
Vezetői program 

Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések 

 

Az iskola hivatalos adatai és jellemzői a 2017/2018-as tanévben: 

 címe: 2241 Sülysáp, Dózsa György út 110. 

 tanulóinak létszáma 198 fő 

 az osztályok száma 10, amelyből 1 szegregált SNI-s tanulók csoportja 

 a pedagógusok száma 17 fő, további 1 fő GYES-en van. 

 2 fő nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársunk van 

A tantestület profilja: 

 a tantestületben 13 nő és 5 férfi kolléga van, 

 a nevelőtestület átlagéletkor 47,3 év, enyhén emelkedő tendenciát mutat, 

 a tantestületből 5 egyetemi és 13 főiskolai végzettségű, 

 a szakok szerinti megoszlás: 9 tanító, akik között 5 osztálytanító, 1 napközis tanító, 2 

testnevelés műveltségterületű tanító van, egyikük a felsőben tanít. Az egyik 

osztálytanítónk könyvtár műveltségterülettel iskola könyvtáros is. Egy tanító kolléganő 

az ő osztályában és a szegregált SNI-s csoportunkban dolgozik. 

7 tanár: 2 magyar, 1 matematika, 1 informatika, 1 földrajz, 3 történelem, 1 biológia, 1 

kémia, 1 fizika, 1 német szakos kolléga van. Az egyik történelem szakos tanár a másik 

napközis csoportot vezeti. 

1 gyógypedagógusunk is van, ő a szegregált SNI-s csoport osztályfőnöke. 

Egy gyógypedagógus kolléga 2017. december 31-én elment iskolánkból, helyére nem 

érkezett senki, így a fejlesztő foglalkozásokat az osztálytanítók, illetve a szaktanárok 

vették át. 

 két munkaközösségünk: alsós, felsős. 

Egy gyakornok kolléga van a tantestületben, munkáját mentortanár segíti. A minősítő vizsgája 

a közelmúltban volt, az eredményre várunk. A kollégák között 5 pedagógus II. fokozatú és egy 

mesterpedagógus van. A nyugdíjkorhatárt 3 éven belül 3 kolléga éri el (nők 40 év 

munkaviszonnyal). A szakos ellátottság megfelelő, bár ének, rajz és angol szakos kolléga nincs 

az intézményben. 2 kolléga rendelkezik pedagógus szakvizsgával, a felső tagozatos tanáraink 

mindegyike többszakos. 



Az intézményben a tanításhoz szükséges eszközök megvannak, bár a minőségük és a számuk 

kifogásolható. A földrajz és a történelem térképek többségének cseréje már időszerű lenne. A 

matematika, a kémia és a fizika oktatásához szükséges bemutató és kísérleti eszközök igencsak 

hiányosak, bár a közelmúltban némileg fel lettek újítva. Tanulói számítógépparkunkat a 

tankerület jóvoltából 2016-ban cserélhettük korszerű gépekre. 2017 decemberében újabb 10 

PC-t, egy szervert, 5 laptopot és 5 projektort kaptunk. Ez az eszközfejlesztés, valamint a 

használt laptopjaink felújítása lehetővé tette, hogy minden kolléga kapott használatra egy 

laptopot. A szerver használatbavétele folyamatban van, az új PC-k és a projektorok 

tantermekben telepítése folyamatosan halad. 

Dokumentumaink a kiadott minta alapján készültek, figyelembe véve intézményünk és 

nevelőtestületünk sajátosságait. Mind az integrált, mind a szegregált SNI-s tanulóink ellátása a 

jogszabályoknak megfelelő. A 16 óráig tartó nevelés, oktatás valamint a mindennapos 

testnevelés bevezetése mind a nyolc évfolyamon az előírások szerint megtörtént. A NAT és az 

új helyi tantervek, az erkölcs- és hittan bevezetése felmenő rendszerben megtörtént. 

Szakértői véleménnyel rendelkező tanulóinkkal fejlesztő pedagógus foglalkozik egyénileg 

vagy 2-3 fős csoportokban. Alsó tagozatosaink 62%-a napközis, így két csoportot kellett 

indítanunk. A többi tanuló szülei kérték a felmentést a 16 óráig tartó oktatás, nevelés alól. 

Tanulóink megfelelő teljesítményét jelzi, hogy évről évre alig akad évismétlő (a nyolc 

osztályból 1-2 fő), valamint végzős nyolcadikosaink mindig felvételt nyernek az általuk 

választott középiskolába. 

Sülysáp 1971-ben jött létre két falu, Tápiósüly és Tápiósáp egyesülésével, ma egy kb. 8000 fős 

város. A két régi falu önálló iskolával rendelkezett, amik napjainkban is működnek. Én a „sápi” 

iskolában tanítok, melynek jelenlegi épületét 1996-ban adták át, amit 2006-ban bővítettek. 

Előtte három különálló épületben működött az intézmény 2. sz. Általános Iskola néven. 1997-

ben vette fel az intézmény a Szent István Általános Iskola nevet. Szent István neve évszázadok 

óta hozzátartozik a sápi városrészhez, mivel templomunk is az ő nevét viseli. 

Az iskola környezete gondozott, ápolt. Szép, nagy, fákkal teli udvarunk van, egy kézilabda- és 

egy röplabdapályával, járólapos területtel, ahol a tanulók sorakoznak, egy színpaddal, valamint 

egy kis sziklakerttel. Az udvar rendezéséből, karbantartásából a szülői munkaközösség aktív 

részt vállal anyagiakkal és munkával is. A bejárati kapu, valamint a könyvtárat, az ebédlőt, a 

technika termet és a tornatermet magába foglaló épület az 1840 körül épült Hevesy-kastélyból 

maradt meg. A szomszédságunkban van a Hevesy-park száz éves fákkal, korszerű játszótérrel, 



amit a kisebb gyermekek alkalomadtán örömmel vesznek birtokba. Másik szomszédunk a város 

egyik karbantartott focipályája, amit a községi sportkör jóvoltából bármikor használhatunk, jó 

időben megkönnyítve a mindennapos testnevelés megvalósítását. 

Fontos számunkra hagyományaink őrzése. 2003-tól 2012-ig egy lelkes kollégánk javaslatára 

minden évben megrendeztük az „Egészség- és sport hete” elnevezésű programunkat, amivel az 

egészséges életmódra nevelés volt a célunk, ebben számos szakember (védőnő, táplálkozási 

tanácsadó, gyermekorvos, pszichológus, rendőr) segített minket különböző témájú 

előadásaikkal. Bátorságunkat összegyűjtve megkerestük néhány kisebb, nagyobb sportolónkat 

is, akik nagy örömünkre értékelték kezdeményezésünk és szívesen népszerűsítették a mozgás 

fontosságát bemutatójukkal, kötetlen beszélgetéssel. Így személyesen megismerkedhettünk 

többek között Erőss Zsolt és Bradács Ágnes hegymászókkal, Benedek Tibor vízilabdázóval, 

Kozák Danuta kajakozóval, Orbán Csaba futó paraolimpikonnal, Tégla Ferenc diszkoszvetővel, 

Guczoghy György tornásszal, Erdei Zsolt ökölvívóval. Az Egészség- és sporthét kiemelkedő 

eseménye a jó hangulatú tanár-diák foci és röplabda bajnokság (általában a fiatalok nyernek). 

Tanulóink szívesen viselik ünnepi alkalmakkor iskolánk kitűzőjét. Közös ünnepléssel várjuk a 

karácsonyt, együtt mulatunk a szüreti felvonuláson és a farsangi bálon. A legalább kéthavonta 

szervezett kirándulások, színházlátogatások is sok diákot megmozgatnak, nyári táborainkon 

szívesen nyaral kicsi és nagy egyaránt. 

Nemzeti ünnepeinken kívül a jelentősebb világnapokról, nemzeti napokról is megemlékezünk, 

bekapcsolódunk az országos megmozdulásokba (pl. közös versmondás). Évente megrendezzük 

Művészeti Gálánkat is, ahol vállalkozó kedvű diákjaink megmutathatják társaiknak és 

szüleiknek zenei, énekesi, táncosi, színpadi, képzőművészeti tehetségüket. 

A 2003/2004-es tanévben megalapítottuk a Szent István Díjat, amelyet azon végzőseink 

nyerhetnek el, akik nyolc éven keresztül kiemelkedtek a tanulóközösségből kitűnő tanulmányi 

eredményükkel. A díj egy bársony mappában lévő oklevelet és egy ezüstözött Szent István 

emlékérmet tartalmaz, amit egy bársony dobozban ad át a város polgármestere a 

díjazott(ak)nak. Kisebb fokozata a Szent István Oklevél, amit negyedikeseink kaphatnak kitűnő 

tanulmányi eredményükért. A díj és az oklevél létrejöttét helyi vállalkozók és a szülői 

munkaközösség anyagilag is támogatta. 

 



SWOT táblázat 

Erősségek: 

1. Kis tantestület révén olyan csapatot alkotunk, ahol a tagok tudnak 

és akarnak együtt dolgozni 

2. Kommunikáció a pedagógusok között 

3. Igazgatónk kiáll az iskola mellett 

4. SZMK-val való együttműködés, jó kapcsolat 

5. Egészség- és sportnap megszervezése, lebonyolítása, egyéb 

hagyományaink ápolása 

6. Közvetlen tanár-diák kapcsolatok, sok közös program 

7. SNI-s tanulóink ellátása 

8. Diákönkormányzat működése 

Gyengeségek: 

1. Az SZMK-tagokon kívül a szülők bevonása a programokba 

2. Kommunikáció az iskola - szülők között 

3. Honlap fejlesztése 

4. Házirend következetes betartatása minden kolléga és tanuló 

részéről 

5. Orvosi szoba kialakítása 

6. Tornaterem 

7. Iskolai könyvtár délután is elérhető legyen 

8. Taneszközök hiánya 

9. IKT eszközök hiánya 

10. Személyi feltételek 

Lehetőségek: 

1. Együttműködés más szervezetekkel 

2. Hiányzó, elavult taneszközök pótlása 

3. Testvériskolai kapcsolat kialakítása városunk testvérközségével 

4. IKT eszközök beszerzése 

5. Továbbképzés szervezése az IKT eszközök használatára 

6. Hatékonyabb PR tevékenység 

7. Tréningek szervezése 

8. Meglévő tornaszoba felújítása 

9. Új, nagyobb tornaterem építése 

10. Személyi adottságok jobb kihasználása, hiányzó szakok 

elvégzése 

11. Üres helyiségek használatbavétele 

Veszélyek: 

1. Szülői érdektelenség 

2. Probléma esetén néhány szülő az önkormányzathoz fordul a 

panaszával, nem a tantestülethez vagy az igazgatóhoz 

3. Szakos ellátottság 

 



Az analízis, a stratégiák megfogalmazása: 

S – O stratégia: 

Kapcsolatok ápolása más szervezetekkel: Közös programok szervezése a Wass Albert 

Művelődési Központtal (nemzeti ünnepnapok, gyermeknap). A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársainak nagyobb mértékű bevonása az iskola életébe (pl. pályaválasztási 

tanácsadás, pszichológus segítsége a konfliktuskezelés területén). Partneri kapcsolat kialakítása 

a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal az egészség- és sporthét lebonyolításához. A 

különböző hagyományőrző körökkel közös programok (szüreti felvonulás, Szent István-nap) 

szervezése. Együttműködés az egyházakkal (hit- és erkölcstan oktatása). 

W – O stratégia: 

A vezetőség és a tantestület közötti kommunikáció fejlesztésére tréningek szervezése. 

A hiányszakok elvégzésére kell bíztatni a kollégákat és tanulmányaikban segíteni őket. 

A szülők megfelelő tájékoztatásának fontos része, hogy időben értesüljenek gyermekük 

eredményeiről. Ezt nagyban segíti a bevezetésre került elektronikus napló. Jövőre a szülőknek 

is lehetővé tesszük a hozzáférést, miután a tantestület ebben a tanévben megtanulja az e-napló 

használatát. 

A szükséges orvosi vizsgálatok, kötelező oltások előtti felesleges várakozások megszüntetésére 

orvosi szoba kialakítása az üres helyiségek egyikében a gyermekorvossal való egyeztetés 

alapján. 

Pályázatok készítése az IKT eszközök beszerzésére és a használatukhoz szükséges 

továbbképzésre. 

S – T stratégia: 

A Szülői Munkaközösség tagjainak segítségével el kell érni, hogy vélt vagy valós probléma 

esetén a szülők az intézményvezetéshez, illetve a pedagógusokhoz forduljanak. 

W – T stratégia: 

Az iskola és a szülők közötti kommunikáció fejlesztése érdekében a szóbeszédek kialakulását, 

terjedését meg kell akadályozni a megfelelő tájékoztatással. Néhány fontos kérdéssel 

(jogszabályok változása), felmerülő problémával ne várjuk meg a következő osztályszintű 

szülői értekezletet. Ez a feladat ne háruljon teljes egészében egyedül az osztályfőnökökre. 

Hívjunk össze rendkívüli szülői értekezletet, ahol az igazgató, esetleg a megfelelő szervek 

(rendőrség, családsegítő szolgálat) munkatársai tájékoztatják a szülőket, válaszolnak a 

kérdésekre, szükség esetén segítséget nyújtanak. 

 



Az EFQM modell1 

1. Vezetés: 

Iskolánk küldetését és jövőképét a Pedagógiai Program tartalmazza. A legfontosabb pedagógiai 

feladat a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek eléréséhez egyik 

eszközünk a pedagógusok személyes példaadása. Ezt a jövőben tudatosítani, hangsúlyozni 

kívánom a kollégák körében. 

Az intézmény működéséhez elengedhetetlen a szervezeti kultúra fejlesztése. Ennek egyik 

összetevője a munkamegosztás a vezetésben is. Nemcsak az intézményvezető és helyettese 

között, hanem a nevelőtestület tagjai között is, az egyes feladatokra kiválasztva a megfelelő 

embert, embereket. Hiszen a feladatmegosztás nemcsak a vezetőség munkáját könnyíti meg, 

hanem motiválja a munkába bevont kollégákat azáltal, hogy a vezetőség a véleményüket kéri, 

számít a segítségükre. A csapatmunka jótékonyan hat az intézményi klímára is, erősíti az 

összetartozást, növeli a munkakedvet (jobb együtt dolgozni, mint egyedül), ezáltal növeli a 

hatékonyságot. 

2. Stratégia: 

Küldetésünket, jövőképünket, dokumentumainkat és hosszú távú terveinket a nevelőtestület 

közösen alakította ki. Rendeletben meghatározott partnereink véleményezték. Felülvizsgálatuk 

az előírt időpontokban történik, szintén nevelőtestületi munkával. Partnereink elégedettsége 

fontos számunkra. 

3. Emberi erőforrások: 

A munkatársak szakmai tudását és felkészültségét a munkaközösség-vezetők, az 

igazgatóhelyettes és az igazgató, az önértékelési csoport ellenőrzi óralátogatásokkal. 

Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt külső és belső (bemutató órák) továbbképzéseken. 

A vezetőség a kollégákat továbbtanulásra (új szak; pedagógus szakvizsga elvégzésére) biztatja, 

támogatja őket. Ez a jövőben még fontosabb lesz, hiszen egyre több szak hiánya mutatkozik a 

nevelőtestületben. 

4. Közvetett partnerkapcsolatok: 

A belső kommunikáció legfontosabb módja a szóbeli közlés, az email, illetve a faliújság 

hirdetményei. 

                                                 
1 http://www.ofi.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert 



Az iskola menedzselésének színterei: a nyílt napok, Egészség- és sportnap, Művészeti Gála, 

SZM-bál, honlapunk, a városi újság. 

Az iskola alapítványának működéséről, a befolyt támogatások felhasználásról rendszeresen 

tájékoztatjuk partnereinket. 

5. Az intézmény pedagógiai és működési folyamatai: 

Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységét a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

módon valósítja meg. A mindennapos működés: a tanítási nap 8 órakor kezdődik, 16 órakor ér 

végett. 1330-ig a tanórák zajlanak, utána napközi, illetve lehetőség szerint szakkörök vannak. 

Nevelési tevékenységünk fontos része a közös programok sokasága és sokszínűsége. A 

későbbiekben cél, hogy ÖKO-iskola legyünk. A környezeti nevelés a pedagógiai 

programunkban is szerepel és már hagyománya van iskolánkban a különböző nemzetközi 

napok valamilyen szintű megtartásának (víz, föld, madarak, fák napja). 

6. Közvetlen partnerkapcsolatok és erőforrások: 

Közvetlen partnereink elégedettségét kérdőívekkel, interjúkkal mérjük. Ezek alapján tanulóink 

szeretnek iskolánkba járni. A szülői interjúkból is az derül ki, hogy elégedettek oktató-nevelő 

munkánkkal. Elégedettségüket jelenti, hogy nem mennek el tőlünk a diákok a divatos 

hatosztályos iskolákba. A város óvodái szívesen ajánlják iskolánkat a szülőknek. A szakértők 

az esetek többségében intézményünkbe irányítják az SNI-s tanulókat, más intézmények 

beiskolázási körzetéből is járnak tanulók iskolánkba. 

7. A munkatársak elégedettségével kapcsolatos eredmények: 

Intézményünk klímateszttel méri a munkatársak elégedettségét, az eredmény mindig pozitív. 

Az elégedettséget jelenti az is, hogy a jelenlegi tantestület nagy része több mint 10 éve az iskola 

dolgozója, annak ellenére, hogy többünket hívtak már máshova dolgozni. 

8. Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények: 

Intézményünk társadalmi szerepvállalása az előző évekhez képest ebben a tanévben pozitív 

irányba mozdult. Ebben a kérdésben még bíztatni kell a kollégákat. 

9. Kulcsfontosságú eredmények: 

Iskolánk munkája eredményesnek mondható. Tanulóink szeretnek itt lenni, szüleik is 

elégedettek munkánkkal. A kompetenciamérés eredményeit tekintve el szoktuk érni az előírt 

szintet. Nyolcadikos tanulóinkat fel szokták venni a kiválasztott intézmények. 

Évfolyamismétlés alig fordul elő, évente csak 2-3 tanuló ismétel. 



Ahhoz, hogy tanulóink eredménye, sikeressége megmaradjon, illetve tovább nőjön, szükségét 

látom a felzárkóztatás, tehetséggondozás intézményi fejlesztésének. Tanulóink sikeréhez és az 

intézmény pozitív megítéléséhez hozzátartozik a lemorzsolódás megakadályozása is. Ezek 

egyik eszköze lehet a kompetenciaméréseket és a központi felvételit is szem előtt tartva a 

hetedik és nyolcadik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika 

tantárgyak csoportbontásban való tanítása. 

Külső szervekkel való kapcsolattartás 

A pedagógusok egyik fontos nevelési tevékenysége a közösségi életre való nevelés. 

Véleményem szerint elég egysíkú a közösségi élet, ha abban csak a nevelőtestület és a tanulók 

vesznek részt. A tanításon kívüli foglalkozásokat partnereink bevonásával tehetjük színesebbé. 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai2: 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 az intézmény fenntartójával, 

 Sülysáp Város Polgármesteri Hivatalával, 

 az intézményi tanáccsal, 

 a megyei, fővárosi pedagógiai intézettel, 

 a területileg illetékes nevelési tanácsadóval, 

 a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola vezetőivel és tantestületével. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskolának rendszeres munkakapcsolatot 

kell tartania az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 

 a Csicsergő Óvoda vezetőivel és nevelőtestületével 

 A Szent István Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumával, 

 a szülői munkaközösséggel, 

 a Római Katolikus Egyházközséggel, 

 a Hit Gyülekezetével, 

 a Wass Albert Művelődési Központtal, 

 a Sülysápért Alapítvánnyal, 

 a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal. 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az intézményvezetés rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az iskolaorvossal, az iskolafogászatot ellátó fogorvossal, a védőnővel és segítségükkel 

                                                 
2 ld.: A Sülysápi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Sülysáp, 2013 



megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. 

A munkakapcsolatok felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 

Kiemelkedően fontosnak tartom meglévő kapcsolataink ápolását, a partnerek közti 

kommunikáció fejlesztését, illetve új partnerkapcsolatok kialakítását. A jövőben a 

nevelőtestületnek aktívabban kell részt vennie a partnereink által szervezett különböző 

társadalmi-, kulturális- és sporteseményeken. 

 

Összegezve 

Rövid távú fejlesztési elképzeléseim: 

 felzárkóztatás, tehetséggondozás, a lemorzsolódás megakadályozása, 

 partnerkapcsolatok építése, 

 külső és belső kommunikáció fejlesztése, 

 hiányzó szakok ellátása, 

 e-napló bevezetése, 

 családias légkör erősítése. 

 

Hosszú távú fejlesztési elképzeléseim: 

 az önértékelés működtetése, 

 bekapcsolódás az ÖKO-iskola programba, 

 szervezeti kultúra fejlesztése, 

 hagyományaink ápolása, 

 tréningek, külső és belső továbbképzések szervezése, 

 partnerkapcsolatok építése, 

 eszközbeszerzés. 
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