Pályázati nyilatkozat
Alulírott Papp Péter (szül. :Nagyatád, 1980.12.16.) pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások
Minisztere által kiírt, a www.kozigallas.hu honlapján 2017. március 17-én megjelent pályázati
felhívás alapján a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola intézményvezető (magasabb
vezető) állásra.
A következő nyilatkozatokat teszem:
1. Nyilatkozom arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a
magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő
feltételeknek megfelelek. Ennek igazolásait mellékelem.
2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához,
továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. A pályázat tartalma harmadik
személlyel közölhető.
3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak
a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.
4. Nyilatkozom arról, hogy megbízásom esetén eleget teszek vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségemnek.
Pályázatomhoz mellékelem a következőket:
·

szakmai önéletrajz

·

szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

·

hatósági erkölcsi bizonyítvány

·

végzettség meglétét igazoló okmány másolata

·

a közoktatás vezető képzés végzését igazoló dokumentum
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·

továbbképzéseket igazoló tanúsítványok másolata

Dunaújváros, 2017. április 6.

Tisztelettel:

Papp Péter
pályázó
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I.

Szakmai önéletrajz
Személyes adatok:
Név:

Papp Péter

Születési hely, idő: Nagyatád 1980.12.16.
Anyja neve:

Házi Éva

Lakcím:

Dunaújváros Erkel kert 14. I/1.

Családi állapota:

nőtlen

Telefonszám:

06-20-917-46-81

Email:

petipapp80@freemail.hu

Tanulmányok:
1995-1999

Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg

1999-2003

Pécsi Tudományegyetem, a JPTE jogutó intézménye
Természettudományi Kar
Testnevelő tanár

2005-2007

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Gyógytestnevelő tanár

2006-2008

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2011-2014

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
Oktatástörténet Doktori Program
Doktori disszertáció: A tanárképzés történet a Pécsi
Pedagógiai Főiskola testnevelés tanszék tükrében
1948-1992-ig
Egyéb képesítés:
2003

Sportedző úszás sportágban

2003

Sportedző labdarúgás sportágban

2010

UEFA „B” Diploma (Labdarúgás)

Szakmai tapasztalat:
2005-

Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola

2004

Daruszentmiklós Benedek Elek Általános Iskola
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2004

Barcs Ipari és Szakmunkásképző Iskola

Tanult nyelvek:
Német- középfok
Olasz- társalgási szint
Angol- társalgási szint
További ismeretek:
Számítógépes ismeretek
„B” kategóriás jogosítvány
Kitüntetések:
2014

„Fejér megye diáksportjáért –díj”
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II.

Bevezetés:
2017. szeptemberében kezdtem meg a Bánki Donát Gimnázium és
Szakgimnáziumban a tizenkettedik tanévemet. A tanítási éveim mellett
folyamatosan képeztem magam, aminek a csúcsa a doktori iskola elvégzése volt.
Jelenleg a doktori disszertációmat írom, mely ebben az évben beadásra került. A
testnevelés tantárgy nagyon fontos számomra, eddig is komoly eredményeket
értem el tanítványaimmal diákolimpiai versenyeken. A Dunaújvárosi Vasvári Pál
Általános Iskola igazgatói pozíciója kellő kihívást jelenthet szakmailag, és
emberileg is. Képesnek érzem magam a feladat elvégzésére, az iskolát befolyásoló
tervek alkotására és megvalósítására.

II.1

Szakmai hitvallás
A Vasvári Pál Általános iskola a város életében mindig is komoly szerepet játszott,
játszik mind a sport területén, mind a tanulás terén egyaránt. Ennek a feladatnak
tovább kell folytatódnia úgy, hogy közben mindig emelni kell az előző évek
szintjét. A mai világban nem egyszerű feladat egy intézményt vezetni, sok
kihívással kell szembenézni. Egy vezetőnek mindig szem előtt kell tartani azt a
célt, miszerint minden lehetőséget meg kell adni a tanulók fejlődéséhez,
képzéséhez.
Úgy vélem vezetőként alkalmas vagyok/ lehetek arra, hogy
 felelősséget vállaljak más emberekért
 célokat határozzak meg és irányt mutassak
 döntéseket hozzak
 megértessem másokkal, mit kell elérnünk
 motiváljak, elismerjek, ellenőrizzek
 az iskola arculatát erősítsem
 a hagyományokat tiszteljem és ápoljam
 értéket teremtsek
 az értékeket megőrizzem.
Olyan szakmai színvonalat szeretnék elérni, hogy a tanulóink kiemelkedjenek,
megállják a helyüket a középiskolákban, és vigyék az iskola hírnevét a
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felsőoktatásba. Ehhez elhivatott, szakmailag felkészült pedagógusokra,
együttműködő és elfogadó szülőkre és támogató fenntartóra van szükség.
II.2 Küldetésnyilatkozat
Célom, hogy a közoktatás a város lakói számára modern körülmények között,
világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült
pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánom elérni azt,
hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének
megfelelő képzést kapjon. Az iskola a gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe kell venni a
gyermekek képességeit. Tanulókat olyan légkörben kell nevelnünk, amelyben
biztonságot,

törődést,

odafigyelést

éreznek.

Pedagógiai

tevékenységünk

középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Az iskolában fontos a tudás, a
szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, a
kulcskompetenciák

fejlesztése,

a

társadalmilag

elfogadott

értékek,

a

hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. Célom a partnerközpontú
szemlélet kialakítása: pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal edzőkkel és más
partnerekkel való szoros együttműködés. Különös figyelmet kell fordítani a város
sportegyesületeire úgy, hogy mindez a folyamatos kapcsolattartás a tanulók
fejlődése érdekében történjen. A sport és a tanulás fontosságát kell hangsúlyozni,
azt, hogy a sport és a tanulás egymás mellett végzendő tevékenység.
Hiszem és vallom, hogy minden gyermek sikeres lehet valamiben, legyen az
rajzverseny vagy énekverseny, sport vagy tantárgyi verseny. Ehhez természetesen
éles szemű, a tehetséget meglátó és gondozó kollégákra van szükség. Célom,
hogy minél több gyermek találja meg a számára azt, amit szívesen és sikeresen
művel.
III.
III.1.

Helyzetelemzés
Iskoláról
A Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola 65 éve működő intézmény.
Az iskola fenntartója a Dunaújvárosi Tankerületi Központ.
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A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint az alapfeladat a körzetbe tartozó
tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.
Az intézményben nyolc osztályos általános iskola működik évfolyamonként
három-három osztállyal, ebből két osztály sportosztály.
Az iskola tanórán és a tanórán kívül is segíti a hátránnyal induló tanulók
felzárkóztatását, illetve kiemelt feladatként tekint a tehetségek gondozására.

III.2.

Személyi feltételek

III.2.1. Nevelőtestület
Az iskola tantestületének száma 50 fő, nem pedagógusok száma 4 fő.
III.2.2. Technikai személyzet

III.3.

Gazdasági ügyintéző:

1 fő

Iskolatitkár:

1fő

Takarító:

4 fő

Karbantartó:

1 fő

Tárgyi feltételek
Az iskolában található helyiségek megfelelő állapotúak, igaz lehetne mit
javítani, csinosítani rajtuk.
A tavalyi évben került sor a tornaterem felújítására, ami a modern igényeknek
egyértelműen megfelel.
A kinti betonos sportpálya erősen felújításra szorul.
A számítástechnika teremben közel 30 számítógép áll a tanulók rendelkezésére.
Szaktermek száma 12, 6 tanári szoba, 1 tornaterem, 1 tornapálya és 28 oktatási
hely biztosítja az oktatás minőségét.
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III.4.

Gazdasági stratégia
A fenntartó a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, amely szerv állami
normatívákat állapít meg, így az iskola nem rendelkezik önálló költségvetéssel.
(2016-tól már létszámarányosan lettek elosztva az egyéb költségek, mint a rezsi
költsége is.)

III.5.

Szervezeti kultúra
Egy iskola akkor jó, ha magában hordozza az általános értékeket, kialakít
önmagára jellemző értékeket, kialakul a saját arculata, közösséget formál és
közösséget épít.
Melyek ezek az értékek:


szakmailag felkészült és önmagát tovább képezni vágyó pedagógusok



a jól szervezett egész napos oktatás



tanulmányi és sportversenyeken való kiváló eredmények elérése



kulturális programok szervezése(rendszeres színházlátogatás, múzeumi
foglalkozások, zenei előadások)



szakköri foglalkozások lehetőségei



tanulmányi- és osztálykirándulások, zöld tábori kirándulások
lehetőségei

III.6.

Oktató- nevelő munka

III.6.1. Nevelő munka
Az iskola fő tevékenysége a nevelés és oktatás. Mindenképpen nagyon
fontosnak érzem a nevelést. Tanulóink nagy része napi életének több, mint a
felét az iskolában tölti el. Ezért a nevelést kiemelten kell kezelni.
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Nemcsak osztályfőnöki órán, hanem egész nap figyelemmel kell kísérni, s az
oktatási feladatok közé beágyazni a nevelést. A mai rohanó világban az
oktatáson kívül egyre több nevelési feladat hárul a nevelőkre, így ennek a
változásnak meg kell felelni az iskola falain belül.
A mindennapos testnevelés bevezetésével a sportolóknak lehetősége nyílik
ezeknek a tanóráknak egy részét a saját sportáguk edzésmunkájára fordítani. A
sportosztályok tekintetében ez nagy létszámot érint.
Az iskolai egészségfejlesztés területén nagy a hátrány, hogy nincs
gyógytestnevelés, erre mindenképpen megoldást kell találni.
Fontos színtere a nevelésnek a Diákönkormányzat, amely megtaníthatja a
tanulóknak a közéleti szerepvállalást, kialakíthatják felelősségtudatukat és
véleményük kinyilvánításának helyes formáit.

III.6.2. Az oktató munka
Az iskola rendelkezik az oktatáshoz megfelelő képzettségű kollégákkal.
Többen tanulói, jelenleg már tanárai az intézménynek. A tantestület egy
markáns része már évtizedek óta tanít az iskolában.
Az intézmény 8 évfolyamon 24 osztállyal működik.
Beiskolázási adatok szerint minden tanulót felvettek valamely középiskolába.
Tanulói létszámok: 545 tanuló jár az iskolába.
Oktatási színterek:


egész napos oktatás



csoportbontás matematikából és német és angol nyelvből



informatika oktatás



délutáni foglalkozások
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könyvtár



tehetséggondozás, felzárkóztatás



tanulmányi versenyek



nyelvvizsga előkészítő



hit- és erkölcstan



továbbtanulási felvételi előkészítők matematikából, magyar nyelv- és
irodalomból



kompetencia mérések a 6. és 8. évfolyamon



beintegrálás: az SNI és BTM-es diákok fejlesztőpedagógusi és
logopédusi szakellátásban részesülnek, pedagógiai asszisztensek segítik
a tanulók előmenetelét



III.7.

osztályozás, értékelés

Kapcsolatok
Nagy jelentőséggel bír az iskoláról a partnerekben kialakuló kép. Ennek
alakításában jelentős szerepe a kapcsolattartás tudatos tervezésének. E
kapcsolattartásnak kettős funkciója van. Egyrészt szolgálja a nélkülözhetetlen
együttműködés hatékonyságát, másrészt alakítja az intézményről kialakult képet.
Az SZSZ vezetőivel fontos a rendszeres párbeszéd, jó lenne, ha minél több
szülőt be lehetne vonni az iskola közös életébe. Ehhez természetesen az
osztályfőnökök munkája nélkülözhetetlen.

IV. Vezetői program
„Azért vagy itt,
Hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót,
Olvasd az írást,
Azért vagy itt,
Hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj,
Nehogy a porba hullj”

(Részlet Ákos, Azért vagy itt, című dalából)
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IV.1. Az iskolai környezet
Az iskola épületét időszakonként, egy részét felújították, ám még így is számos
része szorul felújításra. Apróbb felújítások történtek, mint a tetőszigetelések,
homlokzati fal javítása, festése, a lecsorbult lépcsők biztonságossá tétele.
Az iskolai udvar erősen elhasználódott, sok helyen balesetveszélyes. Az iskolai
környezet javítás érdekében több megoldást is tudnék javasolni, többek között zöld
növények ültetése, esetleg osztályonkénti fák ültetése, ami a tanulók környezeti
nevelésére kiváló alapot szolgálna. Az iskolaudvaron egy kis méretű homokos
focipálya biztosítja a szünetben a sportolni vágyó gyerekek igényét.
A mindennapos testnevelés miatt a tornaterem leterheltsége maximális, a jó idő
esetén a tanulók a betonos pályát használják. Sajnálatos tény, hogy nincs
futópálya, ezzel is lehetne bővíteni a testnevelés órák repertoárját.
Az iskolai rendezvényeket általában a belső udvarban tartják meg, ami kiváló
hangulatot biztosít családias légkörével.
Célom az iskola felszereltségét körülményekhez képest bővíteni. Az iskolai
betonos pályára kosárlabda palánkokat helyezni, szigorúan a baleseti előírásoknak
megfelelően. Az iskola nem rendelkezik súlylökő körrel, amennyiben lehetőség
nyílna rá, mindenképpen kiváló lenne az atlétikai dobószámok oktatására. Az
iskola tárgyi feltétele jónak mondható, az elhasználódó eszközök pótlása
szükségszerű lenne.
Fontos feladatnak tekintem az iskolaépület, a berendezés állagának folyamatos
megóvását. Következetesen harcolni kell a szándékos rongálás, az igénytelenség
ellen. El kell érnünk, hogy tanítványainknak belső igényük legyen napi
környezetük rendezettségének, tisztaságának megőrzése, ami tisztában vagyok
vele, egy részét otthonról hozza a gyermek, és igen nehéz feladat elérni, hogy
vigyázzon arra is, ami nem az övé.
IV.2. Gazdálkodás
Az oktatás költséges, a finanszírozás évente folyamatosan változik. Az
intézményvezető feladata a naprakész szabályozás megteremtése, a meglévő
szabályzatok felülvizsgálata, újak készítése. Tornaterem bérbeadása fontos
bevételt képez.
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IV.3. Szervezeti kultúra

A nevelési program fontos eleme a neveltségi szint emelése. A családok nehéz
helyzetben vannak, egyre kevesebb időt tudnak a gyermekekkel tölteni, hiszen a
tanulók több időt töltenek az iskolában, mint otthon.
Ennek következménye, hogy pedagógusoknak kell alapvető szociális-, és illemszabályokat kialakítani a tanulóknál. Ehhez következetes munkára lesz szükség
osztályfőnöktől, szaktanártól. Fontos, hogy egységes, számon kérhető szabályokat
alakítsunk ki (Házirend betartása), melyeket egységesen kérjünk is számon.
Intézményi kultúra fejlesztése:
Célom, demokratikus vezetési stílussal, a hatáskörök és feladatkörök pontos
tisztázásával, rendszeres intézményvezetőségi ülések megtartásával jó munkahelyi
légkör megteremtése, mely alapja az alkotómunkának. Fontosnak tartom, hogy
minden kollégám érezze, a feladatok csak általa és vele oldhatók meg.
Elengedhetetlennek tartom, hogy a munkatársak és a vezetés között nyílt és
folyamatos legyen az információáramlás. A kollégákat ösztönözni szeretném a
szakmai és módszertani megújulásra, biztosítva a továbbképzési lehetőségeket. A
pedagógusok egyenletesebb terhelését kívánom szem előtt tartani.
Hagyományok ápolása:
Hiszem, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok ápolásával, a múlt értékeinek
tiszteletben tartásával lehet eredményesen építeni. Szeretném megőrizni iskolánk
hagyományos rendezvényeit.

Iskolánk arculatának javítására vonatkozó elképzeléseim: (PR tevékenység)
Az iskola tanulóinak eredményeit mind az iskolában, mind a honlapon, és az írott
sajtóban is maradéktalanul megjelenne, büszkeségeinket mindenki ismerje meg
kiemelve azon kollégákat, akik felkészítették a tanulókat az egyes versenyekre.
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Szeretném, ha megjelennének képzőművészeti oktatásunk, nevelésünk alkotásai,
hogy sokkal több gyerekmunka gazdagítsa iskolánk tereit, tárlóit.
Az iskola honlapján az aktualitások napra készen jelenjenek meg.
Eszközfejlesztés
Be kell szerezni a kötelező eszközjegyzékben előírt taneszközöket. Fontos, hogy a
tanári szertárak áttekinthetővé váljanak. Felső tagozaton a természettudományos
tantárgyak oktatási hatékonyságának növelésére fontos a szaktárgyi digitális
tananyagok használata, a digitális tábla kihasználásának növelése, IKT eszközök
használata. A taneszközök kiválasztásánál az alsó tagozaton egy-két tantárgynál
már mód van arra, hogy olyat válasszanak a kollégák, ahol differenciáltan
tartalmazza a munkatankönyv a feladatokat, de a legtöbb esetben a
differenciáláshoz szükséges eszközöket, feladatokat maguk állítják elő a
pedagógusok.
IV.4. Oktató- nevelő munka
Kiemelt feladatok közé tartozik gyermekek neveltségi szintjének fejlesztése.

Érvényt kell szerezni annak, hogy minden tanulónak egyformán vannak jogai és
természetesen kötelességei. Ezeket iskolai Házirend tartalmazza. Betartásuk
minden tanulóra, nevelőre egyformán érvényesek, betartandók.
Az iskolában nagy gondot fordítanak a kollégák a tanulók felzárkóztatására.
A továbbiakban a tehetséggondozásnak kell kiemelt feladatnak lennie.
Fontos a nevelési célok megvalósításában a tanulók tanulmányi kirándulásának,
a délutáni foglalkozásainak sokszínűsége, de fontos az iskolaotthonos rendszer
egyéb foglalkozásai. A felső tagozatosaink tanulószobájának célja elsősorban a
tanulmányi munka elvégzése, de elengedhetetlen, hogy a délutáni szabadidőt 16
óráig tartalommal töltsék meg (nyelvi szakkör, informatika szakkör, olvasás,
könyvtári óra, szabad sport, természettudományi szakkör). Ez annak függvénye,
hogy milyen szakos a tanszobába beosztott kolléga.
IV.5. Személyi feltételek
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A következőket kérem kollégáimtól:


Szakmailag felkészültek legyenek és innovatívak



Alkalmazzanak az oktatásban differenciálást



Használják az oktatásban a modern technikát (interaktív táblát)



Rendszeresen értékeljék a tanulók teljesítményét objektív mérések
alapján



Vegyenek részt tehetséges tanulóikkal versenyeken



Rendszeresen tájékoztassák a szülőket gyermekük előmeneteléről



A vezetéssel, a kollégákkal, a szülőkkel bizalomra épülő korrekt
munkakapcsolat alakítsanak ki

Az intézmény hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétele az is, hogy a
vezetés csapatmunka legyen. Fontos, hogy kialakítsuk a felelősségi területeket,
rendszeressé váljanak a vezetőségi-, munkaértekezletek. Ahhoz, hogy vezetői
programom megvalósulhasson, továbbra is számítok az iskolavezetés tagjaira. A
munkaközösség-vezetők szakmai irányítása mellett tudnak majd pedagógusaink
felkészülni a jogszabályi változásokból adódó feladatokra.
Iskolai szabályzatok elkészítése
Az iskola rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, de ezeket a jogszabályok
változásai és a hatékony működés érdekében időről-időre felül kell vizsgálni.
Tervszerű ellenőrzés
Az iskola csak akkor működhet jól, ha a folyamatokat folyamatosan ellenőrizzük.
A feladat leírása, a határidő, a sikerkritériumok, a felelősök ismeretében lehet
pontos eredményekhez jutni. Az óralátogatások elengedhetetlenek a minőségi
munka biztosítása érdekében.
Képzéseken megszerzett tudás továbbítása a tantestület felé
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A képzéseken résztvevő pedagógusok adják tovább az újonnan megszerzett
tudásuk legfontosabb elemeit.
IV.6 Kapcsolat
Intézményi kapcsolatok a különböző szervekkel a célok, a tervek
megvalósításában nyújtanak segítséget. Fontos a leendő kapcsolatok megőrzése,
az iskolai kapcsolatrendszer megerősítése, elmélyítése.

V. Összegzés
Az iskola egyéni arculatát szeretném teljessé tenni, képzési struktúránkkal, az
iskola múltjának tiszteletben tartásával. Célom a meglévő értékeken alapuló
ismételt megújulás, az új oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő irányban, mert
csak így biztosítható iskolánk eddig elért hírnevének megőrzése, további erősítése.
Legfontosabb céljaim:


együttműködő, jó emberi kapcsolatok kialakítása, a megfelelő légkör a
kollégák és a diákok körében



a feladatok, terhelés egyenletes elosztása



a tanulás, a tudás és a sport értékének előtérbe helyezése



a képességekhez igazodó elvárások és a tehetség kibontakoztatása, erősítése



a városi, megyei versenyek ismertetése (tanulmányi- és sportversenyek)



a városi, megyei versenyek eljutásának biztosítása



iskolai tanulmányi versenyek rendezése



a városi sportegyesületek vezetőivel és edzőivel a kölcsönös kapcsolattatás
kialakítása



pályázati lehetőségekkel folyamatosan élni kell



a délutáni sportolási lehetőségek biztosítása a nem sportoló tanulók számára is



az aktuális eseményekről való rendszeres tájékoztatás a tanári karnak



a tanórák látogatása megbeszélt időpontokban



a munkaközösségek állandó kapcsolattartása




a sportosztályban a sportágak számának kibővítése, új sportágak bevonása
hatékony beiskolázás
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a városi óvodákkal szorosabb kapcsolat kialakítása



az iskolai eredmények publikálása (honlap, nyomtatott sajtó formájában)



a városi cégekkel, üzemekkel felvenni a kapcsolatot



sportbál rendezése, támogatói céllal



tantestületi kirándulások közösségformálás jegyében



a pedagógusok továbbképzésének biztosítása

VI. Mellékletek
1. számú melléklet. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek,
szakképzettségek, szakvizsga mellékletét igazoló okmányok másolata
2. számú melléklet. Hatósági bizonyítvány
3.

számú melléklet. Az 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
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