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„A vezetés lehetőség a szolgálatra.” 

(J. Donald Walters) 

 

VEZETŐI PROGRAM 

1. Bevezetés 

Motivációm 

Több mint 35 éve vagyok gyógypedagógus. 1983-ban, közvetlenül érettségi után kezdtem 

fogyatékos gyermekekkel foglalkozni. Jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolára, de abban az évben nem sikerült bejutnom. Ismerős pedagógus 

segítségével találtam rá a XXII. Kerületi Kisegítő Iskolára. Gyermekfelügyelőt kerestek. 

Jelentkeztem és meg is kaptam az állást. Egy nagyszerű közösségbe kerültem. A kollégák 

befogadtak, mindenben segítettek, egyenrangúként kezeltek az első perctől fogva. 

Rengeteget tanultam tőlük. Emberséget, odafigyelést, szakmai alázatot. És a szakmához 

nélkülözhetetlen, önmagunkkal és másokkal szembeni szakmai igényességet, profizmust. 

Ez alatt az egy év alatt igazán biztos lettem abban, hogy ezt akarom csinálni. A következő 

évben újra felvételiztem, és fel is vettek a főiskola oligofrénpedagógia - pszichopedagógia 

szakára, nappali tagozaton. Főiskolai tanulmányaim utolsó évében az összefüggő szakmai 

gyakorlatot is ebben az iskolában végeztem. Akkor kaptam az ajánlatot az intézmény 

akkori igazgatójától, hogy a tanév második félévétől státuszt tudna nekem biztosítani, ha 

az utolsó félévet levelező tagozaton végezném. Természetesen elfogadtam az ajánlatot és 

1988. február 1-jétől a mai napig az iskola pedagógusa vagyok.  

Több mint 25 évig eszembe sem jutott, hogy vezetői pozíciót töltsek be az iskolában. 

Azután 2014 tavaszán új intézményvezetői pályázatot írtak ki. A pályáztatás végül 

sikertelenül zárult és az iskola élére megbízott intézményvezető került, az addigi helyettes 

személyében. Nagy megtiszteltetésként ért az ő felkérése, hogy vállaljam mellette az 

intézményvezető-helyettesi megbízatást. Nem volt könnyű döntés, de végül elvállaltam. 

Megértettem, elfogadtam, és egyetértettem a motivációkkal, amelyek a felkérésemhez 

vezették. Úgy gondoltam, hogy sok éves tapasztalatom segítségével képes leszek 

megbirkózni az új feladattal, és hozzájárulhatok az iskola fejlődéséhez. Végül az egy éves 

megbízásból kettő lett, azután a megbízott igazgatónk megpályázta, és elnyerte  

https://www.citatum.hu/szerzo/J._Donald_Walters
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hivatalosan is a pozíciót. Nekem is egyhangúlag bizalmat szavazott a nevelőtestület, így 

nyolc évig voltam intézményvezető helyettes. Már két évvel ezelőtt jelezte 

intézményvezetőnk, hogy családi okokból valószínűleg hamarosan el kell hagynia az 

iskolát és szeretné, ha én folytatnám a munkát, amit együtt elkezdtünk. Az évek során sok 

feladatunk adódott, rengeteg nehézséggel kellett szembenéznünk. A legtöbbet sikerült 

megoldanunk, de jöttek újak, amelyek folyamatos kihívást jelentettek és jelentenek a mai 

napig. Egyre hálátlanabb és valljuk be, kilátástalanabb feladat intézményvezetőnek lenni. 

Először nem is akartam elvállalni.  Amiért mégis másképp döntöttem, az kizárólag az, 

hogy vannak befejezetlen feladatok, amiket én szeretnék végig vinni. És van egy remek 

nevelőtestület, akik viszont egyre fáradtabbak, kedvetlenebbek, egyre kifejezettebben 

tapasztalhatók a kiégés jelei. Úgy érzem, felelősséggel tartozom nekik, mert bíznak 

bennem és számítanak rám. Gyógypedagógusi pályámat úgy szeretném befejezni, hogy 

egy jól működő, pozitív jövőképpel rendelkező intézményt hagyok az utódomra. 

 

2. Helyzetelemzés 

2.1 Az intézmény bemutatása 

 

Iskolánk 1956-os létrejötte óta többször esett át szerkezetváltáson. A 2000-es évek 

elejétől szegregált intézményünkben azt tapasztaltuk, hogy fokozatosan csökkent az 

általános iskolánk első osztályába beiratkozó tanulók száma, annak ellenére, hogy a 

kerületben nem működött integrált iskolai ellátás. Mire azonban a néhány tanulóval 

induló évfolyam elérte az ötödik osztályt, a tanulók száma megemelkedett. A felső 

tagozaton tehát nem volt tapasztalható a létszámcsökkenés. Ez a jelenség arra a 

következtetésre vezetett bennünket, hogy a kerületben működő többségi iskolák 

átmenetileg, vagy tartósan jó néhány sajátos nevelési igényű tanulót vesznek fel. Néhány  

sikertelen év után ezek a tanulók átkerültek a mi szegregáltan nevelő iskolánkba. A 

kerület többségi iskolái nem voltak felkészülve a sajátos nevelési igényű tanulók 

fogadására, így a gyerekek nem kapták meg azt a szakszerű fejlesztést – különleges 

gondozást-, melynek következtében optimálisan fejlődhetnének. 
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Ezek az éveken át tapasztalható helyi jelenségek, valamint a saját szegregált 

intézményünk léte, fennmaradása miatt érzett aggodalmunk vezetett a felismeréshez, 

hogy elkerülhetetlen, és a sajátos nevelési igényű gyermekek miatt pedig szükségszerű az 

újabb szerkezetváltás. 

2006-ban, az akkori nevén Kozmutza Flóra Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 

Logopédiai Szakszolgálat tantestülete benyújtotta szándéknyilatkozatát az önkormányzat 

felé, melyben szorgalmazta az EGYMI létrehozását és megfogalmazta elképzeléseit, 

szerepvállalását a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásában. 

2008. március elején az iskolánk által elkészített intézményfejlesztési programot az 

OKÉV szakértő jóváhagyta és támogatta, ezután az önkormányzat 2008. augusztus 

elsejével létrehozta az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. 

2010-ben Az EGYMI szervezeti egységébe tagintézményként a kerületi Nevelési 

Tanácsadó is integrálódott, majd az iskolák állami fenntartásba vétele után, 2013-ban újra 

kivált. A 2014-15-ös tanévig előkészítő szakiskolai tagozat is működött, amely megszűnt 

kimenő rendszerben. Helyette intézményünk 2014 elején kezdeményezte a szervezeti  

átalakítást, és speciális szakiskolai tagozat indítására nyújtott be kérelmet a fenntartóhoz, 

amit meg is kapott. 2014 szeptemberétől beindítottuk a speciális szakiskolai képzést. A 

szakképzés átalakításával intézményünk nevéből kikerült a „speciális” kifejezés, jelenleg 

szakiskolaként működik a tagozat. Egy szakma oktatása folyik az iskolában, tanulóink 

számítógépes adatrögzítő részszakképesítést szerezhetnek. 

Ugyanebben a tanévben alapdokumentumunkba bekerült a fejlesztő nevelés-oktatás is 

feladatként, melyet a szomszédunkban működő Reménysugár Habilitációs Intézettel 

együttműködve látunk el.  

Négy évvel ezelőtt a tapasztalatok és a megnövekedett igények indokolták, hogy 

kezdeményeztük a fenntartónál egy összevont alsós osztály létrehozását, kifejezetten 

autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknak. Egy fiatal gyógypedagógusunk éppen 

ezzel egyidőben tanult tovább autizmus szakirányon, így a szakember is rendelkezésre 

állt. Fenntartónk, a Dél-Budai Tankerületi Központ támogatta törekvésünket, így  
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létrehozhattuk a speciális csoportot. A csoport sikeresen működik, az elmúlt évben már 

több tanulót is sikerült az osztályfokának megfelelő osztályba áthelyezni. 

A következő „innovációs” lehetőséget is az élet kínálta fel. A Dél- Budai Tankerületi 

Központ létrejötte után, amely két kerület intézményeit foglalja magába, a mi felvételi 

körzethatárunk is kitolódott. A 2018-2019-es tanévtől ugrásszerűen megnőtt az 

iskolánkba áthelyezett, ép intellektusú, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő és autista 

tanulók létszáma, akik fogadására egyedül a mi iskolánkban volt lehetőség. Együtt 

tanításuk értelmi sérült társaikkal egyre több problémát vetett fel. Mindenképpen új 

osztály létrehozására volt szükség. Ekkor került sor egy speciális osztály indítására, 

melyet kifejezetten ezeknek a tanulóknak hoztunk létre, így a megfelelő módszerekkel és 

tempóban tanulhatnak a többségi iskolák tanterve szerint. Ezt a kezdeményezésünket is 

támogatta a fenntartó és már negyedik tanéve működik az osztály. Jelenleg 6. 

évfolyamosok, és közülük egy tanulót sikerült erre a tanévre integrációba áthelyezni 

többségi iskolába. 

Az óvoda létrehozásának ötlete négy évvel ezelőtt született. Kerületünkben jelenleg csak 

alapítványi óvodai lehetőség van kifejezetten sni gyermekek számára. A súlyosabb 

fogyatékosággal küzdő kicsiknek a többségi intézményekben, megnövekedett 

gyereklétszám mellett, nem igazán lehet biztosítani a megfelelő fejlesztést. A speciális 

terápiák is csak az óvodákon kívül érhetők el ezeknek a gyerekeknek. Az óvodai csoport 

létrehozásának tervét is a tankerület előző vezetőjével egyetértésben dolgoztuk ki, mely 

természetesen részletes igényfelmérésen, tapasztalatgyűjtésen alapult. A tankerület a 

Klebelsberg Központ támogatását is megszerezte. A minisztériumi engedélyt 

harmadszori próbálkozásra, 2021 júniusában sikerült megszerezni. A fenntartó a szakmai 

alapdokumentumot már módosította, így az intézmény nevében 2021. szeptember 1-től 

megjelent az „Óvoda” szó. Az épület átalakításának tervei is készen állnak. A 

megvalósításra azonban a hírek szerint nem sok remény van a jelenlegi gazdasági 

helyzetben. Az igény és az érdeklődés nagy, mind a szakma, mind a szülők részéről, 

sajnos azonban az érdeklődőket el kell utasítanunk, mivel az óvoda a mai napig csak 

papíron létezik. 
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Az intézmény szerkezeti felépítése napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Személyi feltételek 

2.2.1 A nevelőtestület 

A személyi feltételek évről-évre romlanak. Kevés a pályakezdő, a nevelőtestület 

elöregedése tapasztalható. A fiatalok jellemzően egy-két év után tovább állnak, vagy a 

magánszférában helyezkednek el, vagy elhagyják a pályát. Egyre nő a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak száma is, mert sokan kénytelenek a főállásuk mellett másodállást 

keresni. Ez mindenképpen kompromisszumokat generál, hiszen hiányzások esetén ezekre 

a kollégákra kevésbé lehet számítani helyettesítés szempontjából. 

A gyógypedagógus végzettségűek helyett egyre többször kényszerülünk egyéb 

pedagógiai végzettségű kollégákat, illetve utolsó éves hallgatókat alkalmazni.  

A gyógypedagógusok a fokozódó mentális terhelés mellé társuló, amúgy is alacsony és 

egyre nagyobb mértékben elinflálódó bérek miatt, szinte „eltűntek” a közoktatásból. 

A pályakezdők szinte nulla gyakorlati tapasztalattal kerülnek ki a főiskolákról, 

egyetemekről. Gyakorlatilag semmit nem tudnak egy iskola mindennapi tevékenységéről,  

adminisztrációjáról. Az első gyakornoki évben nekünk kell „kiképeznünk” őket, mind 

módszertanilag, mind az adminisztrációs feladatok tekintetében. 
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Az iskola vezetősége 3 tagú. 

Az intézményvezető mellett két intézményvezető helyettes dolgozik. Egyikük kiemelt 

feladata az utazó gyógypedagógusi szolgálat irányítása, valamint a fejlesztő nevelés-

oktatás feladatainak koordinálása. 

A másik helyettes az általános iskola és szakiskola mindennapi munkájának szervezését 

végzi. 

A nevelőtestület jelenleg 39 pedagógusból áll. Munkánkat 8 gyógypedagógiai 

asszisztens, 3 pedagógiai asszisztens és 1 iskolatitkár segíti. A technikai személyzet 2 

főből áll.  

A pedagógusok közül ketten, az asszisztensek közül egy fő van tartósan távol. 

Az aktív pedagógusok közül 5 fő részmunkaidőben dolgozik (négyen 50%-os, egy fő 

75%-os). Az asszisztensek közül is egy fő félállású. Egy kollégát - jobb híján - megbízási 

szerződéssel alkalmazunk, heti 6 óra ellátására. 

Valójában tehát a 40 fővel 36,55 álláshely van betöltve az engedélyezett 43-ból. Ez azt 

jelenti, hogy nagyon sok túlmunkát kell elrendelni, hogy a feladatellátás megoldott 

legyen. 
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Az asszisztensek korösszetétele hasonló tendenciát mutat: 

 

 

Az ábrákból is látszik, hogy az 50-59 éves korosztály magas létszáma az, ami 

aggodalomra ad okot. Az elmúlt évek során mentálisan és fizikailag is számottevően 

romlott az egészségi állapotuk. Egyre többükön határozottan mutatkoznak a kiégés jelei, 

miközben kénytelenek másodállást, otthoni fejlesztést stb. vállalni megélhetési gondjaik 

miatt. Az elkövetkező évek során egyre többen fognak közülük nyugdíjba menni, ha 

pedig nem sikerül rövid időn belül megfelelőképpen növelni a pálya presztízsét, 

valószínűtlen, hogy sikerül majd pótolni őket.  

A végzettség szerinti adatok azt mutatják, hogy szerencsére még a gyógypedagógusok 

vannak többségben a nevelőtestületben. Viszont ők képviselik az idősebb korcsoportot is, 

akik több évtizedes tapasztalattal, hatalmas szaktudással, módszertani sokszínűséggel 

rendelkeznek. A fiatal kollégák mentorálásában, pályán tartásában is óriási szerepük van. 

Tehát az ő kiesésük képesítés szempontjából is gondokat fog okozni. 
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2.2.2 A tanulók 

 

Jelenleg 101 fő a tanulólétszámunk. Az általános iskolában 10 osztályba 88 fő, a  

szakiskolai összevont osztályba 7 tanuló jár. A fejlesztő nevelés-oktatásban 6 fő tanul. 

 

Általános iskola 

A 2000-es évek elejétől fokozatos létszámcsökkenés volt tapasztalható, egyértelműen az 

integráció beindulásának köszönhetően. Majd 2008-2009-től stagnálást tapasztaltunk, az 

utóbbi 6-7 évben pedig fokozatos emelkedést. Három éve már stabilan 100 elején van a 

létszám. Ez nyilván a körzethatár kitolódásának is egyenes következménye, valamint 

egyértelműen közrejátszik a sni gyerekek magatartási problémáinak fokozódása és 

pszichés állapotuk súlyosbodása, amivel a többségi iskolák egyre kevésbé tudnak mit 

kezdeni. 

A tanulók fogyatékosság szerinti összetétele is sokat változott az elmúlt években. Míg az 

intézmény alapításának kezdetén a tisztán enyhe értelmi fogyatékosság dominált, addig 

napjainkra ezek a tanulók kerültek kisebbségbe. Pár évtizede az egyéb pszichés fejlődési 

zavarral élő ép intellektusú tanulók száma elenyésző volt iskolánkban, és csak egy-egy 

került közülük szegregációba, „beintegrálva” az értelmileg sérültek közé. Most azonban 

már „fordított integrációról” beszélhetünk. Az értelmi fogyatékosok vannak 

kisebbségben az autizmus spektrumzavarral élő és az aktivitás és figyelemzavaros 

gyerekekkel szemben. A problémát elsősorban az okozza, hogy ezek a tanulók vegyesen 

vannak az osztályokban, sokszor 3-4-es differenciálást igényelve. Ez aránytalanul nagy 

terhet ró a pedagógusokra, sokszor pont azokra a gyerekekre (értelmileg sérültek) nem 

jut elég figyelem, akiknek a leginkább szükségük lenne rá. Az autista tanulók jelenléte az 

osztályaink szinte mindegyikében még több speciális módszert, felkészülést igényel.  

Ráadásul többségük halmozott problémával küzd, az autizmushoz gyakran aktivitás és 

figyelemzavar, értelmi fogyatékosság vagy kevert specifikus fejlődési zavar is társul. 

Egyedi tulajdonságaik, igényeik, viselkedésük rugalmatlansága nehezen egyeztethető 

össze a túlzottan heterogén csoport igényeivel. Emiatt fokozódnak a magatartási 

problémák, gyakori, hogy egy-egy tanuló órákra lehetetlenné teszi a nyugodt tanulást.  
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Számuk pedig évről évre növekszik. Megfelelő intézményrendszer híján, legtöbbjük a 

szegregált intézményekben köt ki. Elvétve akad többségi iskola, amelyik fogadja őket, 

még akkor sem, ha amúgy kiemelkedő intellektussal rendelkeznek. Ugyanez a helyzet az  

ép értelmű, egyéb pszichés fejlődési zavarral élő gyerekekkel, akiknek súlyosabb, a 

többségi iskola részéről már tolerálhatatlan viselkedési anomáliáik vannak. Őket a 

többségi un. „normál” tanterv szerint kellene felkészíteni. A szegregált gyógypedagógiai 

iskola, mint a miénk is, nem igazán alkalmas az oktatásukra. A megfelelő módszereknek 

birtokában vagyunk, de nem rendelkezünk pl. a felső tagozaton szaktanárokkal. Így, 

minden igyekezetünk ellenére sem tudunk teljes egészében megfelelni a „hivatalos” 

elvárásoknak. 

Az utóbbi két-három évben, egyenesen arányosan ezeknek a gyerekeknek a növekvő 

létszámával, egyre nagyobb gondot okoz az agresszió fokozódása az intézményben. 

Jellemző, hogy az egyéb pszichés fejlődési zavarral és az autizmus spektrumzavarral élő 

gyerekek egy része is, egy-két év sikertelen integrációs kísérlet után köt ki nálunk. 

Ekkorra már a sikertelenségek, a nem megfelelő bánásmód és módszerek, sokszor nagyon 

nehezen kezelhető magatartási problémákat generáltak. Alacsony toleranciaszinttel, 

súlyos indulatkezelési zavarokkal rendelkező gyerekek, akik a legkisebb ingerre is 

„robbannak”. Ez pedig a többiek számára hosszú távon elviselhetetlen, szorongást és 

félelmet generál. A szülők sem tudják sokszor megfelelően kezelni a helyzetet, nem 

tudják kihez forduljanak, a legfontosabb, megoldást nyújtható módszert, a  gyógyszeres 

kezelést sokan elutasítják. 
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Szakiskola 

A szakiskolai tagozatunkon a kezdetektől összevont osztály működik. Peremkerület 

lévén, és mivel csak egyetlen szakma oktatását tudjuk vállalni, a létszám is ehhez mérten 

alakult. Míg kezdetben saját nyolcadik évfolyamot végzett diákjaink is maradtak nálunk, 

addig mára ők vannak kisebbségben. Jellemzően olyan diákok érkeznek, akiknek 

elhelyezése más intézményben reménytelen, vagy nem lehetséges, viszont tankötelesek. 

Érkeznek az agglomerációból és távolabbi kerületekből is. Mára már inkább a napi 

foglalkoztatási lehetőség fontosabb a szülők számára, mint a szakképzettség 

megszerzése. Ezeknek a fiataloknak jó része nem is lenne képes semmilyen képzettség 

megszerzésére, és valószínűleg a munkaerőpiaci elhelyezkedésük is erősen kétséges. 

Vagy azért, mert ép intellektussal rendelkeznek ugyan, de súlyos fokban érintettek 

autizmussal, és nem lesznek önálló életvezetésre alkalmasak, vagy az enyhe értelmi 

fogyatékosság alsó határát súrolják, vagy mindkettő. Számukra a számítógépes 

adatrögzítéssel járó monotónia nem jelent frusztrációt, többnyire inkább megnyugtatóan 

hat rájuk. A szülők pedig biztonságos, kiszámítható környezetben tudhatják gyermeküket. 
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Fejlesztő nevelés-oktatás 

Fejlesztő iskolai csoportunkban 6 tanuló van jelenleg. Mindannyian súlyosan 

halmozottan fogyatékosok. Ketten bejárók, egyéni munkarend keretében, heti 10 órás 

fejlesztésben részesülnek. Négyen a szomszédunkban lévő Reménysugár Habilitációs 

Intézet lakói, két gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens jár át hozzájuk 

foglalkozásokat tartani. Életkor szerint nagyon heterogén csoport, a legfiatalabb 7 éves, 

a legidősebb 22. 

 

Utazó gyógypedagógiai hálózat 

Utazó gyógypedagógusaink 2008-tól látják el a kerületben nevelkedő sajátos nevelési 

igényű tanulók fejlesztését a köznevelési intézményekben. 2018-ig az óvodákban is jelen 

voltunk, 2018 szeptemberétől csak az iskolák ellátása a feladatunk. Az ellátásra szoruló 

gyerekek száma ekkor érthetően csökkent, de az azóta eltelt években újra emelkedik. 

Eloszlásuk nem egyenletes, vannak iskolák, ahol csak 5-6 sni gyerek van, máshol 30-40 

is. Évek óta tendencia, hogy a többségi iskolákba is érkeznek tanév közben is sni tanulók, 

illetve újonnan diagnosztizáltak jelennek meg az ellátásban. Ebben a tanévben eddig 9 

iskolában, 158 fő az utazó hálózat által ellátott tanulók száma. Ezt a feladatot jelenleg 10 

gyógypedagógusunk végzi, 7 teljes állásban és 3 részmunkaidőben.  

A legtöbb integráltan nevelt sni tanuló egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, de jelentős 

a beszédfogyatékosok száma. Az érzékszervi- mozgás-és értelmileg sérültek száma nem 

számottevő. Az autizmus spektrum zavarral élő tanulók száma azonban itt is növekszik, 

és ez, az általánosan tapasztalható gyógypedagógus hiánnyal összevetve, megint csak 

előrevetíti a feladatellátásban hamarosan jelentkező súlyos problémákat. Az autizmussal 

élő gyerekeknek a többi sni-hez képest magasabb óraszámban kell fejlesztést biztosítani, 

létszámuk is növekszik, a gyógypedagógusok száma pedig csökken, így hamarosan 

ellátási gondok jelenkeznek majd. 
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2.3. Tárgyi feltételek 

A szinteltolásos épületben 12 tanterem, 1tornaterem, 1 tornaszoba, 6 fejlesztő szoba, 1 

számítástechnika terem, 1 tankonyha van. Ezen kívül tálaló konyha, étkező, irodák, tanári 

szoba, öltözők, karbantartó műhely, mosdók, mellékhelyiségek, szertárak és pince-raktár 

állnak rendelkezésre. 

Az elmúlt négy évben szükség volt a helyiségek funkciójának átrendezésére. Az 

összevont alsós osztály és a másik speciális osztály létrehozása miatt meg kellett 

szüntetnünk a technika szaktantermet. Egyébként is évek óta kihasználatlan volt, 

megfelelő munkaanyagok híján nem volt szükség rá. 

A könyvtárnak használt tantermet is átalakítottuk két éve irodának, mikor a második 

intézményvezetői státuszt megkaptuk. A könyvtári köteteknek az irodaszint 

kihasználatlan folyosóján találtunk méltó helyet, így jobban hozzáférhetővé is vált 

mindenki számára. 

Az épület mára elavult. 2011-ben megtörtént a teljes akadálymentesítés, de maga az 

épület 46 éves, egyszer sem volt felújítva, állaga rossz. Kisebb munkák történtek, mert 

elkerülhetetlen volt az állandó beázások miatt (lapostető részbeni felújítása). A 

fűtéskorszerűsítésből csak a kazáncsere valósult meg 2015-ben, majd két súlyos csőtörést 

követően vezetékek cseréje is történt. A nyílászárók cseréje és a homlokzati szigetelés és 

festés is nagyon időszerű lenne, de már nem is remélem, hogy még az én pályafutásom 

alatt megvalósul. A folyosókon a szekrények ajtaját a 46 év alatt egyszer felújították 

ugyan, de azóta újra tönkrementek, leszakadtak, leestek. Az elmúlt három év során egy 

alapítvány önkénteseinek jóvoltából történtek csak felújítások, csinosítás (kerítés, padok 

festése, magaságyások telepítése, kerti padok ajándékozása), illetve egy-két szülő 

ajánlotta fel munkáját és idejét, kisebb felújításokra. 

A tavalyi tanévben a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek 

biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt keretében kapott laptopok 

nagy segítséget jelentenek az oktatásban, és reméljük, hogy a következő években bővül 

majd a projektben résztvevő osztályok köre. 
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3. Vélemények, elvárások 

A célok, feladatok meghatározása előtt mindenképpen jó megismerni azok véleményét, 

elvárásait, akik meghatározó szereplői az intézményi munkának, akik nélkül semmilyen 

cél nem valósítható meg, akiknek feltétel nélküli támogatására mindenképpen szüksége 

van egy vezetőnek. Ők a nevelőtestület, a kollégák. 

A körükben végzett felmérés alapján egy meglehetősen egységes vélemény rajzolódott 

ki arról, mik az intézmény erősségei és gyengeségei és ezek az én véleményemmel is 

maximálisan összhangban vannak. 
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4. Jövőkép és elképzelések 

4.1 Jövő - Amit szeretnék 

Az intézményben eltöltött hosszú évek, évtizedek alatt sokszor elképzeltem, milyen is 

lenne az „álomiskola”. Amit szeretnék, az egy felújított, modern, jól felszerelt, igazi XXI. 

századi intézmény. Ahol kellő számú, tágas tanterem áll rendelkezésre. Ahol nem okoz 

gondot, hogy az évről évre változó igényekre reagálva alakíthassuk az osztályokat, 

csoportokat. Ahol a gyerekek igényei, fogyatékosságuk szerint hozhatjuk létre, vagy 

bonthatjuk a csoportokat. Ahol motivált, kipihent, mosolygó pedagógusok végzik a 

munkájukat, akiknek az anyagiak és az időhiány sem okoz gondot, hogy folyamatosan 

fejlesszék gyógypedagógiai-pszichológiai tudásukat. Ahol nem az adminisztráció van 

túlsúlyban, hanem az érdemi munka számít. Ahol a nevelési-oktatási tevékenység mellett 

van lehetőség és idő a széleskörű szakmai ismeretterjesztő-, szemléletformáló 

tevékenységre. Ahol van lehetőség és idő, különböző terápiák elsajátítására, 

kipróbálására, bevezetésére. Ahol a szülő mindenben partner, mert tudja, hogy 

professzionális ellátást kap gyermeke, és feltétel nélkül bízhat a szakmai tudásunkban. 

Olyan intézményt szeretnék, amely kerületi és fővárosi szinten is ismert és elismert. 

És mindenekelőtt kiszámítható, biztonságos, nyugodt oktatási környezetet szeretnék. 
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4.2. A reális jövő 

Tisztában vagyok vele, hogy az általam elképzelt iskola az én pályám alatt már nem fog 

megvalósulni. De vannak olyan célok, amelyeket érdemes kitűzni, és a megvalósításhoz 

szükséges feladatokat meghatározni. Természetesen vannak rajtunk kívülálló, általunk  

 

nem befolyásolható körülmények, amelyek hátráltatnak ugyan, de változtatni nem tudunk 

rajtuk. Ezektől függetlenül, ami rajtunk múlik, azt viszont kötelességünk megtenni. 

Az infrastruktúrális állapotokon sajnos nem áll módunkban változtatni, de az 

állagmegóváshoz hozzájárulhatunk. Pályázati lehetőségek, potencionális szponzorok 

felkutatásával, a segíteni hajlandó szülők körének meghatározásával, tematikus napok 

szervezésével lenne lehetőség az épület és környezetének megújítására, szépítésére. 

A pandémia alatt meglehetősen beszűkült közösségi életet újra lehet szervezni, az 

elmaradt programokat újra meg lehet rendezni, újakat lehet tervezni. Nyitni lehet a 

partnerek felé, megmutatni magunkat, bevonni őket a programokba, megnyerni őket az 

intézmény támogatására. 

Hatékony, partnerségre építő kommunikációval bevonni a szülőket az iskolai agresszió 

visszaszorításába. 

 Minél több ingyenes tanulási, továbbképzési lehetőség felkutatásával is lehetséges a 

szakmai elmélyülés, megújulás. Egymástól is lehet tanulni, „házi” módszertani, terápiás 

továbbképzéseket tartani, átadni egymásnak, amiben jók vagyunk. 

A pedagógusok mentálhigiénés állapotának javításában a közös programok továbbra is 

sokat segíthetnek. Kirándulások, közös színházlátogatás, „pedagógus klubdélutánok”, 

munka utáni kötetlen beszélgetések. 

 

5. Célmeghatározás 

Célom egy olyan intézmény vezetése, amely a jogszabályokat betartva, de az azok által 

biztosított lehetőségeit maximálisan kihasználva, a mindenkori körülményekhez 

rugalmasan alkalmazkodva működik. Gyógypedagógiai tevékenységét továbbra is magas 

színvonalon végzi, képes a megújulásra, nyitott az új lehetőségekre. A pedagógusok a 

külön nevelésben és az integrációban tanuló gyermekek igényeit és érdekeit maximálisan  
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figyelembe véve végzik munkájukat, elősegítve ezzel a tanulók minél sikeresebb 

társadalmi beilleszkedését. Ahol a tanulók és egymás érdekében minden érintett partner- 

ként tekint a másikra. Célom egy olyan iskola, amely egyfajta „menedék”, ahová jó 

bejönni, ahol jó lenni. 

 

6. Feladatok 

 

A célok megvalósítása érdekében elvégzendő feladatokat három csoportra osztottam. 

Azokat a feladatokat, amelyek evidenciák, nem szeretném külön kiemelni, mint pl. a 

folyamatos törvényes működés biztosítása, vagy a fenntartóval való folyamatos 

egyeztetés, együttműködés. 

 

6.1. Rövid távon megoldandó feladatok 

 Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása a változások tükrében 

 Felkészülés a várható változásokra, megoldási stratégiák kidolgozása 

 Innovációs lehetőségek számbavétele 

 A kerületi oktatási-nevelési intézményekkel való kapcsolat elmélyítése 

 A gyermekjóléti-és családsegítő szolgálatokkal való kapcsolat megújítása, 

hatékonyabb együttműködés  

 A fővárosi gyógypedagógiai intézményekkel, szakképzési centrumokkal 

szélesebb körű kapcsolat kiépítése 

 Az intézményen belüli kommunikáció még hatékonyabbá tétele, új 

kommunikációs lehetőségek beiktatása 

 A szülőkkel való, partnerségre építő kapcsolat kialakítása, elmélyítése 

 Nyitás a külső partnerek felé, rendezvények, programok körének bővítése 

 Közös programlehetőség biztosítása a kollégáknak 

 Intézményen belüli szakmai tanulási lehetőség megteremtése 

 Felkészülés intézményi és vezetői önértékelésre 

 

 6.2. Közép távon megoldandó feladatok 

 A rövidtávú tervek beválásának alakulása, vizsgálata 
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 A vezetői program felülvizsgálata, módosítása szükség szerint 

 Folyamatban lévő innovációk menedzselése 

 Felkészülés intézményi és vezetői tanfelügyeletre 

 A nevelőtestület szakmai fejlődésének biztosítása külső és belső továbbképzések 

felkutatásával, az intézmény szakmai-módszertani igényeinek megfelelően 

 A nevelőtestület mentális egészségét ápoló, megőrző programok szervezése 

 Meglévő munkaerő megtartása 

 

6.3. Hosszú távon megoldandó feladatok 

 Folyamatos PDCA 

 Humán erőforrás menedzsment 

 Az intézmény szakmai presztízsének megőrzése, fejlesztése 

 Innovációk menedzselése 

 Hatékony, rugalmas szervezet létrehozása, amely képes a változásokra gyorsan 

reagálni, megújulni 

 

7. Vezetői stratégiák 

7.1 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A fentebb felvázolt feladatok határozzák meg vezetői programomat. Ezek egy részének 

megvalósítása természetesen csak az intézményre vonatkozó jogszabályok és azok 

változásainak folyamatos figyelemmel kísérésével és a fenntartóval való egyeztetést 

követően lehetséges. 

A rövidtávú feladatok nagy részének megoldását még ebben a tanévben tervezem. 

Mindenekelőtt a szakmai alapdokumentumok már több esztendeje halogatott átdolgozása 

a legfontosabb prioritás. Az aktualizáláson túl az óvodai nevelési program kidolgozása és 

beépítése a Pedagógiai Programba. Ennek összeállításában nagymértékben számítok az 

egyik helyettesemre, akinek óvodavezetői tapasztalatai is vannak. Valamint azoknak a 

kollégáknak a bevonását tervezem, akik utazó gyógypedagógusként évekig részt vettek a 

kerületi óvodákban az sni gyerekek fejlesztésében.  

Az előző tanévben megalakult osztályfőnöki munkaközösség kulcsfontosságú a feladatok 

sikeres végrehajtásában. Szeretném megerősíteni őket ebben, a több évtizede  
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osztályfőnöki feladatokat ellátó kollégák tapasztalatait felhasználni a döntések 

előkészítésében. 

Az értekezletek évek óta bevált gyakorlatán nem változtatok. A teljes nevelőtestület 

egyszerre három értekezleten vesz részt évente. A havonta tartott rövid megbeszéléseket 

két napra szervezzük, amelyen órarendjük függvényében vesznek rész a pedagógusok. 

Egyéb kommunikációs csatornákat is működtetünk: google csoportok – munkakörök 

szerint, dolgozói facebook csoport, üzenőfal. 

Az intézményen belüli kommunikáció javítására tervezem a 7.2-es pontban említett 

esetmegbeszélő teameket. 

A partnerekkel való kommunikációt segíti egy nyilvános facebook csoport, valamint egy 

kb. egy éve működő honlap. Ennek működtetése még nem megoldott. Erre szeretnék 

valamilyen megoldást találni, támogatók, esetleg pályázatok felkutatásával. 

Az elmúlt években a fontosabb feladatok megosztása egy szűk körre korlátozódott, 

meglehetősen szoros ellenőrzés mellett. Szeretném a feladatmegosztást kiterjeszteni, több 

bizalmat, önállóságot adva munkatársaimnak. Az eltelt két hónapban már vannak nagyon 

pozitív tapasztalataim, amik bizakodásra adnak okot. Rengeteg potenciál van még a 

tantestületben, szeretném ezeket hasznosítani, teret engedni az új ambícióknak. 

 

7.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Egy oktatási intézmény évről-évre változó, alakuló szervezet, közösség. Ezek a 

változások lehetnek pozitívak, lehetnek negatív tendenciát mutatók. A feladat mindig az, 

hogy a negatív folyamatokat megállítsuk és pozitív irányba fordítsuk. 

    A nevelőtestületi felmérés egyértelműen az utóbbi időben megnövekedett tanulói 

agressziót emeli ki, mint legfőbb veszélyeztető tényezőt. Ez mindenképpen negatív 

tendencia. Ennek legfőbb okát az ép intellektusú, de súlyos magatartási és 

figyelemzavarral hozzánk kerülő tanulók egyre nagyobb számában látjuk. Egyre 

fokozottabb jelenlétük az amúgy is meglehetősen vegyes összetételű osztályainkban, 

rengeteg problémát generál. A 2.2.2 pontban már felvázoltam az ezzel kapcsolatos 

gondokat.  

    Rövidtávú, azonnali megoldásnak a szülőkkel való partnerközpontú kommunikációt 

gondolom. Iskolai szintű szülői értekezletek összehívásával, közös gondolkodással, 

közös megoldáskereséssel. Az első ilyen próbálkozásnak a tanév elején pozitív  
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fogadtatása volt. Terveim között szerepel még ebben a tanévben egy „Szülő Klub” 

létrehozása, ahol havi egy alkalommal aktuális problémákról beszélhetnénk, megol-

dásokat kereshetnénk a felmerülő problémákra. A későbbiekben kiegészülne ez 

szervezett előadásokkal, amelyek előzetes igényfelmérésen alapulnak. 

Tervezem ún. esetmegbeszélő teamek létrehozását, működtetését, a hatékonyabb 

problémamegoldás érdekében. Ezek rugalmasan, mindig az aktuális probléma 

megbeszélésére szerveződnének, „problémagazda” kezdeményezésére. 

 Hosszútávon a megoldást további speciális osztályok létrehozásában látnám. A négy 

évvel ezelőtt létrehozott osztályunk pozitívuma, hogy bár meglehetősen nehezen 

kezelhető egyénekből áll, viszont értelmi szint és tanulási lehetőségek szempontjából 

homogén. Lényegesen jobbak az esélyek a továbbhaladásra, fejlődésre, mint olyan 

osztályban, ahol nagyon heterogén intellektuális képességű (autista, enyhe értelmi 

fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, ADHD-s) tanulók vannak együtt. 

Az autizmus spektrumzavarral élő tanulók egyre nagyobb számban való megjelenése az 

első osztályban és az intézmény felsőbb évfolyamain is, indokolná egy újabb csoport  

létrehozását. Ezeket azonban nagyon komoly anyagi ráfordítással lehetne csak 

megvalósítani, amelyre esélyt ebben az ötéves ciklusban nem látok. 

 

Az óvoda beindítása elé is nagy várakozással tekint a nevelőtestület. Tapasztalatunk az, 

hogy az elsős gyerekek évről-évre egyre éretlenebbek, szocializációjuk messze elmarad 

az iskolában elvárttól. Ha már óvodás koruktól intézményünkben foglalkozhatnánk 

velük, sokkal hatékonyabb lenne felkészítésük az iskolai követelményekre. 

 

7.3. A pedagógiai folyamatok stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A második intézményvezető-helyettesi státusz lehetővé tette számunkra az előző 

tanévben, hogy az utazó gyógypedagógusok munkáját még hatékonyabban tudjuk 

irányítani. Sikerült a kerületi többségi iskolákkal hatékonyabbá tenni az együttműködést, 

lényegesen javult a kommunikáció. Ennek fenntartása, pozitív hozadékának megőrzése, 

továbbra is feladat. Tervezem rendszeres érzékenyítő előadások szervezését az integráló 

iskolák pedagógusai számára. Igény esetén előadások, segítő kurzusok tartását az sni 

tanulók beilleszkedésének segítésére. 
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A gyermekjóléti szolgálatokkal és a családsegítőkkel való kapcsolatunk az elmúlt pár 

évben nem volt hatékonynak nevezhető. Ezen mindenképpen változtatni szeretnék, új 

alapokra helyezni, megújítani az együttműködést. Az első lépéseket már megtettük,  

három év után ismét részt vesz iskolánk gyermekvédelmi munkájában szociális segítő 

munkatárs.  

Iskolánk tanulói közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral élő diákok először vesznek 

részt országos kompetenciamérésben. A mérések még zajlanak, az eredményeket nem 

ismerjük. Nyilván bizonyos szempontból hasznosak lesznek majd számunkra, de 

elsősorban a saját kidolgozott mérésünkre szeretnék támaszkodni a következő év 

feladatainak kijelölésekor. Azt várom kollégáimtól, hogy ezeknek az adatoknak az 

elemzése, értékelése legyen alapja a pedagógiai tervezőmunkájuknak. Tanmeneteiket a 

helyi tanterv alapján, de a tanulócsoport sajátosságait, adottságait, képességeit figyelembe 

véve tervezzék, kellő mértékben differenciálva a csoport összetételének függvényében. 

Célom, hogy ösztönözzek minden olyan kezdeményezést, tevékenységet, amely túlmutat 

a hagyományos ismeretszerzési módokon. Hiszem, hogy az élménypedagógiai 

módszerek, a tevékenységeken, tapasztaláson keresztüli ismeretszerzés, sokkal 

hatékonyabb, „gyermekközelibb”, motiválóbb, különösen az sni gyermekek számára. 

Épp ezért kiemelten támogatni fogom azokat a továbbképzéseket, programokat, amelyek 

ezzel kapcsolatosak. 

A nevelési feladatok közül a környezeti és egészségnevelést tekintem a legfontosabbnak. 

A környezettudatos magatartás a mai gazdasági körülmények között még inkább fontos. 

Az évek óta folyó szelektív hulladékgyűjtés mellett, nemrég bekapcsolódtunk a 

„CseppetSem!” Programba (sütőolaj begyűjtő program), részt veszünk kupakgyűjtő 

akciókban. Én magam is keresem és továbbra is támogatom kollégáimat azokban a 

tevékenységekben, programokban, amelyek az egészségmegőrzést, környezetmegóvást 

támogatják. 

Bár az összevont szakiskolai osztály létszáma stagnál, illetve enyhe csökkenést mutat, 

fenntartása mindenképpen szükséges és indokolt. Olyan tanulóknak és szüleiknek 

biztosítunk továbbtanulási lehetőséget, akik előtt más szakképző intézmények kapui 

bezárulnak. Továbbra is fel kell karolnunk őket, és legalább a tankötelezettségi korhatár 

betöltéséig biztosítanunk kell foglalkoztatásukat. 
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7.4. A munkatársak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Két vezetőhelyettesemnek kiemelkedően fontos szerepe van az intézmény operatív 

irányításában. Mindketten több évtizede dolgozó gyógypedagógusok, hatalmas 

tapasztalattal. Egyikük változatos területeken és pozíciókban is dolgozott már, így  

remekül koordinálja az utazó gyógypedagógusi hálózat működését. Másikuk 17 éve 

dolgozik az intézményben, minden belső folyamatot, a működés minden területét ismeri. 

Kiválasztásukban ezek a szakmai tényezők, valamint a hiteles személyiségük játszott 

döntő szerepet. 

Az intézményi önértékelésben nagyon fontos szerepet játszó óralátogatások az utóbbi 

években a járványhelyzet miatt háttérbe szorultak. Célom, hogy ebben az évben újra 

indítsam ezt a gyakorlatot és kiterjesszem. Ösztönözni szeretném a nevelőtestületet 

egymás munkájának a megismerésére, lehetőséget teremteni az egymásnál tett 

óralátogatásokra.  

A pedagógusminősítésekben való részvételre a nevelőtestület egyáltalán nem motivált. 

Az anyagi előrelépés csekély volta nem áll arányban a felkészülésbe fektetett munkával  

és a vele járó frusztrációval. A jelenlegi helyzetben, amikor a pedagógushiány miatt 

amúgy is túlterheltek és kimerültek a kollégáim, megértem és nem is szorgalmazom ezt. 

Támogatok viszont minden tervet, kezdeményezést, amely további fejlődésre, új 

képzettség megszerzésére, új, modern terápiák, módszerek elsajátítására irányul. 

Kiemelten fontosnak tartom a hallgatókkal való foglalkozást, gyakorlati lehetőség 

biztosítását. Most, amikor egyre kevesebb a pedagógus, stratégiai fontosságú a fiatal 

utánpótlás támogatása, hiszen potenciális munkaerőforrást jelentenek. Több egyetemmel 

van már az intézménynek együttműködési megállapodása és a járványhelyzet elmúltával 

újra tudunk és fogunk is hallgatókat fogadni. 

A nevelőtestület testi és lelki egészsége is aggodalomra ad okot. Kiemelten fontos 

feladatomnak, sőt kötelességemnek érzem, hogy megpróbáljam ezeket a negatív 

folyamatokat valahogyan megállítani, lassítani. Sajnos a létszámhiányból adódó 

túlterheltségen nem tudok változtatni, de igyekszem az egyenletes terhelést biztosítani. A 

helyettesítések egyenletes elosztásával, a beosztások racionalizálásával, időnkénti feladat 

átcsoportosításokkal oldható ez meg. Tervezem kötetlen együttlétek, több közös program 

biztosítását, szervezését, amely lehetőséget nyújt feltöltődésre, kikapcsolódásra. Mert a 

meglévő munkaerő megtartása is kiemelkedően fontos. 



Intézményvezetői pályázat                                                         Luteránné Kollár Adrien 

Azonosító: TK/196/03578-1/2022                                              Kozmutza Flóra EGYMI 
 

23 
 

 

8. Vezetői alapelveim 

Ahhoz, hogy valaki vezetni tudjon másokat, elengedhetetlen, hogy tekintélyt szerezzen. 

A tekintélyt pedig ki kell érdemelni. A vezetői tekintélyt számomra a következő 

tényezők határozzák meg, és ezekhez mindenkor igyekszem tartani magam: 

 

 A vezető legyen hiteles személyiség. Nem csak vezetőként, hanem 

magánemberként is. Azok az elvek és értékek, amelyeket vezetőként hangoztat, 

legyenek összhangban a magánéletében vallott értékekkel és elvekkel.  

 

 Legyen megbízható. A beosztottai számíthassanak rá minden helyzetben. Tudják, 

hogy amit ígér, azt be is fogja tartani. Viszont törekedjen arra, hogy csak olyat 

ígérjen, amit módjában áll betartani. 

 

 Legyen következetes, kiszámítható. Minden folyamatot vezessen végig, a 

tervezéstől az ellenőrzésen át a visszajelzésig. Ne hagyjon befejezetlenül, 

megoldatlanul ügyeket. 

 

 Törekedjen az igazságosságra. Ezt természetesen esetenként nagyon nehéz és 

nem is lehet maradéktalanul teljesíteni. De a kollégáinak tudniuk kell, hogy 

mindenképpen a fair bánásmódra törekszik. 

 

 Legyen tárgyilagos és őszinte. Az őszintesége viszont sose legyen kíméletlen 

vagy bántó. Érezzék a partnerek, hogy az őszintesége építő, segítő szándékú. 

 

 Professzionalizmusra törekvés a munkában. Vagyis értsen nagyon ahhoz, amit 

csinál pedagógusként is. Ha egy intézményvezető rossz pedagógus, akkor 

vezetőként sem lesz tekintélye. Szakmailag is arra kell törekednie, hogy példát 

mutasson. 

 

 Legyen jelen az intézmény életében. Tudjon mindenről és mindenki legyen is 

azzal tisztában, hogy tud mindenről. Vegyen részt tevőlegesen is az iskola 

életében, ne csak az irodai székből irányítson, érdeklődjön. Legyen ott az iskolai  
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 programokon, kísérje végig a felkészülést a rendezvényekre, tekintsen bele az 

osztályok, csoportok mindennapi életébe stb. De ezt ne úgy tegye, hogy 

ellenőrzésnek éljék meg a kollégái, hanem partnerségnek, támogatásnak. 

 

 És mindenekelőtt ne féljen „embernek lenni”. Szerintem egy vezetőnél sem 

szégyen, ha időnként kiderül, hogy ő is „emberből” van. Azzal is példát tud 

mutatni, ha saját gondjai ellenére is képes a lehető legjobban ellátni a feladatát, a 

legtöbbet kihozni magából. Legyen képes beismerni a hibáit, tévedéseit. 

 

Ezeket az alapelveket egész pedagógusi pályám alatt magaménak vallottam és 

igyekeztem ezek szerint élni és végezni a munkámat. Remélem, hogy ezek miatt is 

sikerült kiérdemelnem kollégáim bizalmát, hiszen intézményvezető-helyettesként is 

éveken át élveztem maximális támogatásukat.  

Erősségemnek tartom ezeken kívül a jó kommunikációs készséget, empátiát, 

objektivitást. Jó problémamegoldó képességgel rendelkezem és nagyon kitartó vagyok. 

Nem erősségem viszont a határozottság, hajlamos vagyok érzelmi alapon dönteni akkor 

is, amikor nem szabadna. Ezt még tanulnom kell, tudatosabbnak kell lennem. Alapvetően 

mindig konfliktuskerülő voltam. A nyolc vezetőhelyettesi év alatt kénytelen voltam 

elfogadni, és megtanulni, hogy néha bele kell állni egy konfliktusba, ha célt akarunk érni. 

De még ma sem megy könnyen, még van mit fejlődnöm ebben. Pont azért, mert ez 

számomra idegen, próbálom inkább elejét venni, megelőzni a konfliktusokat. 

Másik gyengeségem az önbizalom hiánya. Tudom, hogy képes vagyok rá, de nem hiszem 

el. Nagyon fontos számomra a külső támogatás, megerősítés. 

 

9. Zárszó 

A gyógypedagógia szerepe, lehetőségei alapvetően megváltoztak napjainkra. A 

társadalmi, gazdasági folyamatok - sajnos többnyire negatív- hatása egyre nagyobb 

mértékben befolyásolja a lehetőségeket, hasonlóan a többi oktatási intézményhez. Az 

innovációnak rendre gátat szabnak az anyagi és infrastruktúrális lehetőségek, a személyi 

és tárgyi feltételek hiánya. Tervezni gyakorlatilag csak olyat lehet, amihez nincs szükség 

finanszírozásra. Így azonban „nagyot álmodni”, csak szűkös körülmények között lehet és  
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csak a távoli jövőre.  A mai helyzetben, a szinte évente változó körülmények között csak 

annyit tehetünk, hogy megpróbálunk valamiféle kiszámítható állandóságot, biztonságot 

teremteni az életben eleve hátránnyal induló gyerekeknek. Feladatunk, hogy növeljük 

önállóságukat, felvértezzük  őket azokkal a kompetenciákkal, készségekkel, amelyek 

segítik majd a társadalomba való beilleszkedésüket, alkalmazkodásukat a változó 

körülményekhez. 

Hiszem, hogy intézményvezetőként is hasznára lehetek még az intézménynek, ahol az 

egész eddigi pályámat töltöttem. Célom, hogy befejezzem a megkezdett munkát és 

hozzájáruljak az iskola jövőbeli eredményes működéséhez. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

„Nem a kő súlya az, ami számít. 

                                                                                                              Hanem az ok, amiért felemeled.” 

(Hugo Girard) 

                                                                                                                                                                                                                                            

Bízom a Dél-Budai Tankerületi Központ támogatásában és pályázatom pozitív 

elbírálásában. 
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