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„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és
megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre
hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e
rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában.
Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.”
Peter Ferdinand Drucker
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Alulírott Szilágyi István, pályázatot nyújtok be az NKI honlapján 2011. május 09-én
közzétett 3006/2011 számú alapfokú oktatási intézmény főigazgatói állására.
Nyilatkozom hogy,
-

a pályázati kiírásban rögzített feltételeknek megfelelek, ennek igazolásait
mellékelem,
hozzájárulok a teljes pályázati anyagom közzétételéhez,
kész vagyok a vagyonnyilatkozati tételi eljárás lefolytatására.

Marcali, 2011. június 09.
Szilágyi István
tanár, igazgató

Pályázatomhoz az alábbiakat mellékelem:
Végzettséget igazoló oklevelek:
A Pécsi Tanárképző Főiskolán 1980. 09. 09-én kiállított 679/1980.
számú biológia – mezőgazdasági ismeretek szakos általános
iskolai tanári oklevél
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1983. 06. 10-én
kiállított 296/1983. számú földrajz szakos általános iskolai tanári
oklevél
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2000. 06. 30-án
kiállított 1145. számú közoktatási vezető szakirányú szak oklevél
Európai Számítógép-használói Jogosítvány ECDL Start 2005. 08.
17.
Tanügyigazgatási belső auditor 2002. 06. 05.
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ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Állampolgárság
Születési idő

Szilágyi István
8700 Marcali Tóth Ágoston u. 2.
85/510-562
85/510-971
szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu

magyar
1955. 09. 05.

MUNKAHELYEK

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1974-75
Általános Iskola Pusztakovácsi
oktatás
képesítés nélküli nevelő

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1975-85
Általános Iskola Nikla
oktatás
általános iskolai tanár
szaktanítás

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1990Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
oktatás
általános iskolai tanár, osztályfőnök, igazgatóhelyettes, igazgató
diákönkormányzat segítése, közalkalmazotti tanács elnöke

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti
szint
(értelemszerűen)

1975-1980
Tanárképző Főiskola Pécs
biológia-mezőgazdasági ismeretek
biológia-mg. ism szakos ált. isk. tanár
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OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti
szint
(értelemszerűen)

1981-1983
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged
földrajz
földrajz szakos ált. isk. tanár

EGYÉNI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

Magánélete ill. munkahelyi
pályafutása során megszerzett,
de hivatalos oklevéllel vagy
diplomával nem feltétlenül igazolt
készségek és képességek.
ANYANYELV

Hobbi: utazás, külföldre,
belföldre, társas, egyéni úton
Túrázás: gyalog, kerékpárral
motorkerékpárral
Olvasás: útleírások,
ismeretterjesztő irodalom
magyar

EGYÉB NYELVISMERET

• Olvasási készség
• Íráskészség
Beszédkészség

Olvasási készség
Íráskészség
• Beszédkészség

orosz
jó
jó
közepes
angol
közepes
alapszintű
alapszintű

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

Másokkal való együttélés és
közös munka multikulturális
környezetben, kommunikációt
igénylő beosztásban,
csapatmunkát feltételező
helyzetekben (például a kultúra
és a sport területén), stb.

Különböző pályázatok során team munkában való részvétel
Projektek megvalósításának segítése
Iskolánk tanulói összetétele miatt folyamatos együttélés a multikulturális környezettel
Nagy létszámú csoportban dolgoztam
Beszámolók, munkatervek készítése

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

Személyek, projektek és
költségtervek koordinálása és
adminisztrálása; munkahelyen,
önkéntes munkában (például a
kultúra és a sport területén) vagy
otthon, stb.

Tantárgyfelosztások, órarendek, ügyeleti - és terembeosztások készítése
Költségvetési koncepció elkészítése
Teljesítmény-elszámolások ellenőrzése
Tagozat, intézmény munkájának irányítása
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TECHNIKAI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

Számítógép, speciális
berendezések, gépek, stb.

ACDL START számítógép kezelői vizsga

EGYÉB KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEKET

A fentiekben nem említett
képességek.
VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)

Szakoktatói végzettség: közlekedési és műszaki ismeretek oktatására
A, B
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“Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.” (Goethe)
Összefoglalás
Alig egy éve hajoltam a billentyűzet fölé, hogy elkészítsem a Noszlopy Iskola
igazgatói pályázatát és most ismét hasonló céllal működtetem a számítógépet.
Mi késztet az ismételt megmérettetésre?
Egy ígéretes, öt éves kinevezés egyötödének letelte után, miért „ragadok ismét
tollat”?
Mostani iskolám élén eltöltött alig tíz hónap, életem egyik legnehezebb és egyben
talán legsikeresebb időszaka volt.
Egy minden tekintetben jól működő szervezet irányítását vettem át.
Sajnos a gazdasági nehézségek, reorganizáció, megszorítások, átszervezés embert
próbáló feladattá tették igazgatói munkámat.
Munkatársaim számára szinte napról-napra újabb és újabb nehézségeket, korábbi
megszokott tevékenységek megszüntetését kellett közölnöm. Természetesen ezeknek
senki nem örült.
Nekünk sem tetszettek az elvonások, nem örültünk a megszorításoknak, de
igyekeztünk a vállalt feladataink minél tökéletesebb megvalósítására koncentrálni.
A munka ment tovább. Mégpedig nem is akárhogyan. Intézményünk az elmúlt
évtizedek egyik legeredményesebb időszakát tudhatja maga mögött.
Meggyőzéssel, türelemmel, szakmaisággal sikerült úgy zárnunk az esztendőt, hogy
szinte nincs olyan műveltségi terület, ahonnét ne jutottak volna tanulóink megyei
vagy országos versenyekre.
Természetesen ez nem egyedül az én érdemem. A siker az együtt végzett munka
gyümölcse.
Ez az oka annak, hogy ismét pályázatot írok.
Érzek magamban erőt ahhoz, hogy nehéz körülmények között is tudjak teljesíteni.
Abban bízok, hogy magammal tudok ragadni másokat is a célok elérése
érdekében.
Munkabírásom alkalmassá tesz a megfeszített tempó elviselésére.
Több évtized alatt összegyűjtött szakmai tapasztalataim átsegítenek a gondokon.
Mivel sokféle beosztásban dolgoztam, képes leszek mindenkivel szót érteni.
Tisztelem a hagyományokat, de változások nélkül megáll az élet.
Nyíltan és őszintén ajánlom magam a feladatra, hiszen eddigi szereplésem nyitott
könyv a megrendelőim számára.
Nyugodt szívvel méretem meg magam, mert mostani megbízatásom is óriási
megtiszteltetés, annak további folytatását is büszkén vállalom.
Meggyőződésem, hogy sok tartalék van még az integrált intézmény
működésének hatékonyabbá tételében, ezek feltárása még hátra van.
Hiszek
abban
is,
hogy
találunk
megoldásokat
az
intézmények
együttműködésében az anyagi helyzet javítására is.
Amennyiben pályázatom pozitív megerősítést nyer, képesnek érzem magam
arra, hogy jó gazdája legyek valamennyi intézménynek.
Senki nem kényszerített, senki nem kért a jövőm megváltoztatására, azoknak viszont
szeretném bizonyítani rátermettségemet, aki megtisztelnek bizalmukkal.
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1. Helyzetelemzés
1.1. Az intézményegységek rövid bemutatása
1.2. Óvodai központ
Az 1991-ben alakult Óvodai Központ a város óvodáinak
igazgatási feladatait látja el. A többi óvoda
telephelyként
működik.
2006-ban
tagóvodaként
csatlakozott a már létező szervezethez a nemesvidi
óvoda.
1.2.1. Tündérliget Óvoda
Központi óvoda a város szívében. 100 férőhellyel, 4
csoporttal. Kiemelt nevelési területként nagy hangsúlyt
fektet a környezettudatos és egészséges életmódra
nevelésre. 2009 óta büszkén viseli a Zöld Óvoda
kitüntető címet.
1.2.2. Bóbita Óvoda
Férőhelyek és csoportok tekintetében a Tündérliget
Óvodával
azonos
mutatókkal
rendelkezik.
A
legfontosabb tevékenysége a közösség esztétikai
nevelése a néphagyományok ápolása. A 35 éves,
panel épület nem illik a szép zöld környezetbe.
1.2.3. Mesepark Óvoda
Az egyetlen teljesen felújított, gyönyörű épület, talán a
legideálisabb környezetben. Az komplex anyanyelvi
nevelésre
koncentráló
Zöld
óvoda,
a
város
közművelődési
intézményeinek
szomszédságában
található. Férőhelyek száma 95 fő, 4 csoportban.
1.2.4. Gombácska Óvoda
A város legkisebb óvodája a maga 60 férőhelyével. A
környezet ideális, az épület erősen felújításra szorul. A
néphagyományok ápolása sok manuális tevékenység
elvégzésében nyilvánul meg leginkább, de a játék a
daltanulás is átszövi az ovi mindennapjait.
1.2.5. Nemesvidi Tagóvoda
Egy csoportos intézmény. Régi épület, tágas udvarral.
Az óvoda másoktól eltérő arculatát a témakörökben
való tanulás, az epochális nevelés adja. Kiemelt
szerepet szánnak a környezeti nevelésnek, a
matematikai alapok lerakásának. Ezt szervesen ötvözik
a különböző manuális és egyéb foglalkozások.
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1.3. Mikszáth Utcai Általános Iskola
32 éve épült az „újabb” marcali
általános iskola, mely azóta már több
alkalommal esett át kisebb átalakításon.
Ma új bútorokkal berendezett, jól
felszerelt, a legkorszerűbb oktatási
követelményeknek
megfelelő
intézmény. Gazdag könyvtári állomány,
modern számítástechnikai tanterem áll
a több, mint 400 tanuló rendelkezésére.
A sokféle tevékenység közül, melyet az iskola nevelőtestülete eredményesen
végez, kiemelkedik a sport és a matematika. Növendékeik minden évben az
ország élvonalában versenyeznek atlétikában, kézilabdában, de jól
teljesítenek a játékos sportversenyeken, kosárlabda sportágakban is.
Ez évben sikeresen képviselték városunkat a „ Nagy vagy” című
vetélkedősorozatban, melyet a televízió képernyőjén keresztül itthon is
végigszurkolhattunk.
A fenti elfoglaltságokon túl meg kell még említeni a művészeti nevelés, azon
belül is a rajz iránti elkötelezettséget is, mely kapcsán készült alkotások sok
kiállításon nyerték el az érdeklődők tetszését.
A 19 tanulócsoportban történő oktatás évfolyamonként, kettő illetve három
osztályban zajlik.
A 2004-ben bevezetett emelt szintű testnevelés személyi feltételei adottak,
azonban a testület régi vágya egy újabb, nagyobb méretű tornaterem,
melynek „munkába állítása” nagyon fontos lenne.
A 30 éve emelt épület funkcióját képes ellátni, de a lapos tetős épületek
velejárója, a beázás itt is gyakori jelenség.
A közelmúltban megoldódott az udvar egyik balesetveszélyes építményének
felszámolása, a régi úszómedence betemetésével.
A színvonalas oktató – nevelő munka személyi feltételei biztosítottak, a hiányzó
tanári szakok pótlása áttanítással megoldott.
Az intézmény kollektívája ápolja hagyományait, több rendezvényt évről- évre
ismétlődően megtartanak. A klub napközis bemutatók, karácsonyi
hangversenyek,
saját
szervezésű
tanulmányi
versenyek,
ünnepi
megemlékezések tartalmukban és külső megjelenésükben is az igényességet
tükrözik.
Az intézmény gazdasági, gazdálkodási feladatainak ellátásához több
segítséget kér, különösen a beszerzések, könyvelési feladatok ellátásában. Ezt
napi kapcsolattartással, az igények és problémák azonnali jelzésével,
tanácsadással, a jövőben orvosolni kell. A finanszírozási nehézségek
enyhítését, pályázati források kiaknázásával, további takarékossági
intézkedések
bevezetésével,
beszerzések
és
szolgáltatások
közös
igénybevételével lehetséges elérni.
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1.4 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
A több, mint száz éves alma-mater épülete a város egyik
különlegessége, oktató – nevelő munkájával, pedig az
egyik sikeres intézménye.
28 általános, és 21 művészeti iskolai tanulócsoport, több
mint 600 tanuló és közel 100 dolgozó, adja az iskola
személyi állományát.
A pedagógia tevékenység kiemelkedő területei ez évben
a matematika, az idegen nyelvek és a természetismereti
tantárgyak voltak. Az elmúlt évek során azonban minden műveltségi
terület, csatlakozott kiváló teljesítményével az elismerésre érdemesekhez.
Az anyanyelvi, idegen nyelvi, történelemi, honismereti versenyeken is szép
eredmények születtek.
Olyan különlegességek színesítik a palettát, mint a médiaismeretek,
melyben a diákok ismételten az ország legjobbjai között mérettetnek meg.
Az intézmény specialitása az 1998 óta működő művészeti iskola, mely a
néptánc mellett magas színvonalú munkát produkál festészet és színjáték
tanszakain is. A művészetoktatás során a gyerekek nem csupán
megtanulnak táncolni, festeni és színjátszani, de a világ is kitárul előttük. A
táncos ifjak Európa több országában vendégszerepeltek már.
Megcsodálhatta őket Isztambul, Hamburg város közönsége, de olasz,
szlovén, lengyel és román nézők is jutalmazták már tapsukkal őket. A hazai
fellépések, bemutatók a szereplésen kívül a minősítés alkalmai is, hiszen
arany minősítéssel díjazta a szakértő zsűri a bemutatójukat. Aki nem táncol,
hanem fest, ő kiállításokon ejti ámulatba a nagyérdeműt. A színjátszók az
iskolai ünnepségek rendszeres szereplői, őket is láthatták már városunk és
környék lakói is.
A tanulás és művészeti tevékenység mellett a sportolók is öregbítik az iskola
hírnevét. Hagyományosan jól szerepelnek az atléták, de a labdarúgás
szerelmesei és újabban a teniszezők is hallatnak magukról. Legújabb siker,
a Mikszáth Iskolával közös csapatként induló kézilabdás lányok gyönyörű
szereplése.
A Noszlopy Iskola az elmúlt húsz évben több olyan innovációban vett részt,
mellyel szakmai rangot vívott ki magának a térségben. A kompetenciaalapú
oktatás
városunkban
elsőként
történő
bevezetése,
a
minőségfejlesztésben elért országos elismerés (Közoktatás Minőségéért Díj)
után a referencia iskola szerepnek való megfelelés, mind a kiváló munka
gyümölcsei.
A reorganizációs feladatok végrehajtása, a feszített költségvetés, a
finanszírozás
akadozása
komoly
erőpróba
elé
állította
az
intézmény
vezetőségét és dolgozóit.
Az
utolsó
tartalékokat
bevetve
próbálnak
helytállni,
tartani
a
korábban elért színvonalat
a végzett munkában.
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1.5 Városi Zeneiskola
„Utóvégre lehet élni zene nélkül is.” Sem zene sem
zeneiskola nélkül nem szabad léteznie városunknak.
Az alapfokú oktatási intézmények „desszertje” az
iskola. Mindig képes újítani, meglepni,
megörvendeztetni, leküzdeni a nehézségeket, élni
akarni. 1973-tól hosszú utat járt be a zeneoktatás
műhelye.
Az
ambiciózus testület tagjai tanárként és
előadóművészként is elismertek szerte az országban és annak határain túl is.
Művészi munkájuk elismerésekénk számos díj, kitűntetés birtokosai. Zongora,
hegedű, cselló, furulya, trombita, kürt, tenorkürt, eufónium, harsona, tuba által
megszólaltatott dallamok adnak ingyenes hangversenyt az iskola ablakai előtt
sétálónak. Képzésük nem csak az intézmény falain belül zajlik, hiszen a zeneovi
helybe megy, az óvodákban kezdi el az ének-zene megszerettetését. A napi
működést megszervezni ebben a iskolában a legnehezebb. Alkalmazkodni kell
a többi intézményhez, a bejáró tanulók utazási nehézségeihez, megszervezni
a tanárok egyenletes leterhelését. Ez csak nagyon alapos szervező munka,
egyeztetés után sikerül. Mindezek mellett meg kell felelni olyan elvárásoknak,
mint a bemutatók, koncertek, vizsgák, bel és külföldi fellépések.
Kitűzött céljaik a következő öt évre
A jelenlegi tanulói létszám stabilizálása, majd 20%-os növelése.
A rendelkezésre álló anyagi és humán erőforrásokkal való ésszerű
gazdálkodás.
A nem marcali tanulók után plusz támogatás juttatása a helyi
önkormányzatoktól.
A hiányzó klarinétoktatás ismételt beindítása.
Nevelőtestület tagjai számára biztos egzisztencia megteremtése
A kitűzött célok elérésének stratégiáját az iskola vezetősége kidolgozta.
Szakmai kapcsolatok erősítése, újak létrehozása a megyei és megyén
kívüli zeneiskolákkal.
A németországi testvérváros, Künzelsau polgáraival, zenét kedvelő
vezetőivel és az ottani kollégákkal tovább erősíteni a meglévő
összetartozást.
A pedagógusok szakmai kultúrájának csiszolása.
Versenyeken, bemutatókon való aktív részvétel.
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„Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból
tudhatjuk, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amelyen járunk
meredeken felfelé halad.”
Gary Chapman
1.6 A minőségi munkavégzés elvei
1.6.1

Együttműködés és bizalom elve
Az egy évvel ezelőtt létrehozott integrált intézmény jövője függ az
intézményegységek közötti hatékony együttdolgozástól. Szakmai és
gazdasági szempontok teszik szükségessé, ennek tökéletesebb
megvalósítását.
Mik lehetnek konkrét megvalósulásai formái:
Ami már működik: Több sportágban versenyeznek együtt
eredményesen általános iskolás tanulóink. A optimális leterheltség és
maximális szakrendszerű oktatás megvalósítása érdekében az
„áttanítások” adta lehetőségekkel már élünk.
Olyan pályázatok készültek, melyekben több intézmény dolgozik együtt.
Óvoda – iskola átmenet problémáit óvónők és tanítók együtt elemzik.
A zeneiskola növendékei számára fellépések, vendégszereplések esetén
adott a lehetőség iskolai foglalkozásokról történő hiányzásra.
A város középiskoláinak illetékes pedagógusai és az általános iskola erre
a feladatra szervezett csoportja együtt vizsgálja a hátrányos helyzetű
tanulók segítésének lehetőségeit. A nem kötelező, választható
foglalkozásokon (edzések) több intézmény tanulói vesznek részt
egyszerre.
Ami még lehetőségként adódik: Az utazási költségek miatt nem tudunk
részt venni városunkon kívül megszervezett továbbképzéseken. Ezeket
pótolva, helyi képzéseket, tapasztalatcserét kell szervezni a intézmények
dolgozói számára.
Sok olyan ismerettel, új módszerrel bírnak kollégáink, melyek
továbbadása, átvétele mindenki érdeke.
Az erőforrások jobb kihasználása érdekében az alapfokú intézményeken
túl, a középfokon fellelhető lehetőségeket is ki kell használni.
A zeneiskolai tanórák megtartásának zavartalansága érdekében a tanév
megkezdése előtt össze kell hangolni a gyerekek elfoglaltságait,
figyelembe véve a tanulók, szülők és az intézmények igényeit és
biztosítani az órákon való részvétel lehetőségét.
Kölcsönös bizalom egymás iránt.
Minden egyes intézmény hatékony működtetése az elsődleges cél. Ennek
megvalósítása érdekében a gondok és a sikerek is mindenkié. Az Alapító
okiratban foglalt számok, az épületek adta lehetőségek, a meglévő
emberi erőforrások legyenek a meghatározói a felvető létszámnak,
tanerő szükségletnek. Az évek során kialakult hagyományok, intézmények
specialitásai a következő szempont a minőségi munkavégzés érdekében .

■készítette■szilágyi.istván■ 13

főigazgatói pályázat

14

Bizalom a vezető iránt.
Aki vállalja az integrált intézmény vezetését, mindenki érdekeit, gondjait,
örömeit magának kell tudnia. A magam részéről ezt kulcsfontosságúnak
tarom.
Bizalmat kérek, hogy bizonyíthassak.
Megoldásokat vázolok fel, mert hiszem, hogy van még igény a
változtatásra.
Elképzeléseim vannak, melyekhez partnerként hívom munkatársaimat.
Bátran tárom fel ötleteimet, hiszen azok beváltásáért hajlandó vagyok
áldozatokat is hozni.
Nem vagyok tévedhetetlen, de vezetőként vállalom a döntéseimet.
1.6.2

Nyitottság elve
Ha nincs a működésnek alapvető hibája, mindenről szabad szólni.
Marcali város alapfokú oktatási intézményei pedig eredményesek,
büszke lehet rá a település minden lakója, vezetője.
Számtalan példa igazolja nyitottságunkat. Tanévzáró rendezvények,
eredményhirdetések, szülőkkel együtt megtartott programok, mind
hozzáférhetőek az érdeklődők számára.
Az eltérő arculat, annak bemutatása nem is képzelhető el nyitottság
hiányában.
Mit lehetne még tenni a jobbítás érdekében?
A következő nevelési illetve tanév előkészítéseként az óvodák, általános
és zeneiskolák együtt ismertetnék következő évi kínálatukat. Erre nagyon
jó példa a középiskolák által évek óta gyakorolt megoldás, akik egyszerre
keresik fel beiskolázási értekezleten az érintetteket.
A tanév közben vagy szorgalmi időn kívül meghirdetett programokat
közös kiadványban közzétéve, szélesebbé tehetnénk a résztvevők körét.
Az emberi erőforrások jobb kihasználása és a részvétel lehetőségének
szélesebb körű biztosítása érdekében a tanév teljes időtartamára
meghirdetett foglalkozásokat, táborokat össze kell hangolni. (Több
városban ez évtizedes hagyomány.)

1.6.3

Egyensúlyra törekvés elve
Két megegyező, két eltérő profilú intézmény alkotja a város alapfokú
oktatásának szervezetét. Sokszínűségüket tovább bonyolítja, hogy az
óvodák hat különböző helyszínen működnek, az egyik általános iskolának
településünktől húsz kilométerre lévő tagiskolája van, és a Zeneiskola is
rendelkezik egy balatonkeresztúri kihelyezett tagozattal.
Ezek a tényezők zavarják a működést, szervezési plusz feladatokat
jelentenek és költségkihatásuk sem elhanyagolható. A Zeneiskola és a
Noszlopy Iskola tanulóinak jelentős hányada vidékről bejáró.
Önmagában már a bejárás is hátrány, de a bejáró tanulók jelentős része
szociálisan is nehéz helyzetben van.
A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók intézmények közötti
eloszlása nem éri el a törvényi kritikus szintet. Azonban a legújabban
elkészült Összintézményi Esélyegyenlőségi Terv több tekintetben igen
jelentős eltérésről számol be.
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Ezeknek a korrigálása sokszor akadályba ütközik, de a finanszírozásban,
pályázatok elbírásában, az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők
számának növelésével lehetne igazságosabbá tenni az eltéréseket.
Konkrétan a finanszírozás tekintetében az olyan többletfeladatok
ellátására gondolok, mint tanulószobai csoportok és férőhelyek száma,
tanulókíséret, a tanulói összetételt figyelembe vevő osztálylétszámok
kialakításakor. Az utóbbi az elmúlt és a következő tanévben a Noszlopy
Iskolában érvényesült is.
1.6.4

Minőségi munkavégzés elve
Az egyetlen nélkülözhetetlen elem a mindennapijainkban. Ebben nem
lehet vita köztem és kollégáim között. Minden körülmények között arra
kell törekednünk, a feltételeket úgy kell megteremteni, hogy ez a
szempont ne sérüljön. A jelen helyzetben ez úgy érhető el, ha a
lehetőségeket (anyagi és személyi) maximálisan figyelembe véve
tervezzük meg a munkát. Fájó szívvel, de be kell látni, hogy lesznek olyan
tevékenységek, melyeket finanszírozás hiányában meg kell szüntetni, fel
kell függeszteni. Ami vállalható, azt igyekezzünk magas színvonalon
elvégezni. Ne csak a hagyományok, hanem a realitások vezéreljenek
bennünket a jövőben. Ennek megvalósítása érdekében a tanév
előkészítésekor minden nélkülözhető párhuzamosságot fel kell számolni.
Az óvodák, iskolák közösen szervezzenek olyan programokat, tanórán
kívüli, válaszható tevékenységeket, melyek együtt is megoldhatók. A
kézilabda, kosárlabda edzések példáját követve, más esetekben is ki
lehetne próbálni az együttműködést.
A minőségi munkavégzés egyik feltétele a szakmai hozzáértés. Növeljük
az együtt megtartott tapasztalatcserék, továbbképzések, bemutatók
számát. A tervezés összehangolása, munkatervek egyeztetése,
beszerzések,
fejlesztések,
pályázatok
egymáshoz
igazítása
is
elodázhatatlan.

1.7 Az intézményi működés hosszú távú elvei
1.7.1

Partnerközpontúság
Mindennapi munkánk során nélkülözhetetlen a velünk együtt élő
környezet hatásainak, elvárásainak figyelembe vétele.
Vállalt feladatunk sikeressége nagyban függ attól, hogy amit célként
megfogalmazunk, eredményként elkönyvelünk, azt partnereink is így
ítélik-e meg. A nevelő – oktató munka nem egyénileg elvégezhető
tevékenység. Ez egy társasjáték, amely egymásrautaltság, egymás
segítése nélkül nem tökéletes.
A szolgáltató szerep egyre inkább háttérbe szorul. A törvények, a
társadalom, a fenntartó, szülők által elvárt feladatellátás a szerepünk.
Működnek benn piaci elemek (iskola és pedagógus választás, tankönyv,
taneszköz kiválasztás, verseny az intézmények között), de alapvetően a
kötelezően megvalósítandó követelmények adják a munka dandárját.
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Kikre kell nagyon odafigyelnünk?
Elsősorban azokra, akik a megrendelőink. Szülők, gyerekek, fenntartó,
irányító hatóság. A velük szemben elkövetett hibák ártanak nekünk
legtöbbet.
Ki szorul ránk leginkább?
Gyerekek és a szülők. Életkoruk, szociális helyzetük, hozzáértésük,
kiszolgáltatottságuk miatt, mindenki elé kell helyezni a velük való korrekt
kapcsolatot. Ők kísérik figyelemmel minden percünket vagy tőlük várjuk
ezt el. Példát illik mutatni a kapcsolatokban. A gyerekek nevelése –
oktatása a mi tanult szakmánk. Máshoz igazán nem is értünk. Ezt kötelező
profi módon végezni.
Kitől kérjünk segítséget?
Szakmai kérdésekben az irányító hatóságtól, fenntartótól, szakértő
kollégáinktól, egymástól.
Mindenkitől, aki elfogadja, megérti szándékainkat.
1.7.2

A vezetés elkötelezettsége
Kulcsfontosságú kérdés. A szervezet optimális működésének kulcsa a
vezetés kezében van. Természetesen szerepet játszanak anyagi
természetű dolgok, hagyományok, földrajzi, társadalmi környezet, de a
megfelelő irányítás, vezetés sok probléma megoldására gyógyszer.
„Az iskola az egyik legkevésbé demokratikus intézmény.”- mondta sokszor
egy bölcs kollégám. Hiszen egy személy, az igazgató felel a működés
jogszerűségéért, a szakszerűségért, a gazdálkodásért.
Ezzel szemben azt sem hallgathatjuk el, hogy egyben az iskola a
leglojálisabb intézmény is. A munkatársak iránti felelősségérzet,
megbecsülés, gondoskodás jelei szép számmal felfedezhetők.
Évtizedekkel ezelőtt jelentős pedagógushiánnyal küzdöttek az iskolák.
Napjainkban a munkahely megszerzése, megtartása a komoly
eredmény.

1.7.3

A munkatársak bevonása
A vezető által elhatározott célok csak akkor valósulnak meg, ha sikerül
olyan társakat megnyernie, akik segítenek azokat sikerre vinni.
Eközben nélkülözhetetlen a vita, mások véleményének kikérése, alapos
tényfeltáró,
előkészítő
munka.
A
feladatok
elosztása,
azok
megvalósítására megtalált legalkalmasabb emberek kiválasztása is
lényeges. A jövő egyik kiemelt teendője, az átalakult szervezet, a
csökkenő tanulólétszám, a megváltozott gazdasági helyzet adta
lehetőségekhez igazítani a munkatársak kiválasztását, a munkaköri
feladatok és hatáskörök elosztását.

1.7.4

Folyamatos tökéletesítés
Az egyik legnagyobb veszélye a hibázásnak, ha úgy érezzük nincs már
mit csiszolnunk, javítgatnunk. A hagyományok tiszteletéről már írtam és
akkor is fontosnak véltem, azok óvatos megbecsülését.
Az oktatási intézmények másik sérülékeny pontja a görcsös ragaszkodás a
hagyományokhoz. Azok tisztelete, felelevenítése nem zárhatja ki az
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állandó megújulás igényét. Szakértők elmondása szerint a világ
leghatékonyabban működő vállalkozásiban is óriási tartalékok rejlenek,
csak fel kell azokat tárni.
A feltárás nem egyenlő a lerombolással. A változás és állandóság
egyensúlyára törekvés ennek a garanciája. Türelmesen, nem egyik
napról a másikra, hanem megfelelő előkészítés után illik a nagy horderejű
változásokat véghezvinni. A kényszerű megújítás halogatása sem lehet
megoldás.
1.7.5

Tényeken alapuló döntéshozatal
A mindennapi tevékenykedés során szinte percről – percre kell
döntéseket hozni. A váratlan helyzetek megoldása nem teszi lehetővé
hosszadalmas előkészítő tevékenység, vizsgálat elvégzését.
Ki tud gyorsan, helyesen reagálni?
Aki birtokában van megfelelő mennyiségű információnak, ismeri az
aktuális szabályokat, tájékozott az adott témában. Mindent meg lehet
tanulni, de sokszor erre az aktuális probléma nem ad időt, lehetőséget.
Megelőzéssel, előzetesen szerzett tudással, tapasztalattal segíthetünk
elkerülni a kudarcokat.
A döntés meghozatala magában hordozza a hibás döntés lehetőségét
is. Ezt is vállalni kell. Ennek képessége megerősítheti az általunk érzett
bizalmat.

1.8 Erőforrások
A szakszerű és takarékos működés egyik alappillére az erőforrásokkal való
hatékony gazdálkodás. Ez nem csak az áttanításokra vonatkozik.
A tárgyi eszközök jobb kihasználása, (nagy értékű beszerzések, közös
használat), utazások, részvétel, képviselet átgondolt megszervezése nagy
haszonnal járhat.
Eszköze lehet a hatékonyságnak valamely ismeret, tudás szélesebb körű
kihasználása is. A sikeres szereplés érdekében a felkészítés, az előkészítő
munka során segítségül kell hívni az adott témában tájékozott
szakembereket. (Egy összetett versenyre több személy készíti a gyerekeket.)
1.9 Tárgyi feltételek
Az egyes intézményegységek bemutatásakor már utaltam a tárgyi
feltételek jelenlegi helyzetére, a fejlesztendőkre. A zavartalan munkavégzés
alapvető eszközei mindenhol megtalálhatóak. Az elmúlt években
megvalósított
pályázatokban
rejlő
beszerzések
is
segítettek
a
gyarapodásban. (pl. IKT eszközök, sportpálya korszerűsítés stb.)
További nagyobb volumenű beszerzésre, beruházásra, bővítésre csak akkor
számíthatunk, ha lesz olyan pályázat, mely központi forrásból tud erre
garanciát vállalni. Ennek esélye adott, de pillanatnyilag a napi kiadások
fedezése a reális cél.
Amink van, arra nagyon vigyázzunk, amit tudunk, használjuk ki ésszerűen,
ami gazdaságtalan, azt pedig azonnal számoljuk fel.
Igyekezzünk stabilan, jól működtetni szervezeti egységeinket, hogy a
jövőben is vonzó legyen azokat választani a szülőknek, gyerekeknek.
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“Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű.
Érts ahhoz, amit csinálsz!
Szeresd, amit csinálsz!
És higgy abban, amit csinálsz!
Igen, ilyen egyszerű ez.”
(Will Rogers)
2

Vezetési program
2.1 Változás és állandóság egyensúlya
Ebben a fejezetben megfogalmazottak szinte szóról – szóra az egy éve
megírt pályázatom mondatai. Nem a fantáziám szűkült be, nem az
ötleteim fogytak el. Más az ok. Kitartok korábbi elképzeléseim mellett, sem
igazgatóként, sem főigazgatóként nem kívánok más köntösbe bújni, mint
előtte tettem.
Gyakran előforduló jelenség, hogy az új vezető saját személyének
elfogadtatása érdekében, minden korábbi gyakorlatot, bevált,
begyakorolt módszert, stílus gyökeresen megváltoztat.
Talán kevésbé elterjedt, de a „belső” pályázó gyakorta követi el azt a
hibát is, hogy korábbi teljesítményével megelégedve, semmit nem kíván
megújítani. Az elmúlt időszak erényeinek, tanulságainak figyelembe vétele
mellett számomra fontos néhány kérdés.
Vajon mit várnak el tőlem, aki megtisztelnek bizalmukkal?
Hogyan tudok ebben a komoly szerepben megfelelni?
Kik, és milyen sorrendben fontosak e tekintetben?
Képes leszek-e helytállni akkor is, ha nehézségek, konfliktusok elé kell
néznem?
Mi tesz alkalmassá arra, hogy igyekezzek reális képet adni az
intézményekben zajló munkáról, felvázoljak újabb teendőket?
Válaszom erre a következő: Az elmúlt húsz év, amit pedagógusként a
legsokrétűbb feladatellátások közepette éltem meg. Továbbá az utóbbi
tizenegy év tapasztalata, amivel a beszámolók, személyes beszélgetések,
óralátogatások során felvérteztem magam. Az elmúlt év e tekintetben a
legmeghatározóbb volt, hiszen olyan változások, változtatások,
nehézségek jellemezték az időszakot, melyek még rutinos vezetőnek is
súlyosak, hát még a kezdőnek.
Higgadtság, önmérséklet, némi becsvágy azonban nem nélkülözhető egy
megnyerő, támogatható program elkészítéséhez. Most erre törekszem,
remélem nem okozok csalódást. Úgy érzem lesz időm, erőm, mozgásterem
és sok olyan munkatársam, akikkel azonos elveket vallunk a jobbítás
érdekében.
Azokat is tisztelni akarom, aki más véleményen lesz néhány kérdésben. A
pusztán a hibákat, hiányosságokat hangoztatókat meg kell győznöm, fel
kell világosítanom tényekkel, érvekkel.
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„Nem tudom, hogy mi a siker titka, de azt igen, hogy a bukás titka az, ha
mindenkinek a kedvében akarunk járni”
Bill Cosby
2.2 Amit megőriznék
Az intézményekben folyó magas színvonalú oktató – nevelő munka
Óvodákban:
A konkrét tevékenységi területekre épülő feladatokat
A sokszínűséget
A kapcsolatok építésére törekvést
A magas csoportlétszámok ellenére elért hatékony munkát
A folyamatos megújulást
A Mikszáth Utcai Iskolában:
A testnevelés és sport terén elért kiváló eredményeket
Az országos matematika verseny megrendezésével szerzett
elismerést
A szülőkkel való példás kapcsolattartást
A változatos tevékenységek kínálatát
Tehetséggondozás terén produkált sikereket
A Noszlopy Iskolában:
A hátrányos helyzetű tanulókkal való példás törődést
A kiváló tanulmányi versenyeredményeket
Az új iránti fogékonyságot
A referenciaiskolai szerep vállalását
A nevelők elkötelezettségét
A Zeneiskolában:
A város határain túlmutató szerepvállalást, hírnevet, dicsőséget
A kiváló és eredményes szakmai munkát
Az áldozatok vállalásának képességét a célok elérése
érdekében
Folyamatos élményhez jutás biztosítását a hangversenyek által
Lojalitást a saját intézmény iránt
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"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen"
(Radnóti Miklós)
2.3 Amit változtatnék
Nem csupán változtatni, jobbítani szeretnék
Információk menedzselése. Ez az egyik vesszőparipám.
Nem kell mindenkinek mindent, mindenről tudnia, de ami rá tartozik azt
kötelező hozzá eljuttatni és számon is kell kérni tőle.
Ennek rendszere már részben kialakult. Minden hónapban ülésezett az
igazgatók értekezlete, működik az igazgatói tanács, hamarosam megkezdi
működését a Központi Közalkalmazotti Tanács.
Mivel lehetne még tökéletesíteni a rendszert.
A
minden
évben
visszatérően
megrendezett
városi
pedagógusnapon kívül, az intézmények dolgozói nem
találkoznak egymással
Nem az összes intézmény dolgozóját egyszerre, de tagozatokat,
azonos
műveltségi
területet
oktatókat,
kibővített
intézményvezetőség tagjait, tanítókat, óvónőket hasznos lenne
ötleteik, problémáik megbeszélése végett találkozókra hívni.
Célszerű lenne létrehozni olyan internetes fórumot, melynek
használatával gyorsan tudnánk véleményt cserélni, segítséget
kérni másoktól, felajánlani segítségünket másoknak.
A pénzügyi helyzet javítása érdekében sürgető az összehangolt
gazdálkodás.
Erőforrások összehangolása:
Az „áttanítás” a két általános iskola között már működik.
A szakmai együttműködést még erősíteni kell.
A tanulók közös szereplése sportversenyeken napi gyakorlat.
Egyéb feladatok közös vállalása még várat magára.
Nem sikerült gyakorlattá tenni a művészeti iskolába „átjárást”
sem másik intézményből.
Több olyan tevékenység zajlik párhuzamosan az általános
iskolákban, ami nem feltétlenül indokolt.
Gazdasági helyzet stabilizálása
Saját bevételek növelésével
Párhuzamosságok megszűntetésével
Pályázati lehetőségek kihasználásával
Támogatók megnyerésével
Ésszerű takarékosság
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Összegzés
A fenti fejezetekben vázolt program, terveim, elképzeléseim reményeim szerint
találkoznak a velem együttműködő, együttdolgozó felnőtt és gyerekkorú
partnereim hasonló gondolataival. Attól sem riadok vissza, ha az enyémtől
eltérő ötlet, elérési útvonal lesz a mások által helyesnek ítélt. Életkoromnál
fogva, a munkában letöltött éveim miatt, az eddig szerzett tapasztalatokból
adódóan, van esély a kiegyezésre, a megvalósítás módjának közös,
kompromisszumokat sem nélkülöző megtalálására.
A bő két évtized alatt sokféle feladat ellátása volt alkalmam jelenlegi
munkahelyemen. Vezető-helyettesként és igazgatóként ellátott feladataim
megítélése is segíthet a megalapozott döntés kialakításában.
Pályázatom támogatása esetén, határozottan és sikerorientáltan kívánom
vezetni az intézményt, megtartva annak minden erényét és javítgatva azt,
ami még nem tökéletes.
Kiemelt figyelmet kívánok szentelni a város oktatási és közművelődési
intézményeinek hatékony együttműködésére. Az intézményi átszervezés
pozitív hatásaként lehetőség nyílik arra, hogy a rivalizálás helyébe az
egészséges verseny és korrekt együttdolgozás lépjen.
Minden erőmmel azon leszek, hogy csökkenjen az intézményegységek közti
esélyegyenlőtlenség. Nyitott és befogadó intézményeket kívánok működtetni
a jövőben is, ahol büszkék elért eredményeikre, vállalják nehézségeiket is.
Bár földrajzilag külön álló, de intézményünk szerves részét képezi a jövőben is a
nemesvidi tagiskola és tagóvoda. A továbbiakban is együtt örülünk
sikereiknek, segítjük megoldani problémáikat és igény szerint fogadjuk
tanulóikat.
Mindent megteszek annak érdekében, hogy amit vállaltam, amit ígértem, azt
maradéktalanul meg is valósítsam. Erre természetesen csak akkor van
esélyem, ha a kulcskérdésekben, valamennyi távú célkitűzésben mindig
élvezzem a fenntartó, a kollektívák és partnereink bizalmát.
Harminchét évet töltöttem a pedagógus pályán. Képesítés nélküli nevelőként
kezdtem. Dolgoztam kisiskolákban, voltam gyermekmozgalmi vezető,
beosztott tanár, igazgatóhelyettes és igazgató.
Egész életemet a gyermekek oktatásával- nevelésével töltöttem. Máshoz nem
is értek, mást foglalkozásszerűen nem is űztem.
Leghosszabb időt a pályán Marcali városban töltöttem. Ismerem a települést,
annak lakóit, adottságait, tudom minden gyengeségét.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanács és a véleményező alkalmazotti közösségek és
nevelőtestületek támogatását kitűzött céljaim eléréséhez.

„Megértem azt is, aki nem ért engem,
Tudok ölelni múltat a jelenben,
És akarom ölelni a jövőt,
S szolgálatára magamat jelentem”.
(Sík Sándor: Örökösök)
Marcali, 2011. június 09.

Szilágyi István
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