junius 16.

Magyar szakos kłizépiskolaĺ tanáľ

-7-



oktatĺíst l képzést nyujtó
intéaľrény neve és típusa

Időtartam

Végzettség / képesítés

oktatast l képzést nyujtó
intézĺlény neve és típusa

Időtaľtam

Végzettség / képesítés

oktatást ĺ képzést nyujtó
intéaĺlény neve és típusa

Eryéni készségek és
kompetenciák

Anyanyelv(ek)

Egyéb nyelv(ek)

onéľtékelés

Európai szint (*)

angol

Taľsas készségek és
kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

Műszaki készségek és
kompetenciák

S zĺ'mító gép-felhasmáló i
készségek és kompetenciak

Szegedi Tudomĺányegyetem Bölcsészettudományi Kaľ

1993. szątembeľ 0l. - 1997.június 21.

Magyar szakos tanár és míĺvelődésszenező
F'ilm_videókultúľa szew ező

Esńerhźlr.y Kĺíroly T aĺárképzó Főiskola
Eger

1989. szątąnber 0l.- 1993. junius 1 1.

gimnaziumi érettségi

Batsányi Jáĺnos Gimnázium
6640 Csongrád, Kossuth téľ 1.

magyar

(*) Kozĺis Európai Re-ferencialłpret (KER) szintjei

(államĺ ktizépfokú,,A'' típusú nyelwĺzsga)

Nyitottság, közvetlenség, jó kapcsolatteremtés.
Szeretek és fudok is együttmiĺködni, kooperálni.

Magas szintiĺ, mivel ez az egyikképzettségem.

oktatĺástechnikai eszktiztik kiváló használata.

MS office magas szintrĺ alkalmazĺsa; internethasmźiat.

Hallĺás utlĺni
értés

Szłĺvegértós

82

olvasás

B2

Társalgás

Beszéd

B1

Folyamatos
beszéd

B1

Íľás

B1

-8-



I nté zménya ez etői p á Ę ózat Q1öngiAĺexaníĺa

S z a Ę1rui tań ĘF1 s ég rés z btezés e

arÍaűőgrúitańĘpység

Az Eszteľhäzy Károly Tanárképző Főiskola elvégzését követően a csongrádi Sághy Mihály

Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium intézményben helyezkedtem el mint magyar

nyelv és irodalom szakos tanát. Jellemzően szakközęiskolás diakokat tanítottanr és

készítettem fe| az érettségi vizsgéra; a kétszintti érettségi vizsgák bevezetését követően az

iskola profiljából adódóan középszintri vízsgáúatáls folyt. Délutáni foglalkozasok, illetve

magánóľák keretein belül emelt szinhĺ vizsgára töľténő felkészítést is vállaltam. A magyaľ

nyelv és irodďom iľánt éľdeklődő tanulóim részt vettek vers- és prózamondó és az Édes

anyanyelvĹink nyelvhasználati versenyeken.

Általam kapcsolódott az iskola a HÍu (Híľlapot a Diakoknak), a Magyar Lapkiadók Egyesület

olvasasra Nevelési Bizottságának pľogramjához, melynek kapcsán ingyen jutottak

magazinokhoz, napi rijságokhoz a tanulók. Az érdeklődést felkeltő sajtóteľmékek

felhasználásźlva| azéľtő olvasás, illetve a szĺivegéľtési kompetencia fejlesztését éľtem el.

A vezetőség egyéb feladatokkď is megbízott:

o iskolai, városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítasa,

o ktilft'ldi ifiúsági cseľepľogramok szervezése, lebonyolítasa,

o iskolaújság szerkesztése,

o osztályfontiki feladatok ellátasa (alkalmanként több osztályban is páľhuzamosan),

o 1999. szętember l-jétől DÖK patronálás,

o 2003. szątember l_jétől az esti tagozat munkaközösségének vezetésę (đolgozók

felkészítése az érettségi vizsgara)'

o 2008. szątember I. _ 2009.június 30' ktjzött a gyakomoki idejét töltő ťratal kolléga

szakmai segítése, mentorálása'

A szakmai elhivatottságomat bizonyítja, hogy folyamatosan képeztem magam: először

egyetemi végzettséget szeľeztem a Szegedi Tudomanyegyetem Biilcsészettudomanyi Kaľán,

majd szakvizsgźlt tettem magyar nyelv és iĺodalomból az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai

Kaľan. Ez utóbbi kapcsán a mai komak, a diakok igényének megfelelő, motiválásukra

alkalmas didaktikai eszközök megismeréséľe volt alkalmam, emiatt is elkötelęzett híve

vagyok az élménykĺizpontú irodalomoktatásnak, a kooperatív technikĺĺknak. Korán

felismeľtem az IKT alkalmazrásrĺnak előnyeit a tanítási órĺĺkon, szinte minden alkalommal

-9 -



I nt é zmźn1v e z et ő i p ó fy iź zat

használtam is (diasorok készítésę és diakokkal készíttetése, inteľaktív gyakorló feladatok

alkalmazása, hangoskönyvi és filmĺészletekkel töľténő szemléltetés).

A diplomĺĺk megszeľzésén tul további tanfolyamokon is részt vettem, melyeket a fenti

önéletraj zom részletezett.

Nevem szeľęel az orszźłgos éľettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, 201l. óta folyamatosan

látom el a Csongľád Megyei Kormrĺnyhivatal felkéľésére a feladatot.

A főállasomon kívül - eleget téve a megtisztelő kéréseknek - további intézményekben is

óraadóként tanítottam, ezek közül kiemelendő a szentesi Hoľváth Mihály Gimnaziumban

végzett munkám. Dolgoztam 6 évfolyamos gimnazium 8. és 10. osztályos tanulóival,

tanítottam drámatagozaton, valamint általanos gimnŁiumi és vizilabda tagozatos

osxályokban is.

Több tanév során egy magrín fenntaľtásban lévő alapfokú múvészetoktatási intézményben

dľáma, vers- és prózamondó foglalkozásokat vezettem. A drámajátékok és azok felhasznźiźsi

teľĹileteinek ismeretében alkalmaztam a dľámapedagőgiamódszereit aktr a szakÍaľgyi, akźlt az

osztályfonöki órĺíim soľán is'

Maľ a főiskolás tanulmányaim nyári sztineteiben, majd mint középiskolai tanáľ szívesen

vállaltam a júliusi hónapban a viĺĺosi napközis táborban pedagógusi feladatokat. Zömében az

általános iskolák alsó tagozatos diákjainak szervezttink, vezettiink foglalkozásokat, tetťiik

élményszenĺvé a vakációt.

otýatásiÍólĺJítőitłvéĘęftység

Felkérésre váltam meg az aktív tanítástól, viszont a vá|tozást nem nevezem

pályamódosításnak, hiszen továbbra is a nevelés-oktatás teľületén maradtam, csupán a

fenntartói oldalról végeztem a munkát, maľadtam kapcsolatban a diakokkal, pedagógusokkal.

Egy r<ivid, négy hónapos átmeneti időszakot követően 2012. januaľ l-jétől dolgoztam

Csongráđ Váľos onkormanyzata Polgármesteľi Hivatalában oktatasi ľefeľensként, emellett a

Humánpolitikai Iľoda egyéb terĹileteit is elláttam, ezért - tiibbek között - az önkormányzat

közművelődéssel kapcsolatos egyes feladatait is koordináltam' intéaem. E munkakiir kerętein

belül elsődlegesen oktatĺĺsirányítási, fenntartói felađatokat végeztem. Ugyanakkoľ alkalmam

nyílt varosi szinten olyan rendezvényeket szervezni, olyan tevékenységeket folytatni,

melyeket mźr azoktatasi intézményemben is megtettem:

o Városi Diákönkoľm źnyzat munkáj ĺínak koordinálása, patľonálása,
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o váľosi pedagógusnap szeľvezése, lebonyolítása'

o váľosi i{úsági, tanulói, sportolói đíjak, jutalmak átadasĺĺnak szervezése,

lebonyolítása,

o diakok külfr ldi cserepľogramj ának, üdtilésének koorđinálása.

A fentieken kívül kapcsolatot tartottam az önkoľmányzat illetékességi terĺiletén lévő nevelési_

oktatási intézményekkel, egyiittgondolkodásľa, együttmúködésľe késztettem a kül<inböző

fenntarŁásban lévő iskolákat. A Csongľád Megyei Kormányhivatal oktatási Főosztálya

számźraösszeállítotüam és továbbítottam a kéľt adatokat, valamint véleményeztęm az általuk

készített Csongľád Megyei Közoktatási Tervet.

Intéztem a köznevelési törvény által jegyzoi, önkoľmanyzati femtartói hatáskörbe utďt

tigyeket (p1.: KIR jegyzói statisztikai adatszolgáltatás; fenntaľtóként a KIR-STAT, normatíva

igénylés intézményi adatszolgáltatasának ellenőrzése; SZMSZ, Pedagógiai Pľogram,

munkatęrv áttekintése, szükség esetén jóváhagyasľa előkészítése).

Tapasztalatot szereztem a középiskolások közösségi szolgálatĺĺnak megszervezésében is,

hiszen az önkoľmanyzat és intézményei részéről én voltam a kijelölt kapcsolattaľtó.

A civil szféráva! töľténő egyĹittműködésem soľán betekintést nyeľtem az alapitvźnyokkal

kapcsolatos feladat_ és tevékenységi kiiľökbe, kiemelendő a Csongrád Vaľos Alap- és

Középfokri oktatásĺának Fejlődéséért Alapífuĺány kuľatóriumi elnökével végzett közös

munkám: az alapitvány operatív ügyeit kezelem, valamint az elmúlt években NEA és NAKVI

pá|yźnatot nyújtottunk be sikeresen, az elnyert összegek ľévén informatikai, irodatechnikai

eszközöket fudtunk vásáľolni az óvodák, iskolák számríľa; valamint a nyertes pźiyźľz;at

segítette a Csongľádi Települési Éľtenar létręjöttét, mfütidését, népszeriisítését.

20l5 októberétől az álla.mi fenntartóként és múködtetőként aŻ0l3.január 1. napjától létrejött

Klebelsberg Ktizpont Csongľádi, majd később a Hódmezővásaľhelyi Tankeľtiletében láttam el

az oktatási, tanügyi feladatokat.

A Csongrádi és a Szentesi Járás nevelési-oktatasi intézményei kapcsán tantigy-igazgatasi

referensként a mindennapi munkám soľán napra készen kellett ismernem és alkalmaznom a

jogszabályokat; adatszolgáltatásokban vettem részt, valamint a munkakĺirömnek megfelelő

teľiiletekre bíľtam ráláüással. Közľemfüödtem a Hódmezővásárhelyi Tankeľületi Központ

Fejlesztési Tervének létrehozasában, melynek kapcsán megismertem a fenntartói szemszČigből

j elentő séggel bíró teľtileteket, célkihĺzéseket.

A Csongrád és Téľsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Miĺvészeti Iskola és

Kollégium (továbbiakban: CSTAI) mindennapi munkáját korábban is ismertąn, hiszen évek
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óta szoros volt az együttmiiködésem az inténĺényi és a tagiĺtézményi szinttĺ vezetéssel,

valamint ľészt vettem a havi rendszerességgel tartott igazgatői éľtekezleteken.

2018. augusztus |6. ĺapjátől - sikeres intézményvezető-helyettes poszt betöltésére vonatkozó

pźiyázati metódus eľedményeként _ megbízott ĺntézményvezetőként további aspektusokból

ismeľtem meg az intéznrény miĺködési mechanizmusát, pedagógiai munkájéĺt, va|amint ktiltin

öľöm a számomľa, hogy újľa a katedrán állhatok. A székhelyintézmény 7. évfolyamán tanítom

a magyar nyelv és iľodalom tant-iírgyat, valamint az osztźiy orvosi szakvélemény alapján

magántanulói státuszban lévő diakjának egyéni felkészítésében veszek részt.

A mindennapi teendőim mellett az iskolapadba is visszakeľĹiltem: a Budapesti Múszaki

Egyetem Gazdasági és Trĺrsadalomfudományi Kaľ Műszaki Pedagógiai Tanszékén késztilök a

kiizoktatási vezetői szakvizsgámľa, az oklevél megszerzésére 20l9 júniusában fog soľ keľĹilni.

Osszegzés: A fentiek összegzéseként elmondható, hogy 2| évęs munkatapasztďattal

ľendelkezem, ebből több mint 14 évet pedagógusként dolgoztam, de ezt kiivetően is az

oktatĺás-nevę!és színterén tevékenykedtem a közigazgatásban, kormányzati szolgálatban;

jelenleg pedig azintézmény vezetése, irányítasa a legfőbb feladatom.

Folyamatos igényem van arra' hogy tovább képezzem önmagam, bővítsem didaktikai

eszköztáramat. Szakľudasomat, pedagógiai tąasztalataimat szeretném a diákok és az

intézmény jav áĺa fordítani fej lőđéstiket elősegítve.

I{e$zaeľenués

tőrsatafnłi guďusőgl frł$zaeľaués (csongrőń ]órős Csongrűt

t0fuiÍÍs)

A Csongrádi Jáľás közigazgatásilag a Dél_Alft'ldi Régióban, Csongrád megyében, annak

északnyugati részén. található' A Tisza magyarországi szakaszźnlak alsó folyásánál

Budapesttől 109 km-ľe, Szegedtől 38 km-ľe _' Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok

megyék találkozásanál helyezkedik el.

A járast keletről a Tisza, illetve a Szentesi Jarás, délľől a kisteleki térség, nyugaÍól a

kiskunfelegyhazi téľség és északľól a kunszęnÍniĺľton_tiszaťoldváľi térség hatĺĺĺolja. Teľülete

-L2-



I ntézmhryu ez et ői p ó$ ózat s1ł;ng1iAtłxaníĺa

339,24 km2, lakosainak szźma 23.892 fo. A jrĺĺást négy teleptilés alkotja: Csongľád vĺĺros

(17.755 fő), Csanytelek község (2.9'77 fő), Felgyő község (l.324 fő), Tömĺiľkény község

(1.83ó fő).

A teleptilésrendszer jellegzetes eleme a kiterjedt és stĺľún lakott tanyavilág, Csongrád

varoshoz tartoző külteľiilet nagysága 17.395 hektár. A tanyák jellemzője, hogy sok a nem

lakás célú épület. Zömében az egyedül élő idős embeľek, vagy anagycsaládosok költöznek ki

a teleptilésekről, ebből is adódik, hogy a lakosság koľösszetétele változatos.

A jáľás önkormanyzatai segítik (tanyaszo|gá|at, saját gépjármű) a raszoruló tanulók iskolába

jutását, valamint a székhelyintézmény koltégiumi elhelyezése is megoldást nyujt a

családoknak főleg a téli időszakban.

A Csongľádi Jáľás főbb adatai:

Forrás: KSH adatok; Csongľód Vórosi HEP

Csongrád térségét vizsgálva megállapítható, hogy magasabb a 65 évesnél idősebb lakosság

atánya, mint a megye egész teriiletén, ami azt mutatja, hogy a lakosság közel egynegyede a

legidősebb koľcsopoľtbatartozik,mely a kistérségi és városi lakosság fogyásának is egyik oka

lehet. A kérdés foglalkoztatási szempontból is jelentőséggel bíľ, hiszen fęltételezhętően az

idő s lako ss ág nagy ar źnyban az inaktívak kozé taĺozik.

Csongrád és téľsége természeti erőforrások tekintętében a megye egyik legiobb adottságú

teľĹilete. Jól hasznosítható, értékes termőfölddel, előnyös klimatikus viszonyokkal

ľendelkezik, amelyek kedvező feltételeket teremtenęk a szántóftildi és a kertészeti

növénykultura ápolásríhoz.

Ezéľt is jelentős a székhelyintézmény kertprogľamja, melynek törękvésével a diĺíkok

megszeľetik és megismerik az alapvető mezogazdasägi tevékenységeket, melyek akár

felnőttkorban megélhetési altematívát jelenthetnek az iskolából kikeľĹilő tanulók és családjaik

számáta. A pľogram oľszágos ęlismerését támasztja alá, hogy 2018. októbeľ 5-én Boldogon' a

IV. oľszágos Iskolakeft-hźiőzati Találkozón immáľon második alkalommal vehették át a

terület pedagó gusai az Iskolakertekéľt Alapítvany Iskolakeľtekért Díj át.

Összes teľĺilet km2

KĹilteľĹilet km2

BelteľĹilet km2

Megnevezés

Lakónépesség fő

(2017. év)

32,94

1,77

Csanytelek

Ż.660

34,71

I 0,5 1

Csong'ád

16.749

173,89

163,38

76,73

75,38

1,35

Felgłő

r.202

39,24
|'

53,91

52,79
|zz+,łs

l,l2 4,75
ll

TÓmorkény
losszesen:

r.724 33s
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A térség bővelkedik felszíni és felszín alatti vizekben is, mely nem csupán idegenfoľgalmi

lehetőséget biztosít a térség szátmára, hanem a diákok számára is lehetőséget nyújt a

szabadidő hasznos eltöltésében. Jelenleg is több vízisportra éptilő egyesület vesz tészt a

mindennapos tesürevelés megvalósításában, valamint immáľon hagyományossá vált az

iskolfü közötti sĺĺľkányhajós veľseny is.

A jáÍás gazdasźryi szerkezete nem homogén. Míg a községekben tulnyomóľészt a

mezogazdaság dominĺĺl, Csongľádon a mezőgazdaság és az élelmiszeripar mellett tľadícióra

épülő, kaľakteres, fejlődő feldolgozóipar áll, kialakult human és miiszaki infrastruktuľával. A

térség és a vĺíros mérete, jellemzői jelenleg a vidékfejlesztési iraný is lehetővé teszik, emellett

az iparfejlesztést is éľdemes és fontos megemlíteni, mely elősegíti a járás

veľsenyképességének növelését, magasabb szintiĺ foglalkoztatottság és jövedelmek eléľését.

Az iskolĺĺk szintén ki tudják venni részĺiket a fejlesztés6ęy1az'r'a|, hogy a Csongrád Megyei és

a helyi Ipaľkamarával tiiľténő összefogas eredményeként a céltudatos továbbtanulas

éľdekében a diákok megismerhetik a helyi lehetőségeket, feltéľképezhetik a munkapiaci

lehetőségeket, majd a támogatott középiskolai képzések, ösztöndíjprogramok motiváljfü a

lakóhelyĹikön töľténő munkába állĺásukat is.

A fenti folyamat azértis lényeges momentum, mivel a térség egylk problémája - mely egyben

országos jelenség is _ a lakosság elöľegedése; a lakossága folyamatosan csökken, ezen

fulmenően pedig viszonylag kedvezőtlenül alakul a kormegoszlasa is. A népességfogyas

legfontosabb okaként a természetes fogyrás és az elvándorlĺás folyamatát nevezhetjfü meg.

Csongrád váľos lakossága szintén csö'kkenő tendenciát mutat, ezen tulmenően pedig

viszonylag kedvezőtlenül ďakul a lakosság kormegoszlrása is. Csongľád elöregedő település,

fontos a fiatalok helyben tartĺása, illetve munkahelyek teremtése.

Csongľád váľos adatai:

Forrós : C songrád Városi

Év

2015

Ż0l4

2013

2006

2017

20t6

3 41',7

3 438

65 év fetetti állandó lakosok száma (fó)

3 593

3 568

3 461

3 470 2232

2228

2 6t6

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fó)

2 158

2 165

2 180
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Ajelenlegi trendek ismeľetében a fiatalok szźlmaés népességen beliili aĺźnyatovább csökken,

egyes becslések szerint 2050_re a Ż5 év alattiak arĺínya a mostanihoz képest negyedével lesz

kevesebb.

A 25 évesnél ťratalabbak sziíma és vaľható alakulása
Ezeĺ fô

4 000

3 500

3m0

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
1980a) ĺ99oa) 2m1a) 2o11a) nn 2m0 2w 2050

a) ltlépszáĺľúalások data

Ezen tény a tanulói létszám alakulĺísában is megmutatkozik, az iĺténnény összlétszáma

csökkenő tendenciájú.

Csongrád és Térsége Széchenyi István Által,ĺnos Iskola' Alapfolcu Művészeti Iskola és

Kollégium összes tanulói számának alakulłĺsa az elmúlt 5 évben:

Tanulói létszám
(fő)

LLTO

1160

1150

1140

1130

1120

1110

1 100

1090

201.4 Żo15 2016 20L7

Forrąs: KIR-STAT

l(orcsoport,
éves:

rr 0-4
E ĺ14
81S19
.2U24

I
2018
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SzaĄpłi ńetyzetłfarués

Az intézmény jelenlegi szerkezeti, szervezeti felépítésének alapjai a kétezres évek elején

alakultak ki, a Csongľádi Kistérség nevelési_oktatási intézményei közös vezetés alá keľĺiltek,

ekkoľ elsősorban gaz.đasági megfontolás vezérelte a döntést. Ezt ktivetően jelentős változások

mentek végbe (a tömörkényi és az akkoľi Kossuth Lajos általános iskola egyhtni fenntaľtĺĺsba

került, a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Ktizpont Csongrádi Tankertilete létĘötte miatt az

intézmény élén vezetőváltás töľtént, székhelyinténnény áthelyezésre keľĹilt)' míg 2013_tó1

már mint Csongľád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Mrĺvészeti Iskola

és Kollégium székhelyintézłnéĺy öt tagintéznényével kĺizös igazgatźstl közĺlevelési

intézményként neveli és oktatja a Csongrádi Járás általános iskolas diákjait.

2018. augusztus 16. napjátó|ązintézményvezetése 3 főből źiI,azintéanényvezetóipoziciőaz

elmrilt tanévhęzhasonlóan továbbľa is betöltetlen. Sikeres pźůyźnatí eljĺáľás keretein beltil két

intézményvezető-helyettesi poszt betöltésére keľĹilt sor' majd további egy helyettes

megbízásara nyílt lehetőség. Az szMsz_ben r<igzített helyettesítési rend ďapján látom el a

megbízott intézményv ezetőifeladatokat. A tanév kezdetekoľ a Csongrád és Téľsége Által'ĺnos

Iskola Bokľosi Által,ános Iskolája tagintézmény élén is vezetőváltás töľtént.

Az intézmény sząlcľnąi dolumentumai rögzítik a közös mfüödés viszonyait, az azonos

pedagógiai, szakmai célokat, a fejlesztések iľányait; ugyanakkoľ tęret ad a tagintézményi

szinhĺ sajátosságok megtaľtására is: a helyi tanterv atagintézmények választott keľettantáľgyi

tfugyait, őraszźmait is fęlttinteti. Az akĺrális tanévek munkatervei is előszöľ

tagintézményenként készülnek el, majd ezek olvađnak össze közös intéanényi egésszé.

A Pedagógiai Pľogram és így az iskolak is kiemelt figyelmet foľdítanak a tehetséggondozásra,

ugyanakkot a fęlzźxkőztatźsra és a társadalmi hátľrĺnyok csökkentésére is, az utóbbiak

létj o go sults ágéłt az al ábbi s zámadatok i s alátámas ztj źlk
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HH, HHH tanulók száma

Csongrád és Térsége Általános lskola Szent
László Áft alános lskolája

Csongrád és Térsége Általános lskola László

Gyu la Általános lskolája
Csongrád és Térsége Általános lskola Galli

János Általános lskolája és Alapfokú...
Csongrád és Térsége Általános lskola

Piroskavárosi Általános lskolája
Csongrád és Térsége Általános lskola Bokrosi

Általános lskolája
Csongrád és Térsége Széchenyi lstván

Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola

I-
I

-

I

-

051015 20 25 30 35

r HHH tanulók száma l HH tanulók száma

Forrds: KIR-jTAT 20l8. oldóber l

A sajótos nevelési igényű tanulók elláüása, felzźrkóztatÄsa szintén kiemelt feladat.

Valamennyi iskola biztosítja az integľĺilt oktatást. Csopoľtbontások, differenciĺĺlt

foglalkoaĺsok keretében saját vagy parbnerintézľrények (Pedagógiai Szakszolgĺĺlat, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intéznrény) szakembereivel ti'rténik a fejlesztés.

SN!tanulók száma

r Csongrád és Térsége Széchenyi lstván Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola és

Kollégium (35 fő)

r Csongrád és Térsége Általános lskola Bokrosi Általános lskolája (16 fő}

, Csongrád és Térsége Általános lskola Piroskavárosi Általános lskolája (32 fő)

r Csongrád és Térsége Általános lskola GalliJános Általános lskolája és Alapfokú

Művészeti lskolája (38 fő)

. Csongrád és Térsége Általános lskola László Gyula Általános lskolája (35 fő)

' Csongrád és Térsége Általános lskola Szent László Általános lskolája (38 fő)

Forľás: KIR-ŠTAT 2018. oldóber 1
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I ntézmbrytlezetői pó$ ózat Q1öttgiAľeąan'íra

Az ntézményi _ és egyben fenntaľtói _ iĺányelv az, hogy lehetőleg heti ótląg 24 tanóra

kertiljĺin a pedagógusok részére kiosztrĺsľa a tantĺĺrgyfelosztásban. Ugyanakkor a jelenlegi

pedagógusokat érintő személyi feltételek vonatkozĺsában a négy betiiltetlen tires állĺĺshely is

tanúskodik arľól, hogy némely pedagógusok leteľheltsége nagyobb a kollégárkénál.

Ż2-26 órával rendelkező tanárok

Csongrád és Térsége Általános lskola Szent
László Általános lskolája

Csongrád és Térsége Általános lskola László

Gyula Általános lskolája

Csongrád és Térsége Általános lskola Galli
János Általános lskolája és Alapfokú..'

Csongrád és Térsége Általános lskola
Piroskavárosi Általános lskolája

Csongrád és Térsége Általános lskola Bokrosi
Átalános lskolája

Csongrád és Térsége 5zéchenyi lstván
Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola...

0s101s202530

Fonás: xnÉ,rl

A szakos ellátottsóę l00 %_os biztosítottsága a CSTÁI-ban a jelenlegi szervezeti felépítésnek

köszönhető. Az átt^Ílításolĺt<al oldható meg a kisebb óraszĺmú taľrtĺáĺgyak esetében is a teljes

munkaidős foglalkoztatĺás. Az alkalmazottak szělma garanüílja a nevelő_oktató munka

folyamatos, szakszerű ellátĺĺsát. Ugyanakkor egyes szaktanarok hiĺínya miatt - angol, kémia_

bio[ógia _ a szakos feladatellátás éľdekében többtetórĺłk elrendelésére van szfüség. A

szélĺÍrelyintézlrĺéĺý és a Galli tagintéaľréný érinti két-két fóvel az iires álláshely, mely

helyzetből adódóan a Széchenyi feladatellátás helyén 16 fiő pedagógus mellett l1 fti áttanító

peđagó gus hrt szaktáĺ gyi órárkat.
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A Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Miĺvészeti Iskola és

Kol 1é gium személyi feltételeinek összefo glalój a:

Osszesen:

Csongľád és Térsége
Általrános Iskola
László Gyula
Áhalrĺnos Iskoláia

Csongľád és Térsége
Általános Iskola
Szent László
Általános lskoláia

Csongrád és Téľsége
ÁItalános Iskola
Bokrosi Általános
Iskoláia

Csongrád és Térsége
Általános Iskola Galli
Jrános Általános
Iskolája és Alapfokú
Miĺvészeti Iskoláia

Csongrád és Térsége
Általános Iskola Galli
János Áttalános
Iskoláia

Csongľád és Térsége
Általános Iskola
Piroskavárosi
Általános Iskolája

Csongrád és Térsége
Széchenyi István
Általános Iskola,
Alapfokú Miĺvészeti
Iskola és Kollégium

Intézmény ncve

135'ó6

16

15,66

12

l6

31

27

t8

Pcdagógus
munkaköľ

Betöltött sÍátuszok szÁmr

11

t

I

0,5

0,5

2

2

4

NOKS-os
munkakör

2Ż,75

2,5

3,25

2

0

7

3

Egyéb
munkakör

1

0

0

0

I

0

0

0

irĺadói
státusz

3

0

0

0

3

0

0

0

lľeadók
létszáma

(fő)

170,41

19,5

19,91

14,5

t'7,5

40

32

27

Összesen
státusz

186

22

23

t7

24

41

32

27

lltunkĺjogi létsdm
(fő)
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Intézménlvezetői Q1t;ngiĄľeąaníra

Néhĺĺny tagintézmény alacsony tanulólétszámmąl dolgozik, de a tanulói összetétel és a

minőségi oktatas követelményei (csoportbontás sztikséges, sok esetben magas a sajátos

nevelési igényti gyermekek száma, stb.) alapján szfüséges a korrekciós óratömegtől többet

kiosztani. Ennek ellenére minden esetben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvényben ńgzítettkiosztható óratömegek száĺna alatt marad a kiosztott óratömeg.

A magas tanulólétszám esetében is lehet élni a csoportbontlís, nívócsopoľtok létrehozźsa

lehetőségével.

Tényleges ta nu lói összlétszá m

r Csongrád és Térsége Széchenyi lstván Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola és

Kollégium (118 fő)

r Csongrád és Térsége Általános lskola Bokrosi Általános lskolája (85 fő)

, Csongrád és Térsége Általános lskola Piroskavárosi Általános lskolája (279 fő)

r CsonBrád és Térsége Általános lskola Galli János Általános lskolája és Alapfokú

Művészeti lskolája (380 fő)

. Csongrád és Térsége Általános lskola László GyuIa Általános lskolája (107 fő)

Csongrád és Térsége Általános lskola Szent László Általános lskolája (L49 fćj\

Forľás: KIR-STÁT2018. október I

A pedagógiai munka zökkenőmentęs hátterét biztosítj a - a központi fonríson tul - a sajót

b ev é t e l e k felhasmálásą valamint a meglévő inÍr a s tr ulłur ál i s h ót t ér .

Az iskolák érdekeltek abban, hogy minél jobban hasznosítsák helyiségeiket (büfe'

spoľttermek' tantermek, informatikai teľmek), mivel az abbiń szérmazó bevételek az adott

intézmény saját bevételét képezik, amelynek felhasználásźra az intézményvezető javaslatára,

a tankertile ti igazgatő é s a gaz das ági ígazgatóhely ette s j óváhagyas ával kertil soľ.

A20t6l20l7. tanév II. félévének összbevételeinek, 2017.07 .3l-ig felhasznált és elkölthető

összegeinek összesítése j arĺĺsonként (Ft) :
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pó$dzat Q1öttgifuľłąaníĺa

r Elkt'lthető saját bevétel

r Felhasznált
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Forras : Hódmezővásárhelyi Tankeriileti Központ költséglletése

A saját bevételek nagyobb részét aza|äbbitételekre köttötték az iskolák: versenyek nevezési-,

szíllrís_, étkezesi díją útiköltségei; informatikai KEF-es eszközbeszerzés, hangszervĺísárlĺís,

épületjavíüísi anyagok, oktaüási fogyóeszközök.

Jelenleg beszeľzés alatt állnak a 2018. gazÄasági év saját bevételeiből megvételľe keľiilő

eszközök, szolgáltatĺás ok hozzálvetőlegesen 6 millió Ft összegben.

A CsTÁI-ban a színvonďas oktatĺíshoz sztĺkséges tárwiÍeltételek. eszközállomány biztosított

a meglévőek kaľbantaľüásával és új eszköziik folyamatos beszerzésével.

Az elmúlt időszakban jelentős összeg źiht az intézĺĺrény ĺendelkezésére az iskolabútor_ és

eszközĺĺllományának bővítésére, valamint páiyáuatl lehetőség is nyílt a CSTÁI Szent LászIő

Általáľros Iskolájában természettudomĺĺnyos terem létrehozására, infrastruktuľális

fejlesztésére.

A pedagógusok laptoppal történő ellátasa, az iskolákban a teljes köľĺĺ lefedettséget biztosító

wĹfi rendszer pedig megkönnyíti a mindennapos ęlektronikus adminiszhatív feladatok

elvégzését is.

Az intézĺrények megítélése kapcsáľr az első benyomások döntőek, ennek megfelelő

színvonalaľól a technilrai óllomóny gondoskodik áldozatos munlĺĺjával. A fenntaľtó által

kialakított minősítés kapcsrín a takarítók is visszajelzést kaptak az eLvégzett feladatokľó|,bár a

tanulók által tett negatív éľtékelés nem minden esetben volt reális, ezálta| a kitíĺztitt cél sem

teljesült maĺadéktalanul. Ugyanakkor közfoglalkoz1atotti körből kinevezett alkalmazottak

keľĺiltek ki az eredményesen végzett munkájuknak köszönhetően. Az leszögezlrető, hogy a

technikai dolgozók tevékenységét elismerésnek, megbecstilésnek kell öveznie, hiszen Őt< is

részesei, alakítói az iskolai légkiirnek, megítélésnek. Létszímuk a jogszabályi kiitiittségeknek

megfelelő, a betöltetlen állashelyekre a felterjesztéseket megtettem, ugyana}koľ egy_egy -
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I ntézmén1v ezetői p ó$ ózat

esetleg taľtós _ betegség kapcsán a helyettesítések nehezen oldhatók meg' melyhez sziikséges

az lľrtézrĺény egészét érintő koordináció.

Alapelvem, hogy a technikai alkalmazottak munkakörĹilményei, leterheltségei iskolánként és

azokon belül is azonosak legyenek.

A szijlői munkakĺ;zösséqek, az iskolai alapítýánvok szintén hoz.zájärulnak az eredményes

nevelés_oktatłĺs folyamatéűloz. A kapcsolattaľüĺsok rendszeresek, véleményezési jogukkal a

sztilők élnek' Ugyanakkoľ meg kell találni az egyensúlý a tekintetben, hogy mennyire

terheljiik a szĹilőket programok, események megszeľvezése, illetve részvétele kapcsĺĺn. A

mennyiségi tényezők helyett a minőségi egytittléteknek, találkozasoknak sztikséges

dominálnia.
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Afe,xaníra

A helyzetelemzés iisszefoglalásaként a CSTÁI kömevelési tevékenységére vonatkozó SwoT
analízis tekinthető meg, melyet a több éves közös munka tapasztalatai alapján állapítom meg.

o Jó gyakorlatok źltadása.

o Kultuľális intézményeknyujtotta
lehetőségek kihaszrálása az élmény
alapú oktatashoz'

o IKT taľtalmak bővítése.

o Pedagógus életpálya és folyamatos
szakmai fej lődés összekapcsolása.

. Összehasonlíthatóságérđekében
egységesítésre törekvés.

o Közĺis vezetés alatti gyorsabb,
hatékonyabb problémame goldás.

o Honlap készítése.

LEHETŐsÉcnx

o Innovatív,kompetencia-alaplioktatás
megerősödése.

. Együttmrĺködés a külső paľfireľekkel.

r Konzekvens pedagógiai irrányelvek.

. Meglévő humĺĺn erőfoľrással ttĺĺénő
gazdálkodás.

o Közös igazgatźs.

o A jelenlegi szakos pedagógus
ellátottság.

o Személyes kapcsolatok és azok
hálój ának kiaknlĺzasa.

EROSSEGEK

o Elektľonikus kommunikáció túlsúlya.

o Egyesteľületekenpedagógushiany
(természettudományok, i degen
nyelvek, gyógypedagógia,
zenetanarok).

o Kedvezőtlendemogĺáťraifolyamatok.

o Egységben gondolkodás hiánya'

o Kitrĺztitt célok tagintézményi szintti
eltéľő támogatottsága.

vEsZÉLYEK

o SNI, BTMN, HH, HHH tanulók
településeken, intézményeken beliili
eloszlása.

o Foľmális - nem formális és infoľmális
oktatás arźnya.

o Tagintézményenként eltérő önképzési
igényszint a pedagógusok körében.

o Intézményi szintĺĺ erőfoľľások
kihasználatlansága.

o Információk és azok taľtalmának
elj uttatĺĺsa a pedagó gusokhoz'

o Áttanítasok magas szźtna.

GYENGEsÉcnr
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I nt é zmhgľv e z et ői p,ó Ę ó z at Q1önĐiAter\aníÍa

Intźztttht1nlezetűirrogrún

Az intézĺnényvezetőként fo célom a ľendezett, teľvezhető, átlátható, tudatos, szakszeľiĺ és

gazdaságos miĺkiĺđés megvalósítasa. Különiis hangsúlyt fektetek a kijelölt célok eléréséhez a

me gfelel ő straté gi ák kiválasztásaľa és megvalósítĺsára.

A fentieket úgy kívánom véghezvinni, hogy tiszteletben tartom a tagintézmények saját

arculatát, az iskolákon beltili speciÍikusságokat, az innovatív törekvéseket. Az egységes

elveken nyugvó, kiszámítható vezetői magatartiĺson, következetességen tul ŕLz egyes

tagintézmények elváľasainak, a taginténĺlény-vezetők személyes kompetenciáinak, vezetői

stílusainak a figyelembe vételével iskolákľa szabottan is kívánom a vezetői feladataimat

ellátri.

Intézttthqru ez etűi cé b t

'n llezetői atŔghnd.ssá.g tegfontosa\í isméruei a megingatńatattan

6ótorság, iinfeg1eten, néty igazságérzet, ńatá.rozott és aégérvéryes

ďantéseĘ ńatórozott teraeĘ a szotfs, ńogy tii66et nyújtson, mint amiért

megfizetiĘ folĺ[emes szemé$iség, eg1ĺittérzés és negértés, a részteteĘ

mestere, Ąęszség atTa, frou aóttaĘa a te[jes fe&Ességet és

egyiłttmííĘpďést,"

/$rapoteonr{itr/

A CSTÁI mindenkori szűkebb vęzetói körének - mely źů1r az intézményvezetőből és annak

hĺĺľom helyetteséből _ úgy kell dolgoznia, hogy biztonságérzetet, átláthatóságot,

szakszerťiséget, iránymutatást jelentse a tagíntézmény-vezetők és a pedagógusok szźtmára. A

vezetó megfelelő, ha szfüséges, tdbb szemponfu vizsgálat, áttekintés és háttér információk

ismeľetébenhozza meg akáľ a vęzetotársakkal együttesen kialakított, akaľ sziikség szerinti

egyszemélyi döntését, melyekért vállalnia kęl| a fuk-]ósspset.

Egyéľtelmű 'felądatmegosztós szükséges az lntézményi vezetőség tagiai kĺĺzött, melyet a

pedagógusoknak, sziilőknek is ismeľniük kell ahhoz, hogy észręvételeikkel, javaslataikkal,

pľoblémáikkal a megfelelő személyhez fordulhassanak. Ezen kívül az e|Ienőrzés folyamata is

akkor lehet hatékony, ha a feladatköľĺjk Í'ęlelős személy megnevezésével együtt tisztŁottak.
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Ateąanira

A hĺíĺom intézményvezető-helyettes feladatkörét egyéľtelnrűen kívánom köľiilhatáľolni'

Megbízott intézményvezetőként hatékonynak ítélem a jelenleg kialakított munkamegosztást,

mely alapján egy helyettes iľanyítása alá tartozik az elektronikus feltiletekhez, az e'naplő

kezeléséhez, kitöltéséhez, a KIR-STAT összeállításiĺhoz és a nrinősítések, tanfeliigyeletek

gördü|ékeny lebonyolítasához kapcsolódó ügyek, feladatok kijelölése, ellenőrzése. Egy

helyettes mindennapi munkájához a széh'helyintézmény napi feladatainak koordinĺílása,

operatív ügyeinek intézése taľtozik. További egy helyettes feladatellátására ad lehetőséget a

jogszabályi háttér, amennyiben az éiláshely betöltésľe keľül, a tanügy-igazgatási feladatok

ellátásában és apá|yázatok kezelésének koordinálasában nyújthatna segítséget a vezetőnek. A

folyamatos vezetőí megbeszélések, kapcsolattartasok elengedhetetlenek az eredményes

munkĺíhoz.

Intézményvezetoi elképzeléseim vannak aľra vonatkozóan, hogyan lehet még hatékonyabbá

tenni a tĺgabb éľtelemben vett _ tagintézmény-vezetőkkel bővített kör _ vezetés

kommunilaźcióját, munkáj át. A havi ľendszerességgel megtaľtott értekezletek soľiĺn azt is

egyéľtelmrĺsíteni szükséges, hogy a tagintézmények nevelőtesttileti értekezletein miről kell

informálni a pedagógusokat. Úgy éľzékelem, hogy jelenleg fontos, lényeges infoľmációk nem

jutnak e| a tanźxokhoz, melyből adódóan sok esetben nem látnak világosan egy_egy

szituációban, a dezinfoľmáltságuk miatt nem valós alapokon nyugvó elképzelések is száľnyra

kaphatnak. A nyugodt légkör megteremtéséhez az iďoľmáció aramlĺísłának leghatékonyabb,

leggyorsabb módszerét sziikséges megtalálni és bevezetni az iskolai elektronikus

levelęzőrendszerek nyújtotta lehetóségek kihasználásával.

A székhelyintézmény vezetőségének szoros' mindennapos együttmiĺkiidésben kell a

feladatukat végeznitik a tagintézmény_vezetőkkel. A formális találkozásokon tul az oda_vissza

folyó folyamatos kommunikációnak is alapvetőnęk kell lennie.

Szükségét látom annak, hogy ęsetenként az értekezletekre, megbeszélésekľe a

munkaközösségek vezetői, a diákönkoľmányzatok patronáló tanźrai is meghívást kapjanak a

közvetlen tájékoződźls érdekébęn kiilönösen akkoľ, ha az intézmény egészét érintő feladatok,

témakörök merülnek fel.

A véleménynyilvánítás lehetőségét mind a pedagógusok, az alkalmazottak, mind a szülők és

diákok szźmlára biztosítani kíviĺnom. Ennek éľdekében bevezetésre kertiltek a heti

rendszeľességgel más-más iskolában taľtandó vezetői foeadóórók a k<izvetlen kapcsolattaľtás

megvalósítiísa érdekében.
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Atłxaníra

A vezetoi kompetenciák kapcsán számomľa az egyik legfontosabb tulajdonság a

kovetkezetesség, melynek eredményeként kiszámíthatóvá és előre tervezhetővé, vźiik az

iskolai munka.

A naprakész jogi keretek ismerete, azok értelmezése, alkalmazása, gyakorlati megvalósítása

eddig is a feladatkĺiröm része volt. Ebből adódóan a tanĺjryl-igazgątósi.feladatok e||źtźsa az

intézményi oldalľól sem okoz nehézséget a számomľa; mint ahogy az iskolai dokumentumok

feliilvizsgálata kapcsán is van tapasztalatom, amit szintén az intézmény javźtta fudok

hasznosítani.

Az adatszolqáltatósok terén is ki kívrínom venni a részem, ugyanis nélkiilĺizhetetlennek

tartom a vezetői kontrollt ezen atéľen ahhoz, hogy akar annak taľtalma, formai megielenése,

elktiĺdési módja kapcsaľl a feldolgozandó fel szempontjából is eredményessé tudjuk tenni a

feladatellátást, illetve ezen munkaterĺilet ishozzájáru\jonaz intézmény pozitív megítéléséhez.

A kapcsol attartás, a személyes kapcsolati tőkék nyújtotta lehetőségek kiaknŁĺása szintén

jelentős vezetoi feladat. Az intézmény kiilső knpcsolatľendszere igen szeľteźłgaző, melyek

fenntaľtása, ápolása, illetve esetleges bővítése elengedhetetlen az eredményes mfüödéshez.

Az egyĹittmtĺk<ĺđési színteľek lehetőségei szinte korlátlanok, és a tapasztalataim szeľint a

másik felek is nyitottak az intézmény iranyába. Kiemelten fontos mind az óvođiákkal, mind a

középiskolákkal történő kapcsolattartĺás akĺáľ a beiskolázźst, akźs a 8. évfolyamos diakok

továbbtanulása érdekében. Az 1. évfolyamos beiskolázas kapcsán az óvodapedagógusokkal

amiatt is sztikséges az együttgondolkodás, hogy továbbra is minden iskola el tudja indítani az

1' osztályt. A középiskolákkal tĺirténő együttműködés pedig azért|ényeges színtér, hogy _ a

paľtneľintézmények érdekęire is Íigyelemmel _ minél több diak folytassa tanulmanyait

Csongrád városában. A közművelödési intézményekkel folyó kĺĺzös munka eddig is kiváló

volt, melyet intézményvęzętőí munkámban is ösztdnözni kívánok annak éľdekében, hogy a

tanulók minél eredményesebben találkozhassanak informális tanulási módszerekkel.

A telepĹilési önkormányzatokkal, vezetőkkel töľténő kapcsolattartást továbbra is hangsúlyos

feladafuak tartom annak ęllenére' hogy az intézmény fenntaľtása kikerĹilt a hataskörĹikből,

hiszęn a telepiilések és az iskolák továbbra is szĺímos tekintetben (pl.: az ingatlanok

tulajdonosai az ĺinkormtnyzatok, így segítik az éptiletek állagmegóvását, koľszenĺsítését; a

kultuľális élet ľészét képezik az iskolak; vrírosi megemlékezések, tinnepségek mrísorait adják

a diakok) partnerei egymásnak. A települések polgáľmesteľeivęl a korábbi években is

munkakapcsolatban álltam, a személyes ismertségek révén sikeressé válhat a további

egyiittműködés is'
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Kiemelt figyelmet foľdítok - különĺisen Csongrád Vĺáľosi Önkormanyzat Polgármesteri

Hivatala tekintetében - az önkormányzati feladatellátĺís segítésére, melynek tĺĺbb színtere van.

Egyrészt a fenntartói engedélyt követően a sziikséges információkat, adatokat a

ľendelkezéstikľe bocsátom. Másrészt több önkormźnyzati vagy önkormźĺnyzati intéznrény

pály árzatźnak megvalósításában egyĹittmúködő paľtneľként részt veszĹink.

A tajékozódts, az egyĹittgondolkodás érdekében a közeljövoben az a célom, hogy az adott

iskola beiskolŁĺĺsi körzete szeńnti teľĹileti képviselőkhtiz is eljuttassam az intézményvezetói

fogadóórĺĺk időpontját, helyszínét, amelynek keľetében kiizvetleniil is sor kerülhet személyes

egyeztetéseÝłe az igényeknek megfelelően.

A jelesebb eseményekľe, tinnepségekĺe továbbra is tisztelettel várom a képviselő-testiilet

tagjait.

Az l. évfolyamos beiskolázás teľén a legfontosabb, a legeredményesebb tevékenység az

igényes, tervszeľtĺ, minóségi munka. Minden iskolĺĺnak megvan a maga sajátos aľculata,

melyet továbbra is meg kell órizłi, viszont azza| is szembe kell nézniük a

nevelőtesttileteknek, hogy megújíüísi lehetőségeket is keresni kell a tanulói létszámok

megtaľtasa érdekében. Úgy vélem' nem szĺikséges minden esetben a teljes vagy ľészleges

profil_, illetve tagozavźitas, eredményt el lehet éľni a meglévő lehetőségek hatékonyabb

kiaknĺŁasával. Viszont ez kźný célkittĺzések is úgy tudnak megvalósulni, ha a teljes

nevelőtęsttilet tisztában van a helyzettel, a megoldasľa váró problémával, hiszen így képesek a

kĺizös tevékenysé gre. Az is motiváló ęľő, ha a pedagógusok kezdeményezik a vezetőség felé

az tĄítÍsi szĺíndékukat, azinnoväció igényét, irányát.

A gazdólkodás teľén a fenntartóé a döntéshozata| joga. Ugyanakkoľ az iskolák hatásköre a

mfüödési kiegészítő ellátmány fęlhasználása, csakúgy, mint a saját bevételek fęlhasarálása is.

Ezenaterületen is az ésszeriĺ gazdálkodásnak kell megvalósulnia.

A pályévatok kiaknazása nem csupán szakmai, hanem gazdasági téren is lényeges. A jelenleg

megvalósítás a|att ál1ó projektek kapcsán úgy vélem, hogy sziikségessé vźit egy

munkacsoport életre hívása, amelynek tagjai nem csupán pedagógia, tartalmi oldalľól vesznek

tészt a pályazatokban, hanem annak adminisztľatív feladatait. elvárásait is ismerik'

koordinálni tudják azokat intézméný szinten.

Az nté7gnényi kommunikáció kapcsán az egyes iskolrák saját honlapjain túl, illetve a

legnépszenĺbb közösségi oldalon lévő iskolai profilokon tul, égető sztikség van a már több

éve előkészítési folyamatában lévő intézményi website kialakításáľa, elindításáĺa akár csak a

tźlj ékoző đás, akĺĺr a közzététel i köte lezettsé gek me gtéte le miatt.
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A m{ivészetohatds tertiletén nagy rnúlttal rendelkezik a CSTAI Galli Janos Általanos Iskolája

és Alapfokú Múvészeti Iskolája. Az iskola szoľos kapcsolatot ápol az SZTE Vántus István

Gyakorló Zenemiĺvészeti Szakközépiskolával. Az iskola jövőjét illetően ebben a szakmai

egyĹittmiĺködés magasabb szintľe, sokľéttivé emelésében látom a zenei képzés elmélyítését.

Valamint az is kihívást jelent, hogy a tanulói igényeknek megfelelő tanszakok

elindulhassanak, legyen végzettséggel ľendelke ző szakiľćrný pedagógus.

Tĺĺmogatom az iskolak azon törekvését, amellyel oľszáqos hálózatokhoz kívánnak csatlakoani

ezzel is színesítve az intézmény pľofilját. Ugyanakkor ezen területen is átgondolt, előre

teľvezett lépéseket szükséges tenni. Azon lehetőségeket kell pľeferálni, melyeknek

megvalósítása jelentős többletfeladatot nem ľó a pedagógusokĺa; és azlntézmény elképzelései

taléúkozzanaka diĺíkok és a sztilők igényeivel.

ťejľłsztésiproĺłťafi,

,;A tanítas csaĘinformóciót tijľt a fejeĘ6e, ďe a neoeľźs: nijve[. g,fen

mennyiséget aď, francm minőséget. segut egy rőzsá'nnĘ Ęazi rózsfulá

pá[ni. TÍ,s eg1 g1eĺefote Ęmegtaf,á'[ni és ftńontani iinm'agát. "

/fuLiittłraéter/

A pedagógusokat éľintő személ}łi .feltételek ismeretében, továbbá a meghiľdetésekĺę kertilt,

viszont eredménytelenül zarult szaktanari éůláspályázatok kapcsán különös hangsúlý kell

fordítani a megfelelő tervezésľe. A pedagógushiany fokozottan énnti az intézményt, továbbá a

nevelők átlagéletkoľa is magas. Az elkövetkezendő tanévekben nyugállomanyba vonuló

tanarok kifejezetten azokkal a szakokkal ľendelkeznek, melyeknek pótlása nehézségekbe fog

iitközni (pl.: technika, kémia, matematika).

-28-



I nt é ztunyv e z et ői p ó ľy ázat QyłittgiAľeaaníra

Pedagógusok korösszetétele

25-29 év 30-39 év 40_49 év 50-59 év 60- év

Forrós: K]R

Megoldĺást látok abban, hogy a tanítók további műveltségi teľiileten töľténő továbbképzését

tĺámogatni kívánom, a továbbképzési tervbe történő rögzítésével akár a tandíj hoz.zź$źlrulLas

biztosítĺĺsĺíľa is lehetőség nyílik. Kifejezetten az idegen nyelv (angol) kapcsaĺr látom a

megfelelő felsőfokú intézĺrényi hátteľet, támogatást is. A teľmészettudomáĺlyos terĺileten

szintén a fentiek lehetrek a megfelelő megoldási irányok, tekintettel alľą hogy a kevés

őraszźlm miatt teljes munkaidőben nem valósítható meg a pedagógus egy feladatellátási

helyen töľténő ďkalmazĺása. Az áttanítások magas óra.szźtma - nem csupĺĺn a városi iskolák,

hanem a teleptĺlések között is _ elĺettenti apěůyazőkat.

Tapasztalatom alapjáĺr a Csongľád Vĺĺrosi Önkormányzat, a vĺárosi vezetés is partneľ abban,

hogy az újonnan érkezó, esetleg pĺĺlyakezdő pedagógusok számára segítse a lakhatást, a

letelepeđést . Ezen tśnyt a pálryázarti kiírásokban is rögzítendőnek tartom.

A helyzet kezelése érdekében a Klebelsberg Központ Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Programon nyujthat segítséget, valamint a felsőfokri tanárképző intézményekkel történő

kapcsolatfelvételt is elengedhetetlennek tartom.

A Komolex Instrukciós Progľam (a továbbiakban: KIP) újszeriĺségét, elsajátíĺísát,

alkalmaaásĺĺnak haszľlosságát mĺĺr bizonyította szakmai körökiĺn bęliil is a székhelyintéznrény.

A megkezdett utat folytatni kell, hogy hasznosulását a diákok hosszúüávon is éĺezzék. Az

intézľrrény és a tankeľiilet pedagógusainak érdeklődése is egyre intenzívebb a KIP módszer

irant. Azon kell dolgozni, hogy a sziilőkben is fudatosuljon a haszna, melyek az alábbiak:

o hiányzások csökkentése,

o lemorzsolódás kismértékíívé viĺlása,

o kommunikációs, szociális készségek fejlesztése,
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o heteľogén ĺisszetételű csopoľtok kialakítása,

. egyénre szabott differenciált feladatok, oktatás,

o tehetséggondozás,

. a gyengébben teljesítő tanulók fe|zźrkóztatása,

o ĺinéľtékelés, önbizalom növelése'

o a điszkrimináció minden foľmáját cs<ikkenti, a minden tanuló egyforman éľtékes

szemléletét valósítja meg.

A lemorzsolódóssal veszélyeztetettek kapcsán a fenntaľtó és a CSTÁI pľogľamba bevont két

iskolája egyiittműködik az oktaüási Hivatal által megvalósítandó ,,A tanulói lemorzsolódassal

veszé|yeztetett intézmények tamogatasď' címii EFoP-3-l-5-16-00001 kiemelt projektben. A

jelzőľendszer működtetésén tul pedagógiai módszerek fudatos alkaLmazásával (ttibbek közĺitt:

egyéni képességekľe éptilő diffeľenciált fejlesztés, oktatás; pedagógusok konfliktuskezelési

téningeken töľténő részvétele; elfogadó szemléletformálás, személyiségfejlesztés; koopeľatív

technikák alkalmazasa) valósulhat meg az akituzött cél, miszerint az éľintettek arźnya |0 %o

alá csökkenjen oľszágos viszonylatban.

A táľsadalmi elváľásoknak, a tanulók motiváltságának megfelelően - melyet a|átáľĺtaszt a

Csongrádi Batsanyi János GimnĺŁium, Szakközépiskola és Kollégium azon tźĄékoztatása,

miszeľint a diákjaik továbbtanulási szándékai leginkább a reál tantargyakhoz kapcsolódnak -

a természettudománvos tárgyak oktatását segítő tanteľmek korszeriisítéséľe és eszközök

beszerzésére van sziikség annak érđekében, hogy minőségi oktatásban részestiljenek a

tanulók. A megvalósításhoz vęzető úton mar elindultak a folyamatok, hiszen a CSTAI Szent

Lźszlćl Áftalĺínos Iskolájában az EFOP-4.1.3-17 pźúyźľ:ati konstrukción beltil a

természęttudományos laboľ kialakítása és az eszközlk beszerzése kapcsán jelenleg zaj|ik a

kizbeszeruśs. Az iskolák együttmúködnek a gimnaziummal: kísérletező délutánokon vesznek

ĺészt a diákok. A Csongĺád és Téľsége Széchenyi István Általános Iskola iskolakertjének

miivelése példaéľtékúen beéptilt az oktatásba (alsó tagozatbaĺ a teľmészet megszerettetése,

vegye észľe a természęti szépségeket; felső tagozatban kísérletezés a saját termesztésri

növényekkel, növényi festékek készítése majd felhasználása; Iskolakeľtękért Alapítvány

munkájában tiiľténő aktív részvétel)' Bízunk abban, hogy a kĺizeljövőben megvalósítható

teljes technikai felszerelés, koľszeni infrastľuktuľális háttér voĺuővá teszi a pályakezdő

pedagógusok szénnéra a tanítást, így csökkenthető körtikben a pályaelhagyás, a

teľmészettudományos terĺileten a pedagógushiany.
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A kampetenciák.feilesztésének formális módszereken túli megvalósítása szintén mar elindult

az EFQP_3 .3.5-17-2017_00015 azonosító sámú ,,Táborozri jó!''címtĺ pźiyź.zat megvalósííĺsa

kapcsán. A tematikus progľamok kialakítása során a pedagógusok kihasznźiták Csongrád

város nyujtotta lehetőségeket. A pľogram folytatódik a 20t8l20l9. tanévben is, és azon

lesztink, hogy immáľon az előkészítésľe ľendelkezésre álló kellő idő biľtokában biaosítsuk az

átgondolt, zĺikkenőmentes lebonyolítást; az adminisztativ feladatok előľe tervęzhetőségét,

könnyítését.

A tanulmónyi versenvek terén intézményvezetői irĺínyelvem színtén az, hogy nem a

mennyiségi, hanem a minőségi veľsenyeken való ľészvétel és megrendezés dominaljon.

Tuđatos tervezői feladatot kell végrehajtani: javaslattételt követően a munkatervekbe a

jóváhagyott veľsenyek keľiilnek beépítésre, melyek anyagi háttere is biztosított. Elsősoľban

azok a versenyek preferáltak, melyeket az oktatáséľt felelős miniszter által keľtilnek

meghirdetésľe, illetve támogatásľa (az akfuális tanév ľendjéről szóló EMMI ľendelete

mellékletében ľögzítettek alapján), és több szintiĺ foľdulók (helyi, megyei, oľszágos)

gaľant,álj ák az elórejutäs lehetőségét.

A fentiekben felvazolt elképzeléseket kizárő|ag a vezetótärsakkal, pedagógusokkal,

dolgozókkal, szülőkkel egyiitt lehet megvalósítani az intézményéľt, a diakokéľt annak

éľdekében, hogy eľedményesen és elégedetten zaľjuk le az elkövetkezendő tanéveket.

A közel fe| éves megbízott vęzetői munkám során a megielölt feladatok, célok megvalósítása

elkezdődtitt, ugyanakkoľ a gyakoľlati tapasztalatok alapjtĺn úgy vélem, hogy a 20t8l20l9.

tanév soľán fognak körvonalazódni azok a további feladatok, melyek bęavatkozást igényelnek

akáľ rövid, akĺĺr hosszú távon.

Intézményvezetői pźiyźu:atomaą pľogľamomat abból a megfontolásból nyújtom be, hogy

eddig is közösen dolgoztam az intézménnyel, több esetben a célkittĺzésekre is együttesen

keľült soľ. Bízom abban, hogy azelkövetkezendő időszakban továbbľa is segíteni, biztosítani

tudom az osztá|yteľmekben folyó nevelő-oktató munka hátteľét, nyugodt légkĺlrét-

,,Szép ďotog ąifaraÚni eg1 szohrot és étetet aďni neĘ; ďe még sze66

ąt|ĺoffiáki eg1 enileri ľetŔgt ĺs megtiifteni Ęazsagga[."

/'ĺ/ictorT{ugo/

W,,T,w^, exandľa

Csongrád, 2019. máľcius 27.
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I ntézmétryaezetői póĘ ázat Q1öngiAkąaníra

rrÜeoYETEÜt l7a2

lkt.sz':MPTS5! ý' nľ20l t

Igazoláĺ

Kć!*érc igazolom, hogy Gy0rgĺ| Alcrrndra (sdll.: t974.l2.l8. vác' Anyja rrvc:Pásaor
Erzsébet ĺłłia) a BMÉ Müszaki Pedagógia Tmszék által szervezett kömktatási vezelö -
pcdagógrx sza}vizrya szakiráĺryú továbbképzési szak hallgańja.
Tanulĺrúrryaínak vffilató befejezćse 20 t 9. június

Ea az igzolásł vozctói pńlyázat baryújtásához adtarr ki.

Budapcĺ, 20l 9. máľcius l 1

Dr, MolnáľĘťxgy
sryelemi docens,lmszékvczetó
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I ntézmźn1vezetői p,ó$ ázat Q1öttgiAteąaníĺa

Szám : .].-l..12..0- | ł...........

BIZo1\YITvAľ{Y
kőzigazgatás i sza kv izs g á ró l

állítotnlk ki' aki

született

városban (községben)

Nevezett az országos Közi gazgatási Vi zsgab i zottság e lnöke által kij e lö lt'

............'........cĺ9.nsľáĺ..Męgľ.ęi.K.p.ľ.ĺ#.ły'hiy..+.ĺĺl ....' mellett mĺiködti

vizsgáztató bizottság előtt, a közszolgálati tisztviselőkĺől szóló 2011. évi Cxcx'
törvény alapján

jól megíclelt minösítéssel

KozIGAZGATÁsr szłKvlzscÁľ ľnľľ
Általános közigazgatási ismeľetek és

on kormá nyĺ,att ĺgazgatás vizsgatárgyakból.

Kelt: Szeged, 201 4. 05.28.

&

vizsgíľzlatő tagja vizsgázraó bizottság elnöke

l"ś};\ĺ- .' =zl

\ľď7

bizottság tagia

+

.l-t \ 1,

-37 -



I nt ézttutgľa e zetői p á [7 ózat

Szám:7454 / 2012.

BIZoNyÍrvÁĺvy,

Családi és utónév: Gyöngyi Alexandĺa
Születési hely, idő: Yźlc,1974. |2. |8

Anyja szĹiletési családi és utóneve: Pásztoľ Erzsébet Mĺĺľia

Csongľád Megyei Kormányhivatal, mint vizsgaszervező előtt a közszolgálati tiszwiselőkől
szóló 20l1. évi CXCX' törvény alapján,

MEGFELELT
minösítéssel

KÖZIGAZGATÁsI ALAPvI zsGÁT
tętt.

Kelt Szeged,2012. l0. ló

#
ł-i.' . 

'-_

vezetóje

-38-
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3. Nyelvhelyerság

t5 I
ĺ5 7

4. Klcjtéĺ 5 5
5. B.t'adaÍta. (rz boll vlrĺełln) r5 10

. Beszéd ľtés (gépl hong) 35 Ż/
1m b5 65 ols

Frlodotok
Moxlm llr
pontsz m

EléÍt
pontsrđm
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9łaryłiAbąaníra

szĺĘpwigaĄgďatigazoftsa

sHSZC ó640 Csongrád, Gyön5rviĘ u. lďA

llüńůiütiMüiliHil
Tel.:631570.425 Fu<: 63151Q436 '

saghy@saghy.hu. wwv.saqhy.hu

oM azonosĺtó: 203039SÁcnv MmÁly SzłxclľĺľÁztuMA'
SzĺxxÔzÉpIsxolÄĺł ńs KollÉcruuł

IM. szám : NSZFH/I$ zc -s aghy/0000-3 !'. - .\.. / 2 0 1 g.

|GAzoLÁs

Alulírott Bimbóné Piti Évą a Hódmezóvásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály

SzakgiÍnnŁiumą Szakkt'zépiskolája és Kollégiuma igazgatda igazolom Gyöngyĺ Alerandľe

(születási helye, ideje: Yác,1974, december l8.; anyja neve: PásztLor Erzsébet Márią lakcíme: 6640

Csongrád, Tutipán utca l3' V. em. l3.) 1997. augusztus 15. nafjától 2011. augusztus 31. nrpjáig

középiskolai tanáľ munkakörbeą közellralmazotti jogviszonyban, napi 8 óra munkaidóben

tôrtén6 foglatkoztrtását a fent nevezett intézĺnény jogelód intézÍnényében'

Ezen igazolást Gyöugyi Alexandra kéľésérę a peđagógus munkaköľben betöltött több mint 5 éves

szakmai gyakorlat ďátrĺmasztása céljábol állítottam ki.

C s o n g ľ á d, 2019' március l8.

ĺl \?{ Ł-(
s,
ľ,-*

igazgatő
Mné PĺtĺÉva

-40-



Q1öngiAh.xaníra

Í(ylhtĘgz'at

Alulírott Gyöngyi Alexandra hozaíjĺĺrulok személyes adataimnak a páLyáz.attal kapcsolatos

kezeléséhez, továbbításáhoą valamint bozzÁjźm|okapźiyázati eljaľĺás soľán a teljes pźtyázati

anyagom sokszoľosítĺásához, továbbításőůloz,harmadik személlyel történő közléséhez.

Csongrád, 2019. máľcius 27.

-4r-



I ntézményłrl e z et ő i p á. [7 ázat

Erąpbsihizorťrítuőtt,

BELÜGYlvfftĺszľÉnn'ĺv

$
IGAZOLOM, HOGY

GYÖNGYI ALEXANDRA
Vác' 1974.í2.18'
anyja sziil. neve: Pásztor Ezsébet Máľia
magyar állampolgár
6640 csongrád, Tulipán utca 13.5;em.13.ajtó alatti lakos

a bűnügi nyilvántaÍtási rendszer adatai alapján

BĺINTETLEN euóÉLEĺÚ
ncm All xÖzÜcverľÖL emlĺÁs ĺeľAuvlĺllľĺ
ľpĺu Áu- pocul-xozÁsĺll- vnov ľgvÉxeľvsÉoľól Et-ĺllĺÁs ľtlĺÁlyn ntnľr

Budapes! 2019' március 0l

*K-JZ.L-
Dr. Korom Rita
Íöosztályvezetó

065579071

QyöttgiAkąaníra

ćNćtl)É l bilĺtl6tólsáttritcŕt9o 
'Brĺ& 
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ít l. bd6ĺ8i cÍ*ólcti **' 
älffi#LľnŤ#*íľ 

hvint trnylr bnudtis.Í. @bál'

A h.lóÚćgi qrókś bietyitt ĺnybü ótrdott larŕly6 .d'tok u iĺfđmiciós r'Eąddraáĺ jos'ol aś u infmrcióoabĺdsigĺi'l .zóló 20l l- ďi c}ol.
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rłjirrĺĺrĺl l bútrog}i nyiMtrEüsi rądsaó! u EuĘĺi Unĺi bŕilrr.ńrL biĺó{ai iltrl n'.8yÚ ĺ!.mpÚŁÍołä ffibo h@lt ĺtćlł.t
n'ůđt ńisaÍót tíÜuint . bÚtĘyĺ as Édáeti tim.bibs .órtot nyikaf,Etĺsĺn'l ýótó 2009- ďi x]-vll' tóflaybą m8htürcett dlbol
tda|ilutjl f.l iüctvc Lg.rbdĹ A h.tĺy6 ld.tv.dcłĺti ô rdaüaoĺułgi clĺ5{rĹsk mćs5ł1& 6ctćn (}úlönô6 tctintcttd l joaGqlrtLn a r odtol cltąó
llŁlte.lis) beltđ!ójo8i poĘáti jęi é: nunrająi (f.gydni) fcld'íýĘ tatEli
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