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Motivációs levél 

Tisztelt Kalmár Andrea Főigazgató Asszony! 

Tisztelt Martfű Város Önkormányzata! 

Tisztelt Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiumának Tantestülete és Alkalmazotti Testülete! 

Tisztelt Diákönkormányzat! Tisztelt Szakszervezet! 

Tisztelt Szülői Munkaközösség! 

A Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma tagintézmény - vezetői állását pályázom meg. 

Igen hosszú gondolkodás után döntöttem úgy 2011-ben, hogy jelentkezem jelenlegi 

iskolánk igazgatói állására. 5 éve irányítom a martfűi középiskolát Martfű Város 

Önkormányzatának döntése alapján, megítélésem szerint a kollégákkal, tantestülettel 

együttműködve. 

Döntésemet 5 évvel ezelőtt és jelenleg is nagyban befolyásolta az, hogy a 

környezetem, pedagógusok, szülők, és diákok is kértek arra, hogy jelentkezzem az állásra. 

Természetesen egyéni motiváló tényezőm is meghatározó ebben a döntésben; ebben az 

iskolában kezdtem meg ténylegesen a tanítást, 7 esztendőt töltöttem itt el, nagyon sokat 

tanultam, megismertem a környezetet, kollégákat, az intézmény szellemiségét. A közel 1 

évtizednyi „vándorévekben” pedig nagyon sok tapasztalatot szereztem a közoktatásban, részt 

vettem az iskola-felújításában, átszervezésében, láttam az iskolát belülről pedagógusként, és a 

fenntartó oldaláról önkormányzati képviselőként is. Az elmúlt 5 éves vezetői tapasztalat pedig 

megerősített abban, hogy ebben az iskolában kamatoztassam a tudásomat, folytassam 

kollégáimmal együtt megkezdett munkát. Nagy erőt és szakmaiságot érzek tantestületünkben, 

amellyel együttműködve az intézmény megerősítésén munkálkodhatok. 

Mindezek a tapasztalatok, az oktatás iránt érzett elkötelezettségem, bíztatások, 

támogatások vezettek arra az elhatározásra, hogy jelentkezem a tagintézmény-vezetői állásra. 

A több mint két évtizednyi oktatásban eltöltött tapasztalatom, ismeretem, munkabírásom 

alapján vállalkozom az intézmény vezetésére. Az elmúlt 5 évben végzett vezetői munkában 
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igyekeztem iskolánkat a szakképzés meghatározó helyi és regionális intézményeinek sorába 

tudni, munkatársaimmal együttműködve. 

Tisztelettel ajánlom munkámat, vezetői tevékenységemet a Szolnoki Szolgáltatási 

Szakképzési Centrum Főigazgató Asszonyának, Kalmár Andrea Főigazgató Asszonynak, az 

egész intézménynek, és egyben kérem arra, hogy támogassa tagintézmény-vezetői 

pályázatomat, ha személyemet, szakmai tudásomat alkalmasnak lát erre a feladatra! 

Ezért tisztelettel kérem továbbá az intézmény tantestületének, segítő dolgozóinak, 

diákönkormányzatának, szakszervezetének, és Martfű Város Önkormányzatának a segítségét 

ahhoz, hogy a megszerzett tapasztalataim, ismereteim birtokában hasznára válhassak a 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolájának, Gimnáziumának és 

Kollégiumának, városunknak. 
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Szakmai Önéletrajz 

Személyes adataim 

- 1972. január 13-án születtem Szolnokon. 

- Munkahelyem 2011-től a Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző 

Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium) 

- Legmagasabb iskolai végzettségem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar. 

- Férjem Szőrös Gábor a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Jendrassik György 

Gépipari Tagintézmény műszaki tanára, gépészmérnök 

- Fiam: Gábor 7 éves, a Martfűi József Attila Általános Iskola 1. osztályos tanulója, 

Lányom: Regina 5 éves, a Játékvár Óvoda óvodása 

- Lakcímem: Martfű, Gesztenye sor 12. 

- Telefonszám:06/30 225-9217 

- E-mail: molnararanka.ig@gmail.com 

Szakmai életrajz 

Tanulmányok 

Dátum 1978-1986 

Oktatási intézmény neve típusa Kengyeli Általános Iskola 

Végzettség szintje általános iskola 

Dátum 1986-1990 

Oktatási intézmény neve és típusa Bercsényi Miklós Gimnázium 

Végzettség szintje érettségi 

Dátum 1990-1994 

Oktatási intézmény neve és típusa Eszterházy Károly Tanárképző 

 Főiskola  

Végzettség szintje magyar történelem szakos tanár 

Dátum 1997-1999 

Oktatási intézmény neve és típusa Miskolci Egyetem  

mailto:molnararanka.ig@gmail.com
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Végzettség szintje magyar nyelv és irodalom szakos 

 bölcsész és középiskolai tanár 

Dátum 1998-2000 

Oktatási intézmény neve és típusa Miskolci egyetem 

Végzettség szintje történelem szakos bölcsész és 

 középiskolai tanár 

Dátum 2005-2007 

Oktatási intézmény neve és típusa Eszterházy Károly Főiskola 

Végzettség szintje szakvizsgázott pedagógus, 

 szakértő 

Dátum 2013-2014 

Oktatási intézmény neve és típusa Eszterházy Károly Főiskola 

Végzettség szintje szakvizsgázott pedagógus, 

 közoktatás vezető 

Továbbképzés 

Dátum 1999. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Békés megye képviselő-testülete, 

Pedagógiai Intézete és Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsága, 

Békéscsaba 

A tanfolyam címe Felnőttoktatási akadémia 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány 

Dátum 2000. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Békés Megyei Fejlesztési és 

Információs Központ, Békéscsaba 

Tanfolyam címe  Iskolai felnőtt oktatók nyári 

akadémiája 

Végzettség szintje 40 órás tanúsítvány 

Dátum 2001. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Békés Megyei Fejlesztési és 

Információs Központ, Békéscsaba 

A tanfolyam címe  Iskolai felnőtt oktatók nyári 
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akadémiája 

Végzettség szintje 40 órás tanúsítvány  

Dátum 2003. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Informatika Számítástechnika 

Tanárok Egyesülete, Budapest 

A tanfolyam címe  Számítógép és Internet 

alapismeretek 

Végzettség szintje 55 órás tanúsítvány 

Dátum 2003. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Szent István Egyetem, Közép-

Magyarországi Regionális 

Távoktatási Központ 

A tanfolyam címe Tutorálás a nyitott és távoktatásban 

Végzettség szintje tanúsítvány 

Dátum 2004. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Pedagógus Továbbképzési és 

Módszertani Központ, 

Pilisborosjenő 

A tanfolyam címe  „Képzők képzése- felkészítés a 

történelem tantárgy kétszintű 

érettségijének lebonyolítására” 

Végzettség szintje 60 órás tanúsítvány 

Dátum 2004. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Közoktatás – Fejlesztési és 

Pedagógus- Továbbképzés KHT. 

A tanfolyam címe Közép- és Emelt szintű érettségi 

vizsgáztató középiskolai 

pedagógusok képzése –történelem 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány 

Dátum 2004. 

Oktatási intézmény neve és típusa Közoktatás - Fejlesztési és 

Pedagógus- Továbbképzés KHT. 

A tanfolyam címe Közép- és emelt szintű érettségi 



Pályázat a Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői állására 

2016. április 15. 

 

Pályázó: Molnár Aranka 
 

10 

vizsgáztató, középiskolai 

pedagógusok képzése- magyar 

nyelv és irodalom 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány 

Dátum 2004. 

Oktatási intézmény neve és típusa Közoktatás – Fejlesztési és 

Pedagógus- Továbbképzés KHT. 

A tanfolyam címe  Felkészítés érettségi vizsgaelnöki 

feladatok ellátására 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány 

Dátum 2010. 

Oktatási intézmény neve és típusa  Jász –Nagykun Szolnok Megyei 

Pedagógiai Intézet 

A tanfolyam címe IKT eszközök az oktatásban 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány  

Dátum 2010. 

Oktatási intézmény neve és típusa Eduweb Multimedia Zrt. 

A tanfolyam címe „Általános iskola felső tagozat és 

 érettségit adó  középiskola 

 közötti átmenet kezelésére” 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány  

Dátum 2014. 

Oktatási intézmény neve és típusa Oktatási Hivatal 

A tanfolyam címe TÁMOP- 3.1.5/12-2012-0001 

 Mesterpedagógus program 

Végzettség szintje Mesterpedagógus 

Dátum 2015. 

Oktatási intézmény neve és típusa OKT-OPERISZ PEDAGÓGIAI 

ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ 

KFT: 

A tanfolyam címe „Egyéni áttervezés- egyéni 

 fejlesztési terv- egyéni tanulási út 

 /tehetséges, hátrányos helyzetű, 
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 sajátos nevelési igényű gyerekek, 

 tanulók fejlesztéséhez/ 

Végzettség szintje 30 órás tanúsítvány 

Dátum 2015. 

Munkahelyek 

  (1994. 08.-1995. 08) Az első diplomám megszerzése után a Hajnóczy József 

Gimnázium és Humán Szakközépiskola nevelőtanára és óraadó magyartanára 

lettem Tiszaföldváron. 

 (1995. 08.-2002. 08.) A martfűi Damjanich János Szakképző Iskola- és 

Gimnázium tanára lettem. 

 (2002. 09.-2008. 05.) A Hegedűs T. András Alapítvány Középiskola óraadó 

szaktanára voltam. 

 (2002.08.-2011.06.) A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik 

György Gépipari Tagintézmény szaktanára lettem. 

 (2011. 07.-) A Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola Gimnázium és 

Kollégium szaktanára, igazgatója lettem 

 (2015. 07-) Jogutóddal a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Damjanich János Szakképző Iskolájának, Gimnáziumának és Kollégiumának 

szaktanára, megbízott tagintézmény-vezetője lettem 

Személyes kompetenciák 

Anyanyelv  magyar 

Közéleti tevékenység  A Martfűi Középiskoláért 

Alapítvány titkára 1998-2002 

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Közoktatási Tanácsának tagja 

2005-2009. 

Martfű Város Önkormányzati 

Képviselőtestületének tagja 2006-

2010. 

Számítógépes ismeretek  Word, Excel, Power Point, Internet 

teljes körű használata 

Vezetői engedély B kategóriás jogosítvány 
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Érdeklődési kör Színház, film, olvasás, színjátszás 

 

Alapító okirat tagintézményre vonatkozó elemei 

A költségvetési szerv megnevezése: Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum, 

rövidített neve: Szolnoki Szolgáltatási SZC 

A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Béla király utca 4. 

telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 

János Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

2 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 

2.1  
5000 Szolnok, Nyár út 32., 33., 34., 35., 

hrsz. 9626 

2.2  5000 Szolnok, Kaán Károly út hrsz. 9660. 

3 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 

Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. 

3.1  5000 Szolnok, Béla király utca 4. 

4 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál 

Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű 

Szakképző Iskolája  

5000 Szolnok, Baross utca 43. 

4.1  5000 Szolnok, Béla király utca 4. 

5 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.07.01. 

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: 

Nemzetgazdasági Minisztérium, székhelye:1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

 

A költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
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szerinti köznevelési és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti 

szakképzési feladatok ellátása. 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853200 Szakmai középfokú oktatás 

A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi 

nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogramok, Köznevelési Hídprogramok keretében 

folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-

oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató 

munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János 

Tehetséggondozó Programmal, Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programmal, 

Arany János Kollégiumi Programmal kapcsolatos feladatok ellátása. 

A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: nemzetgazdasági miniszter, 

székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

A köznevelési intézmény 

típusa: többcélú köznevelési intézmény 

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

 kollégiumi ellátás, 

 szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

 szakiskolai nevelés-oktatás, 

 Szakképzési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 

 Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 

 felnőttoktatás, 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- látási 

fogyatékos, autizmus sprektrum zavar 

 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak a szakiskolai 

nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott 

gyógypedagógiai iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatóak, 

 Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Program, Arany János Kollégiumi Program 
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A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 

János Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

2 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán 

Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 

3 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 

Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. 

4 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál 

Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű 

Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Baross utca 43. 

5 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 

A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

tagintézményeiben, és azok telephelyein: 

 Tagintézmény/telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 

János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

 

480 

 

A köznevelési intézményben folyó szakképzés 

szakmacsoportjai: 1 Egészségügy, 2 Szociális szolgáltatások, 3 Oktatás, 4 Művészet, 

közművelődés, kommunikáció, 5 Gépészet, 7 Informatika, 8 Vegyipar, 10 Könnyűipar, 11 

Faipar, 13 Közlekedés, 15 Közgazdaság, 16 Ügyvitel, 17 Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció, 18 Vendéglátás-turisztika, 19 Egyéb szolgáltatások, 20 Mezőgazdaság, 21 

Élelmiszeripar 

az egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető 

szakképesítések: 

  OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport 

6 3454201 Bőrdíszműves  10 

7 5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus  10 
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9 3454202 Cipőkészítő 10 

18 3434101 Eladó 17 

32 5448102 Gazdasági informatikus 7 

53 5448106 Informatikai rendszerüzemeltető 7 

54 5434601 Irodai asszisztens 16 

55 5434603 Irodai titkár 16 

58 5434102 Kereskedelmi képviselő 17 

59 5434101 Kereskedő 17 

68 5434502 

Közművelődési- és közösségkapcsolati 

szakember (a szakmairány megnevezésével) 4 

73 5448105 Műszaki informatikus 7 

89 5572602 Sportmasszőr 1 

91 3452302 Számítógép-szerelő, karbantartó 7 

93 3452110 Szerszámkészítő 5 

98 5421305 Szoftverfejlesztő 7 

104 5434602 Ügyviteli titkár 16 

105 5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs 15 

113 5521302 Webfejlesztő 7 

Szakközépiskolai ágazati képzés 

 ágazati kódja megnevezése 

6 IX.   Gépészet  

7 XIII. Informatika 

9 XV. Vegyész 

10 XVII. Könnyűipar 

13 XXV.  Ügyvitel  

14 XXVI. Kereskedelem 

17 XXX. Szépészet 
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18 XXXVII. Sport 

19 XXXIX. Közművelődés 

A pedagóguspályán végzett tevékenységem 

 

 Pedagógusi pályámat 1994-ben kezdtem meg, ebben az évben végeztem az egri 

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán magyar – történelem szakos általános iskolai 

tanárként. 

A diplomám megszerzése után igyekeztem olyan munkát keresni, ahol a középiskolás 

korosztállyal foglalkozhatom, illetve őket taníthatom. Tiszaföldváron a Hajnóczy József 

Gimnázium és Humán Szakközépiskola nevelőtanára lettem. Lehetőséget kaptam ebben az 

iskolában arra is, hogy a hatosztályos gimnáziumban magyart taníthassak. Az első tanári 

tanévem meghatározta további, jelenlegi kapcsolatomat a tanításhoz és a diákokhoz. 

Bármennyire nemes feladat a kollégiumi nevelőmunka, számomra az iskolai tanítás lett az 

elsődleges. A tanítási lehetőségért 1995-ben munkahelyet változtattam. A martfűi Damjanich 

János Szakképző Iskola- és Gimnázium tanára lettem. Ebben a kisvárosban telepedtem le, 

most is itt élek. A martfűi váltással párhuzamosan további felsőfokú tanulmányokat 

folytattam, magyar, illetve történelem tantárgyból szereztem kiegészítő bölcsész- és 

középiskolai tanári diplomát Miskolcon. 

Különböző iskolatípusokban tanítottam: szakiskola, szakközépiskola, technikusképzés, 

gimnázium, szakmunkások nappali tagozatos gimnáziuma. A felnőttek tanításába is 

bekapcsolódtam szakmunkások szakközépiskolájában, illetve az esti tagozatú középiskolában. 

Az elmúlt 10 tanévben a vizsgáztatásban is aktívan részt vettem, olyan csoportokat, 

osztályokat is érettségiztettem, akiknek nem én voltam a felkészítő szaktanára. Utólag 

hasznosnak és ésszerűnek ítélem meg ezt a vizsgáztatási rendszert, hiszen mindinkább az 

objektív, objektívebb értékelés és érettségi létjogosultsága felé mutat. Minden iskolatípus 

problémákat és örömöket is hordoz, szívesen tanítom a különböző képességű diákokat. Az 

érdeklődésem a nappali tagozat mellett a felnőttképzés felé is fordult az utóbbi években. 

Egyre fontosabbá válik az „élethosszig” tartó tanulás gondolata, ezért kell koncentrálnunk a 

tanulni vágyók ezen körére is. 1999 óta minden évben 5 éven át 1-1 tanfolyamot végeztem el 
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az iskolai felnőttoktatással kapcsolatosan, távoktatási módszereket is tanulmányoztam, tutorrá 

váltam. 

A gyakorlati tanítás és vizsgáztatás mellett a tanulás és tanítás tervezési munkáiba is 

bekapcsolódtam. A martfűi éveim alatt csoportmunkában készítettük a pedagógiai programot, 

melyben a humán szakterületet képviseltem munkaközösség-vezetőként. Jelenlegi 

munkahelyemen az utóbbi 2 évben az esti tagozat koordinátoraként tevékenykedtem. 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezésébe minden tanévben bekapcsolódom, 

legszívesebben a színjátszó körökkel foglalkozom, de tehetséggondozást és felzárkóztatást is 

végeztem. Az iskolai ünnepélyek szervezését szívesen vállaltam és vállalom ma is, műsorok 

szerkesztésével, betanításával összekötve. 

2002-ben változtattam munkahelyet. A szolnoki Gépipari, Közlekedési Szakközép- és 

Szakiskola tanáraként lehetőségem van a nappali tagozatos tanítás mellett a középiskolai 

levelező oktatásban alkalmazni a távoktatás módszereit és eredményeit is. 

2002-ben a munkahely-változtatással egy időben óraadói állást vállaltam a szolnoki 

Hegedűs T. András Szakiskolában, ahol 6 évig tanítottam magyart és történelmet. Ezzel a 

tevékenységemmel tovább bővítettem a magyar oktatási rendszerről szerzett tapasztalataimat, 

tanítottam tehetséges, de hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű cigány és nem cigány 

fiatalokat is. 

Ugyanebben az évben pályáztam az érettségi dolgozatok újrajavítására magyar 

irodalomból, ezzel a munkával nagyon sok tapasztalatot szereztem tanári munkámhoz. 2005-

ben is bekapcsolódtam egy továbbképzésbe, októberben sikeresen pályáztam a kétszintű 

érettségi vizsgák multiplikátori tanfolyamára történelemből, amelyet januárban el is 

végeztem. Már magyarból is elvégeztem ugyanezt a tanfolyamot, így mindkét szakomból 

lehetőséget szereztem az emeltszintű vizsgáztatásra is. Az OKÉV által szervezett érettségi 

vizsgaelnöki felkészítőt is elvégeztem, tanúsítványt szereztem. 

A kétszintű érettségi bevezetése óta emelt szinten is vizsgáztatok, illetve az emelt 

szintű szóbeli bizottság vizsgabizottság elnökeként tevékenykedem. Több iskolában is 

megfordultam megyénkben középszintű érettségi elnökként is, sok tapasztalatot szereztem a 

vizsgáztatásban, illetve számos, változatos iskolavezetési gyakorlatba pillanthattam be, és 
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számtalan kollegális kapcsolatot építettem ki. 

A diplomám megszerzése óta folyamatosan arra törekszem, hogy szaktanári, vezetői 

módszereim és szaktárgyi tudásom gyarapodjon, elmélyüljön. Folyamatosan képeztem 

magam. A tanítási gyakorlat első 5 évének megszerzése után egyre nyitottabbá váltam az újra, 

sokféle tankönyvet megismertem, bemutató órák tartását vállaltam kiadóknak, annak 

érdekében, hogy megismerjem a tankönyveket, a tanulók motiválhatóságát, többször 

vállaltam mentorállási, szakvezetői feladatokat egyetemi hallgatóknak-közülük már kollégáim 

is vannak. Az integrált oktatási formában igyekeztem a csoportmunka módszerét 

népszerűsíteni annak érdekében, hogy a tehetség kibontakoztatása erőteljesen felszínre 

kerülhessen, illetve, hogy a lassabban haladó tanítványok is sikerekhez jussanak. Az 

informatikai eszközöket szívesen és hatékonyan használom a munkámban, a távoktatási 

elemeket is tartalmazó levelezői tanítási formában mindennapos munkaeszközként, 

kapcsolattartó eszközként, ellenőrzési eszközként is használtam az informatikai eszközöket.  

Szakmai feladataimban igényes, folyamatosan tudásomat bővítő pedagógusnak tartom 

magam. Egész pályámat a szaktudományos tudás bővítése jellemezte: főiskolai diploma 

megszerzése, szaktárgyi kurzusok elvégzése, önképzés és szakmai műhelyekben való aktív 

részvétel. Szaktárgyi tudomásom elmélyítése érdekében történelem tantárgyból jeles 

szaklapokat tanulmányozok, a magyar tantárgyhoz kapcsolódóan a megyei művészeti, 

irodalmi előadásokat látogatom. Vezetői munkám írott és online szakirodalmait 

tanulmányozom, kapcsolatot tartok a szakma képviselőivel. 

Pedagógiai, szakmai munkában a tervezés jellemez. Kiemelten figyelek a szakmai 

„kimenetek” elvárásaira, pl. érettségi-, felvételi- követelmények. 

 A kimeneti követelmények és az adott csoportok ismeretében a jogszabályi 

elvárásoknak megfelelően rendezem a tananyagokat. A tananyagok elrendezésén túl kiemelt 

szerepet szánok a tanulócsoportok megismerésének. Minden csoportra külön tervezem meg a 

munkafolyamatot. Ragaszkodom a tervezéshez, de még a jól ismert csoportprofil is elvárja a 

tervezés reflexióit, illetve módosításait. Tervezésre ösztönzöm vezetőként kollégáimat is. 

 Vezetői munkám még inkább megköveteli a tervezés képességét, hiszen közel 400 fő 

tevékenységét, éves munkáját kell közvetlenül koordinálni. Az éves tervezésnél azonban 

komolyabb felkészülést, előrelátást és egyben alkalmazkodást és a lehetőségek feltárását, 
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megragadását is elvárja az intézmény vezetőjétől, vezetőségétől. Rugalmasságom, 

alkalmazkodó képességem és munkabírásom ezen a területen előnyömre vált a megelőző 5 

évben. 

Az egyéni és csoportos tanulás támogatása érdekében számos módszert és tanórán 

kívüli „eszközt” is alkalmazok a motiválásban. Teret engedek a tanórán kívüli szóbeli 

felelésnek, egyéni korrepetálásokat tartok, preferálom a kiscsoportos tananyag 

megbeszéléseket. Mindig lehet önkéntesen felelni, prezentálni, kiselőadást tartani. 

Többségében szükséges segítenem előzetesen a felkészülésben. A pedagógus kompetenciáim 

felhasználása munkatársaimmal való kapcsolatrendszeremben is erősít, hiszen munkatársaim 

körében is szorgalmazom a tanulást, továbbképzést, a pedagógiai módszerek változatos 

alkalmazását, új módszerek megismerését. Nyitottságot mutatok a pedagógus értékelési 

rendszer alkalmazására, erősítem, kiemelem a rendszer előnyeit, erősségeit, s igyekszem ezzel 

a nyitottsággal és kreativitással javítani a gyengeségein, kollégáimat is bíztatom, erősítem 

ebben a rendszerben. 

 Pedagógiai munkában kiemelt szerepet kap a hátrányok leküzdésében való segítés. A 

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók körében dolgozom. Sok-sok tanórán kívüli időt 

töltök velük. Intézményvezetőként is nagyon nyitott vagyok a problémáikra. Módszereimet, 

egyéniségemet megismertetve szívesen fordulnak hozzám egyéni-, magánéleti-, tanulási 

problémáikkal is. A szaktárgyi tudásom bővítése érdekében végeztem el a tutorálási 

feladatokra felkészítő képzést, melynek módszertani elemeit jól használom a 

mindennapokban. Igazgatóként elmélyültem az SNI-s, BTMN-es tanulók minősítési 

folyamatában. Vezetői munkámnak köszönhető, hogy 1,5 állásban fejleszthető, illetve 

gyógypedagógus dolgozik intézményünkben, akikkel rendszeres kapcsolattartásban dolgozom 

tanítványaink érdekében. 

Pedagógiai tevékenységem során 4 osztályfőnökséget láttam el, az osztályok fejlődését 

segítettem, a tanulás támogatása mellett táboroztattam, színjátszó kört szerveztem az 

osztályaimnak, irodalmi műsorokra készítettem fel, magam is szerepeltem tanítványaimmal, 

segítettem továbbtanulási vágyaikat, képzéseket kerestem számukra. Jelenleg 

intézményvezetőként igyekszem befogadó iskolát teremteni, minden lehetőséget megragadok 

a lemorzsolódás csökkentésének érdekében. A hátrányos helyzetű diákokat, tanulási 

nehézséggel küzdőket sikeresen integráljuk a többségi osztályokba. Támogatom jelenleg 
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intézményvezetőként, korábban segítő tanárként a diákönkormányzatot, ahol célom az önálló 

programszervezés elérése, illetve a képviselők útján az iskolai életbe való bekapcsolódás, 

véleményezés elsajátítása. Számos rendezvényszervezésével, előadók meghívásával, 

pályázatokon való részvétellel igyekszem a tanulói közösségek látókörét bővíteni. 

Pályakezdésemtől kiemelt szerepet szánok a pedagógiai folyamatban a mérés-

értékelésnek. Számomra két mérés létezik, mindkettőt végzem is: tantárgyi, tudás vagy 

kompetencia-mérés, illetve a szociális, személyiségfejlődés „mérése”. az 1. csoport egzakt, 

bár ezen a területen is vallom és alkalmazom, hogy az országos, standard méréseken túl 

szükséges a helyi, egyedi mérés. Ugyanígy szociológiai méréseket is végzek kérdőív, illetve 

sokkal inkább féléves megfigyelés alapján. Vezetőként számos területet értékelek a 

pedagógiai folyamatban. 

Kommunikációm, együttműködésem jó a tanulókkal, szülőkkel közvetlen korrekt 

kapcsolattartásom van. Mind személyesen, mind telefonon, interneten elérhető vagyok, és 

válaszolok minden kérdésre. 

Szakmai együttműködésem kiterjedt, szakmai jellegű kérdésekben a közvetlen 

munkaközösségem tagjaival konzultálok, korábbi munkahelyem munkaközösségeinek 

szakmai munkájába is bekapcsolódom. Külső partnereinkkel – külső képzőhelyek, Martfű 

városi intézmények, környék oktatási kulturális intézményeivel nagyon jó kapcsolatunk van. 

Gyakran kezdeményező tevékenységet vállalok a közös rendezvényekben. 

 Problémamegoldásban törekszem a gyors feloldásra, lehetőség szerint a közösség és az 

egyén érdekét is szem előtt tartó megoldásokat részesítem előnyben. 

A pedagógus pálya melletti elkötelezettségem 20 éve tart, töretlen, továbbra is 

szeretem a munkám. Szívesen tanulok új módszereket, használok új eszközöket, és hallgatok 

meg a többségi pedagógusok mellett a kisebbséget fejlesztő kollégákat is, akiknek a 

módszereit, eljárásait igyekszem alkalmazni. 

A tanulásra nyitott vagyok, két szakvizsgás végzettséget szereztem meg. 

 Elkötelezetten vallom, hogy a módszerek sokaságának felhasználásával lehet a 

hátrányos helyzetű diákokat, illetve a tanulásban akadályozottakat sikerhez, szakmai 

végzettséghez, érettségihez juttatni. Szakmai felelősségvállalásom jegyében igyekszem 
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intézményünkben megerősíteni a szakiskolai képzést, több szakma tekintetében, mellyel az 

iskolánkat választó diákoknak, szülőknek és saját kollégáimnak is kilátást, jövőt biztosíthatok. 

Az utóbbi két évben négy új szakma került be, illetve visszavezetésre iskolánkban: 

cipőkészítő, eladó, számítógép-szerelő és az ügyviteli titkár. 

Fontosnak tartom, hogy kollégáim is tovább képezzék magukat, szakvizsgákat 

szerezzenek. Szeretnék mélyebb ismereteket szerezni a sokszor változó szakképzésben. 

Pedagógiai munkámban még további ismereteket szeretnék szerezni az SNI-s és BTMN-es 

tanulók fejlesztését illetően, hiszen az ő esetükben használt módszerek, eszközök egyre 

fontosabbá válnak a többségi tanulók fejlesztésében, oktatásában is. Ezen túl modern, 

menedzser típusú ismeretket szeretnék elmélyíteni a jó intézményvezetés folyamatos 

biztosítása érdekében. 

 

Bevezető 

 

A XIX. Század elején nincsenek, nem is voltak sosem, könnyű helyzetben a magyar 

iskolák, illetve az oktatáshoz-neveléshez közvetve, vagy közvetetten kapcsolódók. 

Folyamatos gazdasági, társadalmi változással kell szembenéznie a közoktatásnak, ezekhez a 

változásokhoz kell alkalmazkodni, illetve megpróbálni elé menni a változásoknak. A 

közoktatás szabályozói az utolsó 1, 5 évtizedben alaposan megváltoztak, illetve folyamatosan 

változnak, az elmúlt 3 év is nagy ívű változásokat mutatott, melyek még nem fejeződtek be. 

Ehhez a társadalmi-, munkaerő piaci helyzethez való igazodás hatalmas elvárásokat és 

nagyon sok munkát ró a közoktatásban, köznevelésben érdekeltekre – fenntartókra, oktatókra, 

nevelőkre, segítő technikai dolgozókra, tanulókra és szülőkre is. Bizonyára ezeknek a 

változásoknak a nyertesei azok az intézmények lesznek, akik az imént említett 

együttműködést jól tudják megvalósítani, és ez ismét erőt próbáló feladat a pedagógusok 

részére is, hogy az általános országos oktatáspolitikai elveket, hogyan formálják saját 

intézményük képére, illetve kiemelten fontos a szülőkkel, tanulókkal való együttgondolkodás, 

egy irányba nézés. 
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Vezetői hivatás 

„Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem 

hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene, legyen, ahol egyetlen dolog számít, az 

individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó 

terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”  

 Böjte Csaba 

Böjte Csaba gondolatai teljesen megegyeznek az iskoláról, oktatásról, nevelésről, 

életre felkészítésről vallott nézeteimmel. Bár napjaink világában egyre több ismeretre, 

információra van szükség, ez az információ azonban nem csupán lexikális anyagot jelent, 

hanem kompetenciákat, az elmélet gyakorlattal való ötvözését. Ebben az egyszerűnek látszó, 

mégis nagyon bonyolult tudáshalmazban és változatos társadalmi jelenség erdejében kell 

kalauzolnunk a tanulókat, nem ritkán a szüleiket is. Kisvárosi középiskolánknak sokszínűen, a 

különböző szociális helyzetű diáknak és családnak kell tanulási alternatívát ajánlani a 

jövőbeni életkezdéshez. Fel kell készíteni tanítványainkat arra, hogy a tanulás nem zárható le 

a középiskolával, tudatosítanunk kell „az egész életen át tartó tanulást” szükségszerűségét, 

ehhez azonban a kulcskompetenciákat ki kell fejleszteni a középiskolai tanulmányi idő alatt. 

Láttatni kell mikrokörnyezetünkkel, hogy az alkalmazkodás, megújulás elengedhetetlen mind 

az egyén, mind az intézmény életében, mint erre már oly sokszor volt példa. Ezt az 

intézményi szintű megújuló alkalmazkodást azonban csak csapattal lehet megvalósítani. 

Egyetlen vezető sem képes a közösség nélkül maradéktalanul fejleszteni, elengedhetetlen a jól 

átgondolt feladatmegosztás, a kollégák aktivitása. A kor életképes iskolája nyitott az új 

gondolatokra, de mélyen őrzi és ápolja a hagyományokat, befogadja, de arcára formálja az 

újdonságokat. Jómagam Martfű szellemiségét, hagyományait tisztelve, de a kor megújuló 

elvárásaival azonosulni tudok, s ezt az irányvonalat látom követendőnek a középiskola 

életében is. 

 

Milyen iskolát szeretnék? 

 A Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma családias csendes környezetben a Martfű város egyik legrégibb utcájában 
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található. Ez a kép tükrözi a belső elvárásaimat is az iskolával szemben, családias, 

eredményeket, értékeket őrző, ugyanakkor hatékony, és a kapcsolataira sokat adó, partnerei 

elvárásaihoz is igazodó intézmény. Fontos számomra, hogy mind tanuló, mind dolgozó- tanár 

vagy segítő dolgozó – szívesen járjon az iskolába. Mindez akkor érhető el, ha a tanulók 

sikereket élhetnek meg, fejlődhetnek, a tanáraik kibontakozhatnak, megfelelő szakmaiság 

mellett önállóan ténykedhetnek. Elengedhetetlen a tanulók érdeklődésének a felkeltése, az 

életkori- és fejlettségi sajátosságoknak megfelelő módszerek alkalmazása. Mindezek együttes 

jelenlétekor a szülők is jobban ragaszkodnak az iskolához, és szívesen hozzák az intézménybe 

a gyermekeiket. Az iskolának alkalmazkodnia kell, illetve kölcsönösen együttműködni a helyi 

társadalommal, a település önkormányzatával, a partner szakképző iskolákkal, szakképző 

centrumunkkal, és gazdasági szereplőivel. Ez utóbbival a legfontosabb az élő kapcsolat 

kialakítása, kívánatos ez annak érdekében, hogy az intézményben végzett tanulók ne 

potenciális munkanélküliek legyenek, hanem már a tanulóévek alatt formálódjon a 

kapcsolatuk a leendő munkahelyükkel. A duális szakképzés professzionálisabb megvalósítása 

érdekében még nyitottabb kapcsolatot kell ápolnunk gazdasági partnereinkkel és az 

iparkamarával. 

Célmeghatározás 

 A fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium, Szolnoki Szakképzési Centrum 

szakképzésért felelősen gondolkodók elvárásai, a pedagógiai program, a hatályos 

jogszabályok és a helyi társadalom elvárásai alapján készítem el vezetői programom. Martfű 

Város Önkormányzata középiskolájához erősen kötődő testület, mely a helyi társadalom 

érzéseit és hagyományait tiszteli, kollégiumunk üzemeltetője. A városi képviselőtestület 

hagyománytiszteletét, szakképzés melletti elkötelezettségét csak erősíteni és öregbíteni 

szándékozom. 

 Elsődleges feladatnak tartom az intézmény stabil, hosszútávon fenntartható 

működését, mely a gyorsan változó oktatási rendszerben is viszonylagos állandóságot biztosít 

dolgozóinknak. Ezen elsődleges cél eléréséhez számos nem kevésbé fontos alcélt kell 

megfogalmazni, és következetesen szem előtt tartani. Elengedhetetlennek tartom, hogy az 

iskola korszerű ismereteket adjon, amivel a munkaerőpiacon jó eséllyel indulnak az itt végzett 

tanulóink. A korszerű tudással való felvértezés mellett fel kell készítenünk tanítványainkat, a 

már korábban is említett „élethosszig tartó tanulásra”, sőt önmagunknak is be kell 
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kapcsolódnunk ebbe a tanulási folyamatba, példát mutatva és érvényesülésünk érdekében is. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése, ebbe kellő szakmaisággal való bekapcsolódás is 

egy része lehet az „élethosszig tartó tanulásnak”. 

 A gyakorlati életre felkészítő, minőségi szakmai tudást adó felkészítés mellett 

kiemelten fontos célnak tartom az esélyegyenlőség biztosítás, melyhez a felzárkóztatáson, 

tehetségfejlesztésen, emberközpontú nevelésen át vezet az út. A tanulmányok befejezése után 

emberként nem az lesz az elsődlegesen fontos, hogy érettségije, egyetemi végzettsége van az 

egyénnek, hanem az, hogy milyen szemlélettel fordul önmaga és környezete felé. Ezen a 

területen kollégáimnak, intézményünknek hiánypótló nevelést, életvezetési példát, tanácsot 

kell adnunk tanítványainknak, hiszen szociokulturális hátterük egyre inkább azt indokolja, 

hogy szülői, szociális ügyintézői egészségügyi dolgozói szerepeket is fel kell vállalnunk 

annak érdekében, hogy diákjaink sikeresek legyenek, eredménnyel fejezzék be 

tanulmányaikat. 

 

Helyzetértékelés, az intézmény bemutatása 

A martfűi ’szaki ’ mint minden életöltönyi időt megélt intézmény, számos változáson 

ment át. 1944-óta működik településünkön a cipős szakmát oktató iskola. A gyárra, illetve az 

iskolára épült rá a város, s erre méltán lehetünk büszkék. A szakmatanítás határozta meg a 

múltat, hiszen egyre magasabb szinten, a kor követelményeinek megfelelően bővült, 

szélesedett az iskola profilja, 1960-tól cipőipari technikum működött, 1964-től szakközép 

iskolai képzés indult meg. A rendszerváltás idején az oktatáspolitika irányvonala az általános 

képzés, a gimnázium felé fordult. Ezt az irányváltást követte az intézmény is azzal, hogy 

1992-től bevezette a gimnáziumi képzést is, illetve a végzett szakmunkásoknak biztosította az 

érettségi bizonyítvány megszerzésének lehetőségét gimnáziumi képzési formában, nappali 

tanítási rend szerint működő felnőttoktatásban – intenzív tagozaton. A paradigmaváltás 

legutóbbi időszaka az elmúlt évtizedhez köthető, amikor a hagyományosan oktatott szakmák 

mellett bevezetésre került a kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció, bolti eladó, illetve 

informatikai képzés, illetve az országos közoktatási-politikában kezdeményezett, mára már 

sorvadóvá való, nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése is. 2006-2011-ig pedig a helyi szinten 

történt változás, egységes iskolaként működött a szakiskola az általános iskolával. A hatalmas 
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intézmény létrehozása nem érte el célját, hiszen nem kapott az egységes iskola magasabb 

normatívát. A helyi önkormányzat és a szakértői vélemények is indokoltnak tartották az 

intézmény szétválasztását. 

A változások sora nem áll meg, sőt egyre gyorsabb, egyre gyakoribb ciklusokban 

jelentkezik; ezzel a jelenséggel szembesülnünk kell, s a sok változást megélt, ám 

hagyományait megtartó intézmény ezzel az új kihívással is megbirkózott, immár 5 éve ismét 

csupán középiskolaként működik. Azonban ez az 5 év sem volt eseménytelen a mi iskolánk 

életében sem, hiszen 2013 januárjától állami fenntartásba került a martfűi középiskola is, 

2015. július elsejétől pedig szintén állami fenntartásban működik tovább az iskola a 

Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartozó Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési 

Centrum tagintézményeként. 

Az intézmény szakmai munkáját a sok változás, különböző fenntartás időszakában is a 

lehetőségekhez mérten önállóan végezte, igyekezett alkalmazkodni az oktatási rendszer 

változásaihoz. A folyamatos demográfiai változások, a gyermeklétszám csökkenése a mi 

intézményünket is elérte, azonban az iskola mindenkori vezetői jól látták meg azokat a 

képzési elemeket, melyek vonzerőt jelentettek a környező települések pályát választó 

diákjainak, így ha a tanulólétszámban akadtak is változások, az osztályok száma szinte 

állandónak mondható. Az előző 1 évtized osztályaira vonatkozó adatokat az alábbi grafikon 

tartalmazza. A 15-18 osztálynyi tanulólétszám megfelelőnek mondható a tantestület 

számához, iskolánk befogadóképességéhez és a helyi specialitásokhoz viszonyítva. 
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Osztályok száma az előző 10 tanévben 

A közoktatás, köznevelés jelenlegi helyzete 

A köznevelés folyamatos változásokon megy át az utóbbi években. A köznevelési 

törvény számtalan újdonságot hozott, megváltozott a tankötelezettség korhatára, melynek 

következményeit a középiskolák még az elmúlt 2 évben tapasztalnak meg. Sajnos a társadalmi 

változások térségünkben nem erősítik minden tanulónkban a tankötelességi kötelezettségen 

túl a tanulmányok befejezését. A szakképzési centrumok megalakulásával, illetve a 2015-ös 

felnőttoktatási lehetőségek növekedésével egyre több lehetősége lesz azoknak a fiatal 

felnőtteknek is a tanulásra, akik a nappali tagozaton nem tudták befejezni tanulmányaikat. 

Az iskolák irányítását, működési elvét átalakította a KLIK fenntartás. 2011-ben egy 

nagyon ismeretlen és kialakulatlan rendszerbe kerültek át az iskolák. A tervezés, és a gyors 

intézkedés, önálló gazdálkodás nem volt lehetséges, főként, ha a tankerületi irányítás távol 

volt. A vidéki iskolák garantáltan egy járási- vagy megyei tankerülethez tartoztak, így a 

martfűi középiskola is a Szolnoki Tankerületen belül működött, mely újfajta alkalmazkodást, 

ügyintézési morált kívánt meg az intézménytől és az intézményvezetőtől. Tovább nehezítette 

az iskolák életét, ha a fenntartó és a működtető személye nem egyezett meg, hiszen korábban 

ilyen jellegű szétválasztással nem kellett szembesülni. 

Az iskolák, pedagógusok életét alakítja, befolyásolja a pedagógus életpályamodell, 

mely nagy ívű változásokat mutat, illetve egy komplex értékelési rendszert alkot, azonban 
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annyira új és összetett ez a rendszer, hogy a pedagógus kollégák idegenkednek ettől, illetve 

folyamatában most kezdik megismerni. Az életpályamodell bevezetése után szükség van a 

tapasztalatok összegyűjtésére, finomításokra. 

A kerettantervek, vizsgakövetelmények is változnak az oktatási rendszerben, ezekhez 

való alkalmazkodás, rákészülés, a tanulók felkészítése sem egyszerű folyamat. 

Kiforratlan változás, tervezés a 9 évfolyamos általános iskola bevezetése, mely az 

alapkészségek megerősítésének kialakítását tűzi ki feladatául, de ez még hosszadalmas és 

feladatokkal teli időszakot jelent mind az általános iskoláknak, mind a középiskoláknak. 

Nagyon új és még nem teljesen bevett a tankönyvellátás módja, a szabad 

tankönyvpiachoz szokott pedagógustársadalom még most alkalmazkodik ehhez az új 

rendszerhez, nagyon nehéz megválni nagyon jó, szakmailag megalapozott tankönyvektől, bár 

a tankönyvhöz való hozzájutás, ingyenesség sokkal inkább megvalósítható, mint a korábbi 

rendszerekben. 

A legmarkánsabb problémákat a köznevelésnek kezelnie kell: a demográfiai 

változásokat, az egyre hangsúlyosabbá váló esélyegyenlőség igényét, illetve 

esélyegyenlőséget, a tanulói leterheltség csökkentését, a tanulói, tanári szabadságot, s nem 

utolsó sorban a költséghatékonyságot, és a megfelelő színvonalú finanszírozást. Ezeket a 

feladatokat a szakképzési centrumokba tartozva, jó kommunikációval, jogszabályi 

módosításokkal megoldhatónak látunk. 

A szakképzés helyzete, a szakképzés előtt álló feladatok 

A magyar köznevelés nagyarányú változásánál már csak a szakképzés élt és él meg 

gyakoribb és intenzívebb változást: bevezetésre került a 3 éves képzési modell duális 

rendszerben. Ez már önmagában is elégséges változás, emellett többször változott az 

Országos Képzési Jegyzék, mely iskolánk életébe is markáns feladatokat hozott.  

 Az élelmiszer-vegyi áru eladó szakma rész-szakképzettséggé változott, helyette eladó 

képzettség került be az iskolarendszerű képzésbe. Pozitívuma a változásnak, hogy a 

képzettséget szerzett tanulók elhelyezkedési esélye sokkal kedvezőbb, hiszen komplex 

eladói ismereteket szereznek, azonban 2013-ig a tárgyi feltételeink ennek nem feleltek 

meg. Hatalmas összefogás, együttműködés révén 2013 decemberére elkészült az a 
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kabinetrendszer, mely biztosítja iskolánk tanulóinak ezt a képzését. A megvalósítás a 

fenntartón kívül Martfű Város Önkormányzatának köszönhető, az eszközpark, 

felszerelések gazdagítása pedig a tantestület, szülői támogatás eredménye. 

 Hasonló módon változott a könnyűipari szakmák képzése is, az iskolánkban oktatott 

bőrdíszműves szakma kiegészült a követelményekben a kesztyűkészítéssel is, amelynek 

szintén eszközigénye mutatkozott. A szakmaiság biztosítása érdekében a kollégák 

kesztyűkészítő műhelyeket látogattak, és ezen szakma gyakorlatias ismereteit is 

elsajátították, felelevenítették. 

 Hosszú küzdelmünk valósult meg, amikor 2012-ben az iskolarendszerben tanulható 

szakmák körében tudhattuk a cipőkészítő szakmát, mely iskolánk hagyományos képzése, 

s amelyet 2012-óta 8 év megszakítás után ismét tudunk oktatni, tudunk beiskolázni, stabil 

külső képzőhellyel rendelkezünk, 2016-ban már felnőttoktatásban is indítottunk képzést 

ezen a területen. 

  A szakközépiskolai képzés is változásokat mutat a szakképzés szervezetében, hiszen 

ebben a képzési típusban is a duális képzés felé közelítünk. Nagyon fontos a külső gazdasági 

környezettel való kapcsolat kialakulás, ezen a területen azonban még időre és szakmai 

együttműködésre van szükség a kamara, az iskolák és a külső képzőhelyek között, annak 

érdekében, hogy ez a gyakorlati képzés a szakmaiság jegyében szerveződjön. 

 A szakiskolai képzés duális jellegének társadalmi köztudatba való beépülése is most 

van folyamatban, illetve a szakképző iskolák a legújabb jogszabályi változásoknak 

köszönhetően tudnak olyan formában beiskolázni, hogy a szakiskolai képzésüket egy 

közismereti képzéssel fejezzék be és érettségit szerezzenek. Nagyon fontos, hogy a tanulók-, 

szülők-, és általános iskolai pedagógus kollégáink, és egész társadalmunk értékesnek tartsa a 

szakiskolai /szakközépiskolai/ végzettséget, és kellő alternatívának lássa a diákok számára. 

Beiskolázási gondolataink, kommunikációnk erre igyekszik rávilágítani és azt erősíteni, hogy 

3 sikeres tanév az új elnevezésű szakközépiskolánkban, majd 2 tanév érettségire készülés a 

szakiskolások szakközépiskolájában, 1 érettségi tantárgyi beszámítás az érettségin optimális 

tanulási út, melyben szakmát és érettségit is megszerezheti a tanuló. 

Ezekhez a jelenségekhez alkalmazkodni kell az intézményeknek. Az iskolarendszerű 
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szakképzésben részt vevőknek több dolgot is kell ötvözni, egy állami vizsgakövetelmény 

teljesítésére kell felkészíteni a tanulóikat, s ezzel párhuzamosan meg kell felelni a 

munkaerőpiac és a szülők elvárásainak, illetve biztosítani kell a végzett tanulók részére azt, 

hogy be tudjanak kapcsolódni a felnőttoktatásba, esetleg az iskolarendszeren kívüli 

képzésekbe, mely a jobb elhelyezkedésüket biztosítja, lehetővé teszi számukra az újabb 

szakképesítés megszerzését. 

Iskolánk életében ismét jelentős változások várhatóak, az utóbbi évek tendenciái 

folytatódnak, felerősödnek, a szakképzés felé tolódik el a képzési tevékenység, ami számos 

problémát is felvet: a humánerőforrás-gazdálkodásban változásoknak kell bekövetkezni, 

számolni kell a párhuzamosan futó 3 és 4 éves szakmunkásképzésből /szakközépiskola/ adódó 

periodikusan jelentkező óraszámtöbbletre, illetve hiányra. Ugyanakkor kedvező jelek is 

mutatkoznak, a kormányzati oktatáspolitika preferálja a szakképzést, a környező 

településeken nincs szakképzés, Tiszaföldváron is csak gimnázium van, a helyi társadalom, 

szülők, gyerekek érdeklődése is a szakközépiskolák /szakgimnáziumok/ és 

szakmunkásképzők /szakközépiskolák/ irányába fordul. 
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Ennek a jelenségnek a gyakorlati megvalósulását nagyon szemléletesen mutatja az alábbi két diagram, mely iskolánk képzési struktúráját 

mutatja 10 tanév különbséggel a 2006/2007-es tanévben és a 2015/2016-os tanévben. Intézményünk a szakképzés minden területén, kapcsolódási 

pontján tanulási alternatívát tud nyújtani a diákoknak, felnőtteknek. Képzési paletták további szélesítésével még több lehetőségeket kívánunk 

kínálni az iskolánkat választóknak, bővülő szakmai kapcsolataink mindezeket megalapozottá teszik. 

 

 

 

 

 

szakközépiskola
i osztály 

20% 

gimnáziumi 
osztály 

33% 

szakiskolai 
osztály 

27% 

intenzív 
gimnázium 

13% 

szakiskolások 
szakközépiskolá

ja 
0% 

érettségire 
épülő okj 

0% 
felnőttoktatás 

7% 

Híd 
0% 

2006/07-es tanév 

szakközépiskol
ai osztály 

22% 

gimnáziumi 
osztály 

0% 
szakiskolai 

osztály 
33% 

intenzív 
gimnázium 

0% 

szakiskolások 
szakközépiskol

ája 
11% 

érettségire 
épülő okj 

11% 

felnőttoktatás 
17% 

Híd 
6% 

2015/16-os tanév 



Pályázat a Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői állására 

2016. április 15. 

 

Pályázó: Molnár Aranka 
 

31 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka 

 Az intézmény a jelenleg hatályos pedagógiai program szerint végzi oktató-nevelő 

tevékenységét, 2011.agusztus 1-jétől különvált az általános iskolától, és ismét csak középfokú 

oktatási intézményként működik. A pedagógiai tevékenység kiemelten kezeli az értékőrzést, a 

szakmai képzést, a számítástechnikai képzés színvonalának emelését, az idegen nyelv 

tanítását, a testnevelés és az egészséges életmód fontosságát. Mindezeket a tevékenységeket 

az alábbi kompetenciák fejlesztése mentén végzi a tantestület: élethosszig tartó tanulásra 

felkészítését, tanári módszertani kultúra fejlesztése, tanulói képesség fejlesztés, 

esélyegyenlőség biztosítása, digitális írástudásra nevelés. Ezeket a legfőbb célokat markánsan 

meg is fogalmazza a pedagógiai program. 

Ingatlan, tárgyi feltételek 

A középiskola épületegyüttesének központjában az 1974-ben épült főépület áll, melyet 

a felvonulási épületnek használt régi kollégiumi szárnyak fognak közre, funkciójukat tekintve 

kollégiumként és tanműhelyként. Az iskolaépület felújítására 2015-ben került sor Martfű 

Város Önkormányzatával együttműködve pályázati forrásból, fűtéskorszerűsítésre, 

homlokzatszigetelésre, tetőszigetelésre, nyílászárócserére került sor. Sajnos belső felújítás 

kevés történt, a vizesblokkok teljes körű felújítására van szükség. 

 Az ANTSZ visszatérő határozataiban hiányosságként jelölte meg 2011-ben a 

tantermek padozatának nem megfelelő állapotát. Az elmúlt nyarakon megkezdődött az 

elkopott, összeszáradt parketták felújítása: mindeddig 6 osztályterem, 3 szaktanterem és 3 

szertár csiszolása, újra lakkozása történt meg. Ezt a munkát a jövőben az anyagi források 

biztosította ütemben folytatni kell. 

Az előző vezető ciklusban számos apróbb felújításra került sor, illetve dolgozói 

önerővel megvalósítjuk a hatékony karbantartást: festések, padozatjavítások, villanyvezeték 

felújítás. Ezek a munkálatok azonban még nem fejeződtek be, illetve folyamatosan végezzük 

annak érdekében, hogy az épület állaga ne romoljon, komfortosabb legyen. 

Az oktatás a főépület és a kollégium tantermeiben zajlik, 10 nagyobb osztály 

befogadására is képes tanterem található itt. A baloldali szárnyban található kisebb tantermek 

korábban kollégiumi szobaként funkcionáltak, most idegen nyelv oktatására, illetve a szakmai 
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elmélet oktatására hasznosítottak, /8 tanterem/. Szintén a baloldali szárnyban találhatók a 

szakmai gyakorlat oktatására alkalmas helyiségek: a taniroda, szakmai- és közismereti 

informatika termek, pénztárgép-kabinet, illetve a könnyűipari tanműhely. A szakmai oktatás 

szaktantermei közül állagát tekintve a taniroda és a pénztárgépterem, illetve a bőrdíszműves 

kabinet megfelelő, felszereltsége jó, az informatika és szakmai jellegű számítógépet igénylő 

szaktantermeink állaga jó, a számítógépek azonban nem megfelelő gyorsaságúak, fejlesztést 

igényelnek.  

A kollégium épülete, a jobbszárny szintén régi felvonulási épület, az elmúlt években 

apróbb javítások történtek, 1-1 szoba padozata került cserélésre. Ebben a szárnyban található 

még 2 nagyobb osztály befogadására alkalmas termünk, melyek közül az egyik 2015-ben 

alapítványi támogatásból, szülői- és támogatói összefogásból a számítógép-szerelő és 

karbantartó szakma oktatásának szakmai kabinetjévé vált, a technikai kialakítás megtörtént, 

az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 

Néhány éve belső átrendeződés is történt, a gazdasági iroda, mely ez előtt a jobboldali 

szárnyban volt, áthelyezésre került a 2. emeletre a titkárság, igazgatóság mellé, így 

praktikusabbá, gyorsabbá vált az ügyintézés. A gazdasági iroda helyén szűkös viszonyok 

között ugyan, de kialakításra került egy informatika tanterem, melynek gépparkját az általános 

iskolától vettünk át használatra, illetve a kollégiumi internet szoba számítógépei kerültek ebbe 

a terembe. 

Az iskola kertje – köszönhetően a közmunkaprogramból kiközvetített segítőknek és az 

iskola karbantartóinak – ismét a régi szépségében, rendezettségében, gondozottságában 

tündököl, a sportpályák állapota, felszereléseinek minősége is megfelelő. 

A tárgyi feltételek, helyiségek kialakítása, funkcionális működtetése terén a 

legösszetettebb és legköltségesebb feladat a cipős tanműhely felújítása. Ez a folyamat már 

évekkel ezelőtt megkezdődött a tervezéssel, a szakaszos megvalósítás 2012 januárjában 

történt meg és mind a mai napig tart. A cipőgyártáshoz szükséges gépeket, kézi szerszámokat 

a 2012/2013-as tanévben többségében beszereztünk, felújítottunk, ezeket folyamatosan 

karban kell tartani, illetve pótolni kell. A régi gépek javítása, üzembe helyezése várt és 

váratlan problémákat is előidéz: az eszközöket már nem elegendő minden esetben felújítani 1-
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1 új gép beszerzése elengedhetetlen, a bőrdíszműves és cipős tanműhelyrészek együttes 

működtetése szükségessé teszik egy újabb elszívó berendezés beállítását, illetve a nagyobb 

kapacitású kompresszor elhelyezésének épületen kívüli megoldását. A következő tanévtől 1 

évfolyamon, 2 szakmai csoportban tervezzük a cipős képzés indítását, melyhez középtávon 

szakmai kabinetek kialakítása lesz elengedhetetlen a tervezési folyamatok lebonyolításához. 

Pályázatok 

Energetikai beruházás 

Martfű Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 

Program keretén belül a KEOP-5.5.0/A/12-2013 sz. felhívásra pályázatot nyújtott be a 

”Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása” 

címmel. A sikeres pályázat eredményeként az önkormányzat a visszatérített állami 

támogatással együtt közel 160 millió Ft-os beruházást valósított meg. 

Megvalósult pályázati elemek: 

 Homlokzati és lábazati hőszigetelés 

 Nyílászárók cseréje 

 Lapostető hőszigetelés 

 Kondenzációs kazánok telepítése  

Költséghatékonyságot is jelent a jövőben a felújítás, hiszen már a napcellák, melyek 

évekkel ezelőtt fölkerültek az épület tetejére, mutatnak megtérülést.  A 10 centiméteres 

szigetelés és a hatkamrás, hőszigetelt üveggel ellátott, műanyag nyílászárók a téli nagy fűtés 

idején, illetve a nyári, nagy meleg idején is kellemesebbé teszik a bent tartózkodást és 

költséghatékonyabbak is lesznek. 

Közel 30 millió forint a tehetséggondozásra, tanulást támogatásra! A „Fiatalon és képzetten a 

kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 pályázat  

 A középiskolai lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettsége megszerzésének segítése a 

célja a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium „Fiatalon és 
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képzetten a kisvárosból” pályázatának. Tanulást támogató fejlesztésekre, tehetséggondozásra, 

a különböző szakpolitikai területekkel való együttműködés megerősítésére, továbbá a 

szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására 

29,3 millió forintot nyert a középfokú oktatási intézmény. Az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal történt egyeztetés alapján 16 szakközépiskolai és 14 szakiskolai tanuló kerül 

be a projektbe, 10 mentor bevonásával. 

 Hatalmas szakmai munka volt az egyéni fejlesztési tervek elkészítése a mentor tanárok 

részéről. A mentorállást erősítő foglalkozásokat az iskola pedagógusai végezték, húsz hónap 

alatt közel 4500 óra terjedelemben. Tíz felkészült pedagógus 3-3 tanulót mentorállt, heti 1,5 

óra időtartamban, alapvetően „a szülő mellett álló” tevékenységként, beszélgetésként a 

szociális dolgokról, a fiatalok társadalmi hátteréről. 

Hogyan segítette mindez az iskola egészét? - Ez a pályázat nem 30 tanulóról szólt. Az iskola 

egésze volt a nyertese pl. egy iskola napnak, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozásnak, 

vagy az eszközállomány fejlesztésének. 

Könyvtárfejlesztés a Damiban 2012 

 Kialakításra került egy könyvtáros munkaállomás, négy használói és egy 

akadálymentesített munkaállomás. Beszerzésre került egy szkenner és egy médialejátszó. A 

könyvtár a második emeletről a földszintre költözött. Itt került kialakításra az új 

könyvtárhelyiség, mely sokkal tágasabb és praktikusabb elrendezésű, mint a korábbi volt. A 

könyvtár alkalmassá vált teljes osztályok befogadására. Megvalósult az a cél, hogy a könyvtár 

a bővítéssel, korszerűsítéssel, speciális eszközök beszerzésével biztosítsa az egyenlő esélyű 

hozzáférést a könyvtári dokumentumokhoz. Sikerült a különféle fogyatékossággal élő, sajátos 

nevelési igényű, hátrányos helyzetű diákok számára olyan körülményeket biztosítani, amelyek 

lehetővé teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben eddig 

akadályoztatva voltak. A könyvtár többfunkcióssá vált, megfelel a diákok és a 21. századi 

infokommunikációs társadalom igényeinek. 

Diákutaztatási Program 2015 - martfűi és martonosi diákok közös 

ünneplése 
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 2015. október 23-án az 1956-os forradalom 59. évfordulóján a Szolnoki Szolgáltatási 

Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma a Rákóczi Szövetség 

pályázatának köszönhetően ünnepi kirándulásra indult a szerbiai Martonosra, hogy a helyi 

iskola diákjaival együtt emlékezzenek az 56-os hősökre. Martonos Martfű város testvérvárosa 

3 éve, martonosi felnőttek, diákok már jártak városunkban, kollégiumunkban. Szakképző 

iskolánk diákjai első alkalommal utaztak a szerbiai településre. 

Diákutaztatási Program 2016 - martfűi és bajmoki diákok közös 

ünneplése 

2016. áprilisában a márciusi forradalom tiszteletére tartottak a diákok közös megemlékezést 

Bajmokon szintén a Rákóczi Szövetség támogatásában 

„Gazdagító Programpárok II.” és további két megvalósult 

tehetségprogram 

A pályázat célja a tehetséggondozás, a tudásszint növelése a szaktárgyi versenyekre történő 

felkészülés, a tanulók kreativitásának fejlesztése. 

Iskolánk 1997-ben indította a bőrdíszműves szakképzést. Kezdetektől fogva az a hagyomány, 

hogy az elméleti és a gyakorlati órákon is jól teljesítő, kiemelkedő, tehetséges tanulókat a 

Szakma Kiváló Tanulója Versenyre nevezzük. 

A pályázat lehetőséget adott 7 végzős és 3 tízedikes diáknak tudásszintjük növeléséhez, akik 

közül kerültek ki a versenyzők, országos 1-2. helyezettek. 
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 "Az egyik legnehezebb hivatás a gyermekeket emberré formálni. 

De ugyanakkor a legszebb is, amely maradandót hoz létre.” 

(Beer Miklós) 

VEZETŐI PROGRAM 

 2011. augusztus 1-je óta látom el a Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői /Martfű Damjanich 

János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium/ igazgatói, intézményvezetői/ megtisztelő, 

ám nehéz, nagy felelősséggel járó feladatát. 5 évnyi vezetői munka, 5 évnyi szakmai 

tevékenység, 5 évnyi tanítási óra, 5 évnyi együttműködés külső és belső partnerekkel akár 

soknak is mondható. Az elmúlt 5 év az oktatásban folyamatos változásokkal telt, így a 

legjellemzőbb tevékenységem a változásokhoz való alkalmazkodás volt, melyet kollégáimmal 

együtt éltem meg. Az 5 esztendő másrészt kevés, hiszen egy iskola, egy oktatási rendszer 

eredményeinek kimutatásához sokkal több időre van szükség. 

Az bizonyos, hogy vezetői munkámat mindig a tanítványok, a szülők, a tantestület, a segítő 

munkatársak eredményességének növelése érdekében tettem és teszem. Úgy érzem ebben az 5 

évben munkatársaim megismerhették iskolánk iránti elkötelezettségemet, munkatempómat, 

elképzeléseimet, elvárásaimat. Az elmúlt 5 esztendőben nem lehetett, és a jövőben sem lehet 

más a célom, hogy iskolánk szakmaiságát erősítsem, a martfűi szakképzés hagyományait 

továbbvigyem, tanítványaink által tovább vitessem. 

 Vezetőként az elmúlt 5 év tapasztalatait is felhasználva meggyőződésem, hogy az 

iskolák sorsa a változás, fejlődés, megújulás. Erre a változásra, fejlődésre kell aktív módon 

reagálnunk, alkalmazkodásunk nem lehet elszenvedő, alakítanunk is kell iskolánk, és 

önmagunk életét. Ezekre a kihívásokra, változásokra, aktív alkalmazkodásra vállalkozom 

vezetői programommal is.  

Pedagógusok  

 Minden iskola talpkövei, mozgatói a pedagógusai. A Damjanich János Szakképző 

Iskola tanárai is elkötelezett pedagógusok, sokat tesznek szakmájukért, tanítványaikért. A 

pedagógus munka igen sokrétű, nem elégséges a tananyag ismerete és átadása. ennél sokkal 
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több: a tanulók személyiségének megismerése, formálása is, sokrétű kommunikáció. A 

pedagógiai munka alapjaiban nem változott meg, de az iskolák és a pedagógusok élete 

megváltozott a társadalmi változásokkal együtt. Az oktatási rendszer és a XXI. századi 

tanítási módszerek elvárásai megjelentek a pedagógusok életében is. Az elmúlt 10 

esztendőben ez már érintette a középiskolák egy részét, így iskolánkat is. Az alapvetően 

könnyűipari képzésre szakosodott iskolaképzését át kellett alakítani a kor kihívásainak 

megfelelően. Kollégáim többsége megtapasztalta, hogy a megszerzett végzettsége nem 

elégséges ahhoz, hogy maximálisan végezhesse pedagógusi feladatait, ezért többen átképezték 

magukat, 2. és 3. végzettséget szereztek. A közismereti szakmákat oktató kollégák is 

megtapasztalták és folyamatosan érzékeik, hogy a tanított tantárgyaik közvetlenül 

kapcsolódnak a szakmákhoz. Gyakran szakmai tartalmakkal bővített „közismereti tárgyakat 

oktatva pl. szakmai idegen nyelv, foglalkoztatás, gyakorlati matematika. 

 Ez a jelenség a szakképző iskoláknál általános és egyre jellemzőbb. Kollégáim 

többsége önképzéssel és továbbképzéssel szakmai tudását és módszertani kultúráját 

fejlesztette. Kiemelt iskolai és vezetői feladatomnak tartom, hogy a nevelőtestület tagjai 

képezzék magukat, fejlesszék módszertani felkészültségüket. 

 A köznevelés rendszerében egyre több elvárás nehezedik a pedagógus kollégákra, 

egyre több adminisztrációs tevékenységet kell elvégezni. Ennek a nehézségnek az oldására 

vezettük be 2013-ban az elektronikus napló rendszerét. Sokat segítene egy komplex iskolai 

adminisztrációs rendszer bevezetése, mely az egységes adatszolgáltatási rendszernek is 

megfelelne. Kollégáim munkáját meghatározza a köznevelési rendszer új elemeibe tartozó 

pedagógusértékelési rendszer is. A minősítés, önértékelés, tanfelügyelet egyszerre 

kapcsolódik a mindennapi munkához, amely igen megterhelő. Emellett a pedagógusok heti 

leterheltsége is igen nagy, kollégáim többsége 26 órában dolgozik. A kollégiumban dolgozó 

kollégáim óraszáma pedig a jogszabályoknak megfelelően akár 30 óra is lehet. 
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 Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a hatályos jogszabályok keretei között 

csökkentsem kollégáim tanítási óráinak számát, a lehetséges keretek között 23-24 órában 

állapítsuk meg a heti tanítási órákat. Az iskolai benntartózkodás 32 órájában pedig további 

kiemelt feladatokat láthatnak el a pedagógusok. Iskolánkban kiemelten szerep jut: a 

felzárkóztatásra, tanulószobai foglalkozásra, tehetséggondozásra, tantárgyi- és szociális 

mentorálásra, kollégiumi felügyeletre, foglalkozásra. Ezen a területen igyekszem biztosítani a 

tanári szabadságot és lehetőséget teremteni arra, hogy a kollégák maguk válasszák meg a 

benntartózkodás idejének egy részére, hogy milyen tevékenységet végeznek, illetve milyen 

tanulókkal való közvetlen foglalkozásokat részesítenek előnyben. 

 A pedagógusértékelés minden kollégát érint, melynek az első lépéseit már meg is 

kezdtük. 5 kollégám az ideiglenes minősítési eljárásban készített portfóliót, 2 fő közülük már 

mesterpedagógus, 2015-ben további 2 kollégám jelentkezett minősítésre, a 2017 –es eljárásra 

pedig további 7 pedagógusunknak nyílt lehetősége. A pedagógus minősítés általánossá válása 

erősíti minden kolléga tervező munkáját, módszertani megújulását és szakszerű 

dokumentálását és a nagyon gyakran hiányzó önmenedzselés képességét. Ez utóbbira nagyon 

motiválom a kollégáimat. A pedagógus értékelés másik szegmensét az önértékelést is nagyon 

fontosnak tartom. Az önértékelés mindeddig perifériális részét képezte a pedagógus 

munkának 
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 Az 2015/2016-os tanévben, az október 1-jei statisztikai adatok alapján 32 fő 

pedagógust alkalmaz intézményünk főállásban. Óraadói munkakörben 10 fő pedagógust 

alkalmazunk, többségük foglalkoztatása a szakképzés területére köthető, 5 kollégánk az 

informatika ágazati képzésben, illetve a szoftverfejlesztő szakma és a számítógép – szerelő 

szakma oktatásban vesz részt. 1 kolléganőnk gyógypedagógiai feladatokat lát el, az ügyviteli 

ágazati képzésben szintén 1 tanárnő dolgozik. A közismereti tárgyak tanításában 2 kolléganő 

vesz részt az angol nyelv és a magyar nyelv és irodalom oktatásban. Ez a foglalkoztatási 

megoszlás nem a legszerencsésebb, hiszen a 2015/2016-os tanévben 69,5 tanítási órát óraadó 

kolléga látja el, 3 főállásnak megfelelő óraszám, melyben közép és hosszútávon sok a 

bizonytalansági tényező. Munkánk zavartalan ellátása érdekében 2 fő informatikus kolléga, 1 

fő gyógypedagógus alkalmazása szükségszerű. A pedagógusok életkori megoszlása sem a 

legoptimálisabb, de már kedvezőbb képet mutat, mint a főállású tanárokkal lefedett óraszám. 

Nagyon fontos lenne a pályakezdő fiatalok jelenléte a tantestületben. Szükség van a 

tantestület megújulására, s vétek lenne ki nem használni a tantestület mentorálló, segítő 

beállítódását, mellyel a fiatal kollégák felé fordul. 

 

 

A diákok 

 Iskolánk diákjainak többsége iskolánkban fejezi be tanulmányai végeztével a nappali 

tagozatos képzését. S egy részük csupán a felnőtt munkavállalás után, évek múlva folytatja 

30 év
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tanulmányait felsőfokú intézményekben. Mivel tanulóink a munkaerőpiacra készülnek, így a 

legfontosabb feladatunk a szakmai képzés és a személyiségfejlesztés mellett a munka világára 

való felkészítés. Erre a tanulmányok alatt többféle módon készítjük diákjainkat, a 9. 

évfolyamon a szakmákkal, ágazati szakképzéssel ismerkednek meg a tanulóink, ehhez 

igyekszünk üzemlátogatásokat szervezni, hogy egyre tájékozottabbak legyenek. Már 9. 

évfolyam 2. félévében a gyakorlatban is ismerkednek a gazdasági szférával, hiszen a nyári 

összefüggő gyakorlatra önállóan – kis segítséggel – keresik a képzőhelyet. Ez a feladat már az 

első munkaerő piaci megmérettetés, erre az osztályfőnökök és a szaktanár kollégák egyaránt 

erősítik tanulóinkat. 

A külső gyakorlatok nagy segítséget adnak abban, hogy folyamatosan sajátítsák el a 

tanulók a munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Intézményünk diákjainak többsége 

nem helybeli: bejáró vagy kollégista. Az iskola vonzáskörzetébe tartozó települések: 

Kengyel Tiszatenyő 

Tiszaföldvár Cibakháza 

Nagyrév Tiszainoka 

 Tiszakürt Rákócziújfalu 

Rákóczifalva Szolnok-Szandaszőlős 

 Ez a jelenség alapvetően azt mutatja, hogy a környékbeli községek, illetve 1-1 város 

fiataljai tanulnak iskolánkban. Tanulóink többsége nem erősen motivált a tanulásra, jellemző 

a minimumra törekvés. Ennek az alaphelyzetnek a megváltoztatására kell törekednünk 

módszertani felkészültségünk sokszínűségével. Tanulóinkat tanulmányi munkájukban 

bizonyos esetekben hátráltatja a rosszul megválasztott iskolatípus is, hiszen még nem vált 

általánossá, hogy az érettségit többféle módon is el lehet érni, és a szakiskolai 

(szakközépiskolai) képzésben sikereket elérve lehet bekapcsolódni az érettségit adó 

tagozatokra. Saját diákjainknál ezt az elérési utat szorgalmaztuk. Diákjaink a Tiszaföldvár, 

Szolnok, Törökszentmiklós kistérségeiből járnak leginkább iskolánkba. Sajnos ezek a 

kistérségiek igen hátrányosak a munkahely teremtés szempontjából, így sajnos a tanulók 

családjában sem ismeretlen a munkanélküliség, mely nem erősíti a motivációjukat. Diákjaink 

mindezek a nehézségek ellenére pozitív szellemiségűek, nem jellemző a durvaság, agresszió. 
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 Legfőbb nehézségünk az indokolatlan hiányzások csökkentése. Mind az igazolt, mind 

az igazolatlan hiányzások terén csökkenteni kell a hiányzást, hiszen ezt a munkavilága sem 

preferálja. Sajnos ezt nehéz erősíteni, ha a családi környezetben kevéssé látja példaként a 

rendes munkavállalást. Ezt a jelenséget is igyekszünk pozitív példákkal erősíteni: volt 

diákjaink, sikeres munkavállalók előadása, akik nehézségeiket és eredményeiket is 

közvetlenül mutatják be. 

 Nagyon fontos, hogy a szakmai megerősítés mellett a felnőtt magánéletre is 

felkészítsük tanítványainkat. Nagyon gyakran nem vágynak semmi másra, csak hogy 

meghallgassák őket. Az elmúlt 2 tanévben 2 segítő pályázat, a 3.3.10-es Fiatalok és képzetlen 

a kisvárosból, illetve 3.1.4-es Ökookosan Martfűn hátránykompenzációs pályázatunkban a 

számtalan program mellett mentorálló tevékenységekre is sor kerül, melyet nagyon 

hasznosnak tartok. A tanár-diák közvetlen kapcsolatok megerősödtek ezen a területen, 

megfelelő mértékben kialakultak a bizalmi kapcsolatok, gyakran a szülők „pótlása”, is 

részben megvalósult. Ugyanígy nagyon eredményesnek bizonyultak elsősorban az előző két 

pályázat programjai is: kirándulások, színházlátogatások, táborok, szakkörök. Ezek a 

közösségépítő, társadalmi beilleszkedést elősegítő rendezvények, ebben a diákjainkat érintő 

társadalmi környezetben az átlagosnál is nagyobb jelentőséggel bírnak, hiszen sok olyan 

tanulónk van, aki az iskolai közösséggel jutott el fővárosi színházba, vagy tölthet el egy egész 

hetet a Balatonnál. 

 Az intézmény tanulói összetétele a tanuláshoz való viszonyban is differenciált képet 

mutat, az iskolaközösség közel 20%-a szakértői határozattal rendelkezik arról, hogy tanulási 

nehézséggel küzd, és természetesen vannak olyan tanulóink, akik nem rendelkeznek 

semmilyen mentességgel, nehézségeik, tanulásban való akadályoztatásuk azonban 

egyértelmű. A jogszabályi változások azonban nagyon sok tanítványunk életében további 

nehézséget jelentett, hiszen”visszaminősítették” a szakértői határozatok a besorolásukat. 

Tantestületünk kiemelt figyelmet fordít a tanulási nehézséggel küzdők oktatására, 

fejlesztésére, a számonkérések egyénre szabottságára. 
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 A tanulók nehézségei nem csupán a tanulás területén figyelhető meg, hanem 

szociokulturálisan, társadalmi viszonylatban is, ezekez is mutatja a diagram. 

Ezek a jelenségek is mutatják, hogy szakmai és nevelési közösségen túl szociális 

közösséget is alkotunk diákjainkkal. Tanulóink életében, meghatározó az iskolai 

diákközösség, diákönkormányzat. Kiemelten kezeljük a diákok önkeverődését, mind az 

osztályok, mind az iskola életében fontos szerepet kap a diákbiztonság, főként az IDB. 

Igyekszünk olyan motivációt, támogatást adni, hogy a diákönkormányzat, ne csak formális 

legyen, hanem az iskolai közösséget érintő kérdésekben foglaljon állást, ha szükséges 

kedvezményezzen, tudjon a felnőttek nélkül önállóan is tevékenykedni, szorgalmazzuk, s ez 

az utóbbi években egyre inkább megvalósulni látszik, hogy az iskolai diákvezetők jó 

kapcsolatot ápolnak a megyei diákszervezetekkel, ifjúsági irodákkal. 

Szülők 

 A jól működő oktatási intézmény alapja a partnerek közötti jó kommunikáció. Az 

oktatási rendben feljebb haladva egyre nagyobb önállósággal rendelkezik a diák, a szülő egyre 

nagyobb szabadságot ad a gyerekének és egyre lazábban tartja a kapcsolatot az iskolával. Ez a 

jelenség már az általános iskola felső tagozatától megfigyelhető. Iskolánkban a tanulók 2/3-a 

bejáró vagy kollégista, az ő esetükben nehezebb a kapcsolattartás. A térbeli távolságok 

ellenére igyekszünk személyes kapcsolatot is kialakítani a szülőkkel. Nem lehetünk 

elégedettek a 8-9 fős részvétellel a szülői értekezleten. S ez a részvétel nem ritka a szakiskola 

(szakközépiskola) tagozatban. A HÍD programban tanuló diákok esetében még ennél 
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szerényebb létszámot is tapasztalhatunk. A szakgimnáziumban (szakközépiskolában) a 

legintenzívebb a kapcsolattartás, de már ez is megtorpanó az általános iskolai gyakorisághoz 

kapcsolva. A jól szervezett szülői értekezletre, fogadóórákra igyekszünk szervezni a szülőket, 

de nem ritka a családlátogatás, illetve elsősorban az osztályfőnökök koordinálásával a szülők 

egyéni meghívása egy-egy konzultációra. Ezek a találkozók többségében jó arányban 

megvalósulnak, de előkészítésük időigényes, hatékonyságuk közepesnek mondható. 

 Igen intenzív levelezést folytatunk a szülőkkel a diákok tanulmányi eredményével, 

magatartásával, hiányzásával, személyiségfejlődésével kapcsolatban. Levelezésünk 

hagyományos módon és online rendszerben is megvalósul. 2 éve vezettük be teljes iskolai 

közösségünket érintően az elektronikus naplót, a Mozanaplót, mely jó információs felületként 

működik a szülőkkel való párbeszédben is. Sajnos a kihasználtsága nem tökéletes, a családok 

egy része olyan szociális helyzetben van, hogy internet szolgáltatást nem tud igénybe venni. 

Gyakran a személyes kommunikációt is akadályozza az anyagi lehetőségek szűkössége.  

 Nagyon pozitív élményként éltem meg az elmúlt két évben két pályázatunk (Fiatalon 

és képzetten a kisvárosból és Ökookosan Martfűn) során néhány szülőnek az iskolával való 

kapcsolattartása. A hátránykompenzációs szabadidős programok, mentorállások, iskolai 

rendezvények lehetőséget adtak a szülőknek arra, hogy ne csak a hagyományos iskolai 

formában találkozzunk a nevelőkkel. Természetben a kezdeményező és inspiráló a mentorálló 

pedagógus volt, aki több alkalommal családlátogatásra is ment a szülőkhöz, gyerekekhez. 

Fenntartó 

 Az előző vezetői ciklusban 3 fenntartóval álltunk kapcsolatban. Az önkormányzati 

fenntartásból az állami fenntartásba, majd ezen belül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 

került iskolánk. Az intézmény szakmaisága mindhárom fenntartó ideje alatt biztosított volt, a 

szervezeti struktúra ment át jelentős változáson, illetve a gazdálkodás mikéntje, önállósága.  

 A mindenkori fenntartóval az együttműködést, a problémamegoldás jelentette, 

jellemzi intézményi kapcsolatunkat. Az intézmény vezetősége, dolgozói, illetve a fenntartó(k) 

munkatársai közötti kommunikáció megfelelő volt. 

 Minden fenntartóváltás hatással volt az iskolánkra, a 2015. július 1-jei váltás minden 

újdonsága ellenére nagyon kedvező. Iskolai profilunkat erősítő szakmai elkötelezettség a 



Pályázat a Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői állására 

2016. április 15. 

 

Pályázó: Molnár Aranka 
 

44 

meghatározó a Szakképzési Centrumban. A szervezet mérete átlátható, emberléptékű, 

közvetlen kommunikációs kapcsolat alakítható ki. 

 A jelenleg működő szervezeti struktúra egy XXI. századi feladat megoldást, 

intézményvezetést vár el, melyben a rugalmasságnak, alkalmazkodó képességnek döntő 

szerepe van. De ez elmúlt fél év tapasztalatai azt mutatják, hogy van szakmai önállóság, lehet 

tervezni, racionális keretek között újítani, változtatni. A „centrumstruktúra” az 

elkövetkezőkben erősítheti a jó gyakorlatok átvételét, meghonosítását.  

 Martfűi középiskola lévén, kollégiummal rendelkezve, nem csupán állami 

fenntartásunk van, kollégiumunk üzemvezetője Martfű Város Önkormányzata. Jelenleg ez a 

feladat csupán töredéke az iskolai feladatainknak, de kiváló lehetőségek rejlenek ebben a 

feladatban, akár egy hátránykompenzációs program megvalósítására gondolunk az Arany 

János kollégiumi szakiskola programmal, akár bevételnövelő lehetőséget látunk a turisztikai 

lehetőségekkel rendelkező, gyógyfürdője által is erősödő kisvárosban. 

 Kollégiumunk üzemeltetőjével nem csupán gazdasági- finanszírozási kapcsolatunk 

van, hiszen középiskolánk élete 1944 óta összeforrt a város mindennapjaival. A város 

kulturális és sportéletében, a közéletben is jelen vagyunk tanítványainkkal, az egyre inkább 

jellemzővé váló közösségi szolgálat kapcsán, számtalan kapcsolódási pontunk van a város 

intézményeivel, nonprofit szervezeteivel. 

Előttünk álló feladatok 

 Az első és legfontosabb feladatunk a törvényi változásokból, fenntartóváltásból, 

szerkezeti struktúra átalakításából következik. Az oktatási intézményrendszert és a 

szakképzést sokrétű változások érték, amelyek még nem fejeződtek be, s ez nagyon 

megnehezíti a racionális tervezést. A többszereplős szakképzés állandósítása még kevésbé 

mondható el. Mindezek ellenére egy szakszerű szakmai és pedagógiai munkát kell biztosítani 

az intézményünknek. 

Ágazati képzés feladatai 

 Szakgimnáziumi, korábban szakközépiskolai képzésünk volt „egyszerűbbnek”, 

állandóbbnak mondható, a 2016. februári módosítások azonban ebben az iskolatípusban is 

újabb változásokat és feladatokat irányoznak elő. Az ágazati képzések már beindultak az 
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intézményekben, az elmúlt 3 évben már ebben a struktúrában dolgozunk, elkészítettük a 

kerettantervek alapján a helyi tanterveinket. Igyekszünk szakszerűen felkészíteni az ágazati 

érettségi vizsgára, amelynek a részletes vizsgakövetelményei még nem kerültek 

nyilvánosságra. Az ágazat képzésben további változásokra kell készülnünk, új kerettantervek 

alapján új helyi tanterveket és egységes követelményeket kell kialakítanunk. Ebben a képzési 

típusban is meg kell erősíteni a külső szakmai kapcsolatainkat, annak érdekében, hogy 

diákjaink elméleti képzését egy „duális jellegű” gyakorlati képzéssel egészítsük ki. 

 Az ágazati képzés másik nagy feladata az érettségi utáni képzés szakmai 

programjainak kidolgozása, a szakmaiság megerősítése. Az iskolánkban ágazati képzésben 

tanuló diákjaink számára biztosítanunk kell az 1 éves OKJ-s képzés lehetőségét, hiszen ekkor 

minden előképzettséget megszereznek 9-12. évfolyamon, de elkerülhetetlen a 2 éves képzések 

szakmaiságának kidolgozása is a felnőttoktatásban felmerülő igények miatt, illetve kisvárosi 

életünkből adódóan, megjelenik az ágazati képzésben előképzettséggel nem rendelkező 

tanulni vágyó diák is. 

Érettségit adó képzésben 

Szakmai pedagógiai munkánk során folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a közismereti 

tantárgyi követelmények változását, a vizsgaleírásokat, a használható eszközöket, javítási 

útmutatókat. 

 

A beiskolázásról  

 A jelenlegi demográfiai mutatók mellet elkerülhetetlen, hogy egy oktatási intézmény 

életének középpontjába ne állítsa a beiskolázást. 
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A 2015/2016-os tanévben rekord számú osztályt tudtunk beindítani különböző képzési 

formákkal összesen 10 osztályt az alábbiak szerint: 

 1 Szakközépiskolai osztály - kereskedelem és informatika ágazatban megosztva 

  3 Szakiskolai osztály eladó, bőrdíszműves, cipőkészítő, számítógép-szerelő, 

szakmákban 

 1 szakiskolások szakközép iskolája 

 1 közismereti HÍD program 

 1 érettségi utáni szakképzési osztály: ügyviteli titkár/szoftverfejlesztő szakmában 

megosztva 

 3 felnőttoktatási osztály esti tagozaton: ügyviteli titkár képzés, cipőkészítő képzés, 

szakiskolások szakközépiskolája. 

 Ebben a tanévben 15 nappali tagozatos osztály működik. Az előző 10 évben átalakult 

iskolánk képzési palettája, a képzések számának alakulása. A gimnáziumi képzés teljesen 

visszaszorult, „köszönhető” ez több tényezőnek: iskolánk hagyományaiban az alapítás óta 

(1944) a szakképzés a meghatározó, az 1990-es évek második felétől, a társadalmi igényekhez 

igazodva indult be a gimnáziumi képzés településünkön, s ez az igény 2011-re megszűnt, 

2012-ben érettségizett az utolsó nyelvi előkészítős osztály iskolánkban. 10 km-en belül nagy 

388 
416 

461 439 459 
402 

351 332 339 
379 

tanulólétszám 
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múlttal rendelkező középiskolában Tiszaföldváron elsősorban gimnáziumi képzés működik, a 

megyeszékhely gimnáziumainak beiskolázási körzete egyre messzebbre nyúlik. 

 A képzési struktúránkban másik nagyon nagy változást a könnyűipar gazdasági 

életben betöltött szerepének változása okozta. A visszaszorult cipőipart nem nagyon tudta 

iskolánk megtartani. a képzésében sem, 2012-ben azonban sikerült újra beindítani a 

cipőkészítő szakma oktatását, melyhez Martfű Város Önkormányzata 9. évfolyamon 

ösztöndíjjal járul hozzá a tanulók képzéséhez, szakmára való motiválásához. 

 Szintén képzési palettánk változását mutatja, hogy a kereskedelmi ágazat 

szakközépiskolai oktatásán túl eredményes az iskola beiskolázása az eladó szakma területén. 

Ebben a szakmában tanuló diák a 2015/2016-os tanévben szakmai tanulmányi ösztöndíjban 

részesülnek, hiányszáma lévén. A kereskedelmi ágazat rokonterületén az ügyviteli ágazatban 

sikeresnek mondható iskolánk beiskolázása, 2013-tól folyamatosan növekszik ebben az 

ágazatban tanulók száma, ebben a tanévben a felnőttoktatásban is indult ügyviteli titkár 

képzés.  

 Szintén bővülést mutat beiskolázásunkban az informatika tárgykörébe kapcsolódó 

képzések köre, mind szakközépiskolai mind szakiskolai tagozatban. Szintén 2013-tól 

biztosítjuk az érettségi utáni képzésben a szoftverfejlesztő szakma megszerzésének 

lehetőségét, illetve 2014-től szakiskolai tagozaton számítógép-szerelő szakmát oktatunk. 

2013-tól van jelen képzéseink között a 10 hónapos, közismereti HÍD program is. Ezzel a 

képzési kínálattal a település és környék különféle érdeklődésű és képességű tanulóinak 

kínálunk tanulási alternatívát. 
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A vizsgákról  

 A szakképző iskola lévén nagyban meghatározza az iskolai munka tervezését a 

kimeneti vizsga. Intézményünk érettségi vizsgákat, szakmai vizsgákat és szintvizsgákat 

szervez külső mérőeszközök szerint, illetve mindenfajta vizsgákra való felkészülés részeként: 

próba-érettségi vizsgák, próba szakmai vizsgák, próba szintvizsgák is részét képezik a 

felkészítési munkánknak, a méréseknek. Az utóbb említett vizsgákat szintén a külső 

mérőeszközökhöz igazodna az adott évfolyam első félévének végén, szervezzük és a félévi 

osztályzatba pedagógiai programunknak megfelelően beszámítjuk.

3 

2 

3 3 3 3 3 

4 

6 6 

tanított szakmák 
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 Az előző tanév bővelkedett a vizsgafajtákban: az érettségi vizsga mellett moduláris- és komplex szakmai vizsgát is szerveztünk, illetve a 

külső gyakorlati képzőhelyre való kilépés előfeltételeként szintvizsgákat bonyolítottunk le. Képzési paletták bővülését mutatja, hogy az 

informatika területéhez kapcsolódóan már szakiskolai tagozatunkon is szakmához juttatjuk a diákjainkat. Az előző tanévben 66 fő tett érettségi 

vizsgát, 64 fő szakmai vizsgát és 39 fő szintvizsgát. Ezekkel a vizsgáztatási számokkal és vizsgafajtákkal igen színes tanévet zártunk az előző 

tanévben. A 2015/2016-os tanévtől kis egyszerűsödés figyelhető meg, hiszen a moduláris szakmai vizsga már nem kerül szervezésre 

intézményünkben, a szintvizsgák pedig már megszokottá válnak, egyre rutinosabban készítenek fel rá a szaktanár kollégák. 

 

 

 

Vizsgák a 2014/2015-ös tanévben 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Bőrdíszműves Ügyviteli titkár

Szoftverfejlesztő Érettségi

Szintvizsgák a 2014/2015-ös tanévben (39fő) 

Cipész Számítógép-szerelő, karbantartó Eladó
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Iskolavezetői tevékenységem jellemzése 

 Az oktatás, nevelés nagyon ősi tevékenység, már az ókorban is kiemelt szakmaként 

tartották számon. Napjainkban is kiemelt fontos szerepe van az oktatásnak, nevelésnek a 

társadalomban, még ha mi benne dolgozók nem is érezzük ezt minden esetben. A pedagógus 

mesterség nem csupán egy szakma, hanem tényleg mesterség és hivatás is egyben. Az iskola 

vezetője is pedagógus, az oktatás, nevelés mesterségének a gyakorlója, de egyszerre több 

szerepet is be kell töltenie. 

 A pedagógia vezetői tevékenységre nagyon nagy szükség van, hiszen az elmúlt 

években a pedagógiai vezetői munka fölé emelkedett az adminisztrátori tevékenység, 

jogszabály értelmezés. 

 A pedagógiai vezetői tevékenységen túl, hasonlóan, mint 5 évvel ez előtt a menedzser 

központú vezetési modellt részesítem előnyben. Az iskolának szervesen kell kapcsolódni a 

gazdasági szférához, ehhez pedig partnerközpontosságon át vezet az út. A duális képzés 

általánossá válása egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy az iskoláknak nyitni kell a képzőhelyek 

iránt. Mivel jelenlegi helyzetünkben még az iskolák érzik leginkább, hogy szükséges az 

együttműködés, így az iskolavezetőknek kell kellő tájékozottsággal meggyőzni a gazdasági 

partnereket arról, hogy előnyös lesz számukra a kapcsolat. A meggyőzéshez azonban 

szükséges a megfelelő kommunikáció. Erre a tevékenységre minőségi időt és energiát kell 

fordítani minden lehetséges csatornán külső partnereink irányába. 

 A „szakképzési centrumlétben” kiemelt szerepe van a tagintézmény vezetőnek, illetve 

az ő kommunikációjának, tájékoztatásának. A tagintézmény munkáját, tevékenységét kell 

képviselni a szakképzési centrumban, illetve kellő önállósággal és szakmaisággal, egyéni 

véleményével kiegészítve kell a fenntartói elvárásokat, kéréseket, közvetlen munkatársai 

számára közvetíteni, közös célként, feladatként megvalósítani. 

 Intézményvezetői munkámban a legfontosabb feladatnak az elmélyült szakmaiság 

megvalósulását tartom. A sokat változó oktatási–nevelési rendszerben nagyon sokat tanultam 

tanügyigazgatás, szervezés területen. Ismereteimet igyekszem megosztani a 

munkatársaimmal, biztatni kollégáimat is a tanulásra. 

 Vezetői munkámban erősségemnek tartom a terhelhetőséget, munkabírást, 
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rugalmasságot, illetve a problémamegoldó gondolkodást. Szívesen kikérem kollégáim 

véleményét, bevonó, demokratikus intézményvezetői stílust igyekszem megvalósítani 

iskolánkban. 

 A szakmai kérdések megvalósításában, fontos szerepet szánok a 

munkaközösségeknek, melyek életében szeretném elérni, hogy gyakorivá váljon a tartalmas 

műhelymunka, kialakuljon 1-1 középtávon is sikeresen használható feladatbank. A nagy 

szaktudással rendelkező kollégák egyéni kis tananyagbankja, digitalizálás után értékes 

segédanyagot jelenthetne akár elektronikus formában is a tanítványaink számára és 

munkaközösségeinknek is 

 A jó vezetői munka egyik alapfeltétele a közvetlen munkatársakkal kialakított 

feladatmegoldás. Egyre inkább úgy érzem, hogy az intézmény helyettes vezetői szintjén egyre 

optimálisabb leterheltség mutatkozik meg. Ezen a helyettesi szinten még vannak teendők, de a 

gyakorlati oktatás vezetői feladatkör visszaállítása szükséges volt, melyhez további feladatok 

párosulnak. 

 A vezetői munkám másik erőssége a megújulás, változásokhoz való alkalmazkodás. 

Rugalmasan, problémamegoldón állok a feladatok elé, a szakmai képzések körét, tartalmát 

igyekszem előrelátóan előkészíteni és megvalósítani. 

 Az előző vezetői ciklusban több (ügyviteli titkár, szoftverfejlesztő, számítógép-

szerelő) szakma került bevezetésre a szakképzésünkbe, köszönhetően rugalmasságunknak, 

tantestületünk szakmaiságának és a munkabírásának. 

 Vezetői munkámban meghatározó szakmaiságon túl kiemelt fontosságúnak látom a 

megújulást, megújulásra törekvést, hiszen a dinamikus szerkezeti működés csak így érhető el. 

Az intézményi döntésekben preferálom a kollektív döntéseket is, de vannak olyan helyzetek, 

szituációk, amelyek iskolavezetőségre tartoznak, illetve jellemzőek az egyszemélyű vezetői 

döntések is. Ezen hármas döntési mechanizmus változatos megvalósítását tartom ideálisnak 

egy iskola életében. 

Szervezetfejlesztésre vonatkozó elképzelések. 

 Az iskola, a középiskola, a szakképző iskola, különösen a mi iskolánk személyi 

összetétele igen színes, a HÍD programba járó diákokon kezdve a szakiskolás 
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(szakközépiskolás), szakközépiskolás (szakgimnazista) szakmával rendelkező érettségire 

készülő diák, érettségivel rendelkező szakmai vizsgára készülő diák, felnőtt tagozatban 

tanuló, közismereti szaktanár, szakmát oktató tanár, szakoktató, pedagógiai munkát segítő és 

még sorolható a tevékenységek köre. Mindezek ellenére fontosnak és megvalósítandónak 

tartom az egységes arculatot, egységes szemlélet kialakítását. meggyőződésem, hogy 

tanárnak, diáknak, segítő dolgozónak meg van az elkötelezettsége a Dami mellett. Vezetői 

munkámban számítok kollégákra, diákokra, segítőkre abban, hogy ez az egységes iskolakép 

tovább erősödjön, a hagyományok gyökeret eresszenek, az újítások pedig beékelődjenek a 

hagyományokba. Ezen a téren maximálisan bizalommal fordulok munkatársaim, tanáraim 

felé. 

 Iskolánk külső arculata vonzó, barátságos, köszönhetően a 2015-ben megvalósuló 

külső felújításnak. Iskolánk belső képe is barátságos, bár a belső felújítások még váratnak 

magukra. A szemmel látható képek mellett kiemelt figyelmet fordítok minden partnerünk 

tekintetében az iskoláról szóló tájékoztatásnak, információnak. Célom, hogy minden 

iskolahasználónak megfelelően feldolgozható információt, tájékoztatást adjunk. Ezért is 

tartom nagyon fontosnak a kollégáim kapcsolatrendszerét egymással, szülőkkel, külső 

gazdasági szereplőkkel. 

 A külső arculati elemeknek, az egységes, korrekt tájékoztatásnak alapfeltétele a 

partneri belső munka, melynek kis láncszemei a munkaközösségek, melyek további fejlődése, 

szakmai munkájának elmélyülése várható, ha rövid időre is, de stabilizálódik az oktatási 

rendszer, akkor lehet elmélyült közösséget is építő szakmai munkát folytatni, mely 

mindannyiunk számára segítő lehet. 

 A szervezetfejlesztés egyik pillére az önértékelés. Ez a folyamat külső szabályozás 

által kerül elindításra, bevezetésre. Tantestületünk úttörőként alkalmazza ezt a módszert, 

melynek fontos eleme az óralátogatás, melyből tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezhetünk. 

Szükséges, hogy pedagógusként önmagunkkal és kollégáinkkal kapcsolatban is fogalmazzuk 

meg az erősségeket és a fejleszthető területeket. 

 Az önértékelés csupán egyik eleme a szervezetfejlesztés lehetőségeinek, nem szabad 

elfeledkezni a szaktanácsadói rendszerről sem. Értékes tanácsok, ötletek, iránymutatás 

nyerhető ebből a rendszerből, s az általánossá válása során tantestületünk tagjai is 
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bekapcsolódhatnak ebbe a folyamatba akár szaktanácsadóként is. Ehhez kapcsolódóan 

biztatom kollégáimat, hogy a szervezetfejlesztés témaköréhez kapcsolódó minősítési 

rendszerbe minél többen kapcsolódjanak be. 

 Ez azért is fontos, mert a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat egy ilyen eljárás 

során rendezi, összegzi a kolléga, mely az ő pedagógusi munkáját pozitívan jellemzi, 

megerősíti, illetve ezzel a pedagógusi „bemutatkozással” biztosíthatja részben a fenntartó a 

differenciálást, anyagi megbecsülést. 

A szervezetfejlesztés 

 Iskolai munkánkban, tevékenységünkben állandó „munkatársaink” a diákok, akik 

szerves tagjai az intézménynek. A szervezetfejlesztésben a diákokra is gondolnunk kell. 

Legfőbb célunk, iskolai hitvallásunk az, hogy értékes, önállóan gondolkodni-, cselekedni 

tudó, szakmai végzettséggel rendelkező, munkára kész fiatalokat engedjünk ki az iskola 

kapuján. Ez egyre összetettebb feladat, itt érzem hatalmas felelősséget az osztályfőnököknek, 

akiket nem szabad magukra hagyni, kellenek a tapasztalattal rendelkező társak és egyre 

inkább van létjogosultsága egy jól működő osztályfőnöki munkaközösségnek, melyet 5 évvel 

ezelőtt létrehoztunk, működtetünk, továbbra is számítunk hatékony problémamegoldó 

szerepére. 

 Hasonlóan fontos szerep jut az osztályfőnököket, szaktanárokat támogató segítőknek: 

ifjúságvédelmi felelős, diákmozgalmat segítő, külső szakembereknek (mentálhiginés, 

szociális előadások, munkatársak) illetve pszichológusnak. 

 A szociális, társadalmi viszonyokat ismerve elengedhetetlen lenne egy félállású 

pszichológus alkalmazása, vagy heti 1 napon jelenlévő segítő pszichológus valamilyen más 

alkalmazási formában. 

 Az ifjúságvédelmi felelősünk és a diákmozgalmat segítő pedagógusunk töredékórában 

végzi ezt a tevékenységet a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel együttesen. Meglátásunk 

szerint ezek a tevékenységek jól működnek folytatásuk elengedhetetlen. Cél kell, hogy legyen 

ezen a területen is a diákok önállóságára nevelése, szerveződjenek önállóan, tudjanak 

önállóan segítséget kérni, ügyeket intézni. 

Munkamegosztás 



Pályázat a Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői állására 

2016. április 15. 

 

Pályázó: Molnár Aranka 
 

54 

 2011-ben az általános iskolától való szétválás után egy új feladatmegosztás alakult ki, 

illetve egy új szerkezeti struktúra, melyben az utóbbi 5 évben is volt változás. Az intézmény 

vezetőségének összetétele és funkciói is változtak, hiszen 2011-ben igazgató, 

igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető és kollégiumvezető feladatkörök különültek el. A 

köznevelési törvény életbe lépése után első változásban megszűnt a gyakorlati oktatásvezető 

státusz, a feladat azonban megmaradt. Iskolánkban ez a törvényváltozás kevéssé volt 

érzékelhető, hiszen a tanulólétszám lehetővé tette a 2 fő igazgatóhelyettes foglalkoztatást. 

Ezzel a jelenséggel párhuzamosan azonban a kollégiumi létszám és az ebből adódó feladatok 

rohamosan csökkentek. 

 2015-ben a fenntartóváltással egyidejűleg a köznevelési törvény változása lehetővé 

tette a gyakorlati oktatásvezető visszaállítását, illetve a kollégium szerves részévé vált az 

iskolának és az intézményegység-vezetői (kollégiumvezető) munkakör megszűnésre került, 

melyet a tanulólétszám nagysága is indokolt. Jelenleg is optimálisan 4 fős az iskola 

vezetősége, melyet a szerkezeti ábra is mutat.  

A munkaközösségek mai szerkezete is az elmúlt 5 évben jött létre: 6 munkaközösség 

tevékenykedik: 

 nyelvi-humán munkaközösség informatika munkaközösség 

 természettudományi munkaközösség könnyűipar munkaközösség 

 osztályfőnöki munkaközösség kereskedelmi – ügyviteli munkaközösség 

 

Ez a szerkezet jó, működőképes, minden területen további feladatunk a szakmaiság 

megerősítése, nehézségünk, hogy pedagógusaink sokoldalúsága miatt egyre több egyre több 

munkaközösségben is dolgoznak. 
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Az iskola jelenlegi szervezeti felépítése 

 

 

 

  

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes) 

közismereti munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

DÖK munkáját segítő tanár 

ifjúságvédelmi felelős 

szakképzésért felelős tagintézményvezető-helyettes 

szakmai munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

kollégiumi nevelőtestület 

kollégiumi nevelők 

gyakorlati oktatásvezető 

szakmai munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 

oktatók (külsős) 

technikai dolgozók 

titkárság 
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Intézményi gazdálkodás 

 Az előző 5 éves ciklus gazdálkodása két periódusra osztható: 2011-2012 az önálló 

gazdálkodás, önkormányzati fenntartás, míg 2013-2015 a gazdálkodási jogkör nélküliség, a 

KLIK fenntartás időszaka volt. Nagy nehézség volt megszokni a megváltozott gazdálkodási 

helyzetet, bár mindkettőt a meggondoltság, mértéktartás jellemzett. Az önállóan gazdálkodó 

intézmény sem lehet pazarló, meggondolatlan és a központi gazdasági irányítású intézmény 

szükségleteinek megvalósítására is kell törekedni. 

 2015 változást hozott a gazdálkodás területén is, hiszen a szakképzési centrumokba 

tartozó szakképző iskolák önállósága fokozatosan erősödni fog a gazdálkodás területén is. Az 

előző év még töredék pénzügyi évként valósult meg az új fenntartóval, de már ebben az 

időszakban is érzékelhetőbb volt a gördülékenyebb ügyintézés, pénzügyi megvalósítás. A 

szakmai munka, a szakmai gyakorlat megvalósítása biztosított volt ebben a tanévben és a 

szükségszerű karbantartásokat is jobban meg tudjuk valósítani, mint a KLIK fenntartás 

időszakában.  

 A gazdálkodás egyik területe a személyi jellegű kiadások tervezése, kiadása, ezek a 

mutatók viszonylag egzaktak a munkavállalók besorolásából adódóan. Váratlan, nem tervezett 

személyi jellegű kiadásaink ritkán vannak, túlóra, készenléti díj, ügyeleti díj rendkívüli nyitva 

tartás esetén a technikai dolgozók és a kollégium területén dolgozók esetében fordul elő. A 

pedagógus előmeneteli rendszer a pedagógusok bérét rendezte, azonban a segítő dolgozók 

bérrendezésére még nem került sor, ez néhány esetben bérfeszültséget is okoz. 

 A gazdálkodás másik nagy pénzügyi mutatói a dologi kiadások, bevételek: ezen a 

területen az oktatás szakmai anyagszükségletei, az irodaszer, tisztítószer, karbantartási 

anyagok és a szolgáltatások díjai alkotják a kiadások zömét. A gazdálkodásunkban az utóbbi 

években beruházásról és nagyobb mértékű felújításról nem tudtunk gondoskodni, mert ez nem 

szerepelt a költségvetésünkben. 2016-ban terveztünk már felújítást, nagyobb karbantartást, és 

a szakmai oktatáshoz elengedhetetlen eszközbeszerzést is. Úgy érzem és tapasztalom, hogy a 

szűkös anyagi lehetőségek ellenére, pénzügyi ügymenet változásainak ellenére, a többszöri 

fenntartóváltás között, több üzemeltetővel is sikerült fejlesztenünk, elöregedett épületünket 

újítanunk, köszönhető ez a technikai dolgozók folyamatos karbantartási munkájának. 

 A kiadásokon kívül kiemelt feladatunknak kell lenni a bevételteremtésnek, 
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növelésnek. Ebben a tevékenységben korlátozottak a lehetőségeink: terembérlet, tanműhelyi 

értékesítés, a tervezett felnőttképzés és természetesen a pályázataink, illetve a partnerek 

támogatásai, felajánlásai. Ez utóbbiak adnak lehetőséget néhány tárgyi eszköz beszerzésére, 

rendezvények megszervezésére, illetve kollégák ösztönzésére. 

Az iskola kiemelt feladatai a következő 5 tanévben 

 Az új nemzeti köznevelési törvény és szakképzési törvény kötelező elemeinek 

bevezetése, alkalmazása 

 A mindennapos testnevelés megvalósításának szakszerű eszközellátása, uszodai 

testnevelésórák lehetőségének bővítése 

 A törvényi előírásokhoz kapcsolódó SZVK megismerése, szakmai elmélet és 

gyakorlati oktatásunk elemeinek kapcsolása az országos programokhoz, új ágazati 

kerettantervek megismerése, helyi tantervek elkészítése 

 Az új érettségi és szakmai vizsga követelményeinek megismerése, tanulókkal való 

megismertetése, és felkészítés a megváltozott vizsgakövetelményekhez, a duális 

képzésben optimális vizsgahelyszínek megtervezése, kialakítása 

 Az iskola új alap- és kiegészítő dokumentumainak elkészítése, elfogadása, módosítása, 

a Szakképzési Centrum dokumentumaival való összhang megteremtése 

 A lehetőségekhez mérten alkalmazkodás a fenntartóváltáshoz 

 Az iskolai kommunikáció erősítése minden partnerünkkel 

 A 3 éves duális szakképzés és az ágazati szakgimnáziumi képzés megvalósításához 

további külső partnerek keresése 

 A cipőipari képzés szakszerű, folyamatos biztosítása, a tanműhely biztonságos 

működtetése, eszközpark megújítása 

 A cipőipari késztermékek értékesítési körének, folyamatának kialakítása, a 

lehetőségekhez mérten új, piacképesebb cipőmodell bevezetése 
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 Pedagógus módszertani kultúra fejlesztése 

 Kompetenciák fejlesztése, hatékony felkészülés az éves mérésekre 

Az intézmény kapcsolatai: 

A Szolnoki Szolgáltatási Szc Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiumának értékteremtésének egyik alappillére a partnereivel való jó kapcsolat, jó 

kommunikáció megvalósítása. 

Az elkövetkezendő években is törekszünk a meglévő kapcsolatok, a jó kommunikáció 

megvalósítására, kiemelten az alábbi partnerekkel: 

o Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

o Martfűi József Attila Általános Iskola 

o Martfű Város Önkormányzata 

o Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

o Játékvár Óvoda és Bölcsőde 

o COOP Zrt Szolnok 

o Tiszaföldvári COOP Zrt 

o Lorenz Shoe Group Kft 

o Triatlon Klub / Sportszervezetek 

o Jász-Nagykun-Szolnok-megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

o Gyermekorvosi – orvosi – védőnői hálózat 

o Családsegítők, járási hivatalok 

o Wekerle Sándor alapkezelő 

o Martfű Városban működő alapítványok 

o MÁS, Martfűi Médiacsoport 

o SILVER Alapfokú Művészeti Iskola 

o Martfű város civilszervezetei 

o A városi, és térségi gazdálkodó szervezetek 

Összegzés 

5 évvel ezelőtt ezeket a sorokat írtam vezetői programomban, úgy érzem ma is 

helytállóak: 
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„A változás elengedhetetlen, de nem mindent átalakító, a meglévő értékeket figyelmen 

kívül hagyó változás a kívánatos, hanem a racionálist megtartva újító koncepció. Meglátásom 

szerint a mi városunkban, a mi középiskolánkban az ilyen típusú változást lehet és kell is 

véghezvinni. Mind a fenntartó, mind a helyi társadalmi környezet igényli a tradicionálisan 

működő, szakmai jellegű középiskolát. A közoktatásban zajló folyamatos változások 

állandósulni látszanak, ugyanígy állandónak kell lennie annak a ténynek is egy sikeres 

iskolában, hogy a diák, a tanuló a legfontosabb, mindegy, hogy honnan jött, mindegy, hogy 

milyen előképzettségű, milyen a szociális háttere, mindegy, hogy milyen iskolatípusba jár. Az 

iskolák pedagógusait az országos oktatáspolitika, annak bürokráciája sok-sok új ismeret 

elsajátítására késztette, sok az oktató-neveő munkától távol álló tevékenység elvégzését is 

előírja számukra, holott a pedagógus a diákhoz ért leginkább. Ezért tartom nagyon fontosnak, 

nem elhanyagolva az adminisztratív feladatokat, hogy a diákközpontú oktatást-nevelést 

állítsák a középpontba az iskolák. Motivációm a vezetői pályázat megírásával, hogy városunk 

egy jól működő, tradíciókhoz méltó középiskolát működtessen. Olyan középiskolát, ahol jól 

érzi magát tanár és diák, segítő dolgozó és szülő, s a legfontosabb mérték az ember legyen, 

készüljön bár egyetemre, vagy váljon belőle kiváló szakmunkás.” 

 Ezek a mondatok igazak, változások történtek, történnek, de a DAMI őrzi az értékeit, 

az oktató-nevelő munka, a diák, a tanár, az ember áll a középpontban. Ehhez a 

tevékenységhez szeretnék hozzájárulni pedagógusi, vezetői, emberi munkámmal: közös célok 

kijelölésével, jó információáramlással, jó légkör kialakításával, hatékony megerősítő 

ellenőrzéssel, értékeléssel. 

 Tudom mindezek a tervek, célok, elképzelések kevesek, elkötelezettségem, 

elhivatottságom nem elégséges a tantestületi közösség, az alkalmazotti dolgozók segítsége, 

együttműködése nélkül. A „DAMI” csak csapatban tud sikereket elérni. 

 A vezetői programban megfogalmazottakhoz kérem a tantestület, az alkalmazotti 

közösség, a diákok, a szülők támogatását, együttműködését. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet Oklevelek főiskolai és egyetemi végzettségről 

 Oklevél szakértői pedagógus szakvizsgáról, 

 Oklevél közoktatási vezetői szakvizsgáról 

2. számú melléklet Munkáltatói igazolások 

3. számú melléklet Erkölcsi bizonyítvány 

4. számú melléklet Nyilatkozat-pályázati anyag sokszorosításához, 

 továbbításához 

5. számú melléklet Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott: Molnár Aranka (1972.01.13. Mezei Rozália) hozzájárulok a teljes pályázati anyag 

sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel való közléshez. 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott: Molnár Aranka (1972.01.13. Mezei Rozália) hozzájárulok a személyes adataim 

pályázattal összefüggő kezeléséhez. 

 

 

Martfű, 2016. április 13.     Molnár Aranka 

 

 

 

 


