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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

 

Novák Csilla Irén 

Telefonszám:  +36/ 30 973 43 26 

E-mail cím:  novak.csilla.kando@gmail.com 

Születési hely:  Budapest 

Születési dátum:  1962.12.22.                

Állampolgárság:  magyar 

 

 

 

Szakmai gyakorlat 
 

 

Kandó Téri   2018.07.01-2019-08.15. megbízott intézményvezető 

Általános Iskola  2016.06.26-2018.06.30.  intézményvezető-helyettes,  

általános iskolai matematikatanár 

 

Budapest XVIII. Kerületi  2006.08.01-2016.06.25.  intézményvezető-helyettes,  

Kondor Béla        általános iskolai matematikatanár 

Általános Iskola  1992.01.01-2006.07.31.  általános iskolai matematikatanár,  

munkaközösség-vezető 

1991.06.15-1991.12.31.  felső tagozatos napközis nevelő 

1989.06.15-1990.04.24.  felső tagozatos napközis nevelő 

    1983.09.01-1987.11.16.  általános iskolai tanító,  

munkaközösség-vezető 

1982.08.15- 1983.08.31.  alsó tagozatos napközis nevelő 

 

 

 

mailto:novak.csilla.kando@gmail.com


Intézményvezetői pályázat 2019  Novák Csilla Irén 

 

5 
 

Iskolai tanulmányok 

 

1999-2001  közoktatási vezető szakvizsga (319/2001.) 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar  

1986-1988  matematika szakos általános iskolai tanár (884/1988.) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Iskolai Tanárképző 

Főiskolai Kar Kiegészítő Tagozat  

1981-1984  általános iskolai tanító (292/84.) 

   Budapesti Tanítóképző Főiskola  

 

Szakmai továbbképzések, minősítések 
  

2018   „Tudással, hittel, szakértelemmel” konferencia Kecel 

2018  3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján elsősegély-nyújtási oktatás 

az alapítvány által vásárolt félautomata defibrillátor kezeléséhez, újra élesztés 

2018 „II. Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában” konferencia és 

workshop (Az I. konferencián és workshopon is jelen voltam.) 

2018  mesterpedagógus minősítési szakértő  

2016 „Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) 

pedagógusmoduljaihoz” című képzés 

2016  Neptun KRÉTA - Adminisztrációs feladatok: Előzetes tantárgyfelosztás 

2016  minősítési és tanfelügyeleti szakértő  

2015  Mesterpedagógus fokozat 

2015  Szakértők felkészítése a pedagógus minősítésre - blended továbbképzés  

2015  Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai szakmai ellenőrzésre - 

 blended továbbképzés 

2015 Szaktanácsadók felkészítése a matematika tantárgy tanításának fejlesztő célú 

támogatására – akkreditált pedagógus továbbképzés 

2015  Az intézményi adatfeltöltési felelősök informatikai jellegű képzése 

2015 Geomatech @ Élményszerű matematika - akkreditált pedagógus 

továbbképzés 

2015   Egészségpromóciós szemléletű, drogprevenciós tréning pedagógusok részére - 

akkreditált továbbképzés 
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2014 Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, 

hasznosítása - pedagógus továbbképzés 

2010 Aktuális kérdések az iskolai nevelés gyakorlatából 

2010 „Diszkalkulia” konferencia 

2004 „Számítástechnikai ismeretek, Szövegszerkesztés modul” akkreditált 

pedagógus továbbképzés 

 

 

Kitüntetések 
 

▪  2016 „Kerület Tanára” elismerő cím példamutató pedagógusi tevékenységéért a 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő 

Testületétől 

 

▪ 2018 „Művelődésért díj” Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzatának Képviselő Testületétől a Kandó Téri Általános Iskola 

tantestületének tagjaként kiváló szakmapedagógiai és példaértékű munkájáért  

 

▪ 2013 „Az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele” a Kondor Béla 

Általános Iskola tantestülete részére: több évtizedes kimagasló, nehéz körülmények 

között végzett, oktatást megújító, innovatív, a lakókörnyezet igényeinek megfelelő 

oktató-nevelő munkájáért 

 

▪ 2011 „Művelődésért díj” Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzatának Képviselő Testületétől a Kondor Béla Általános Iskola 

nevelőtestületének kimagaslóan jó, hosszú távon eredményes, esélyteremtő, innovatív 

szakmai és emberi munkájáért  
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Személyes képességek, készségek 
 

 

Kommunikációs készségek Jó kommunikációs készség, amelyet tanári és 

vezetői munkám során szereztem meg. 

Fontosnak tartom, hogy a problémamegoldás, 

konfliktuskezelés folyamatában megértsem a 

másik fél gondolatát (empatikus látásmód), és a 

döntés-előkészítés, a döntés, feladatmegosztás 

közös megbeszélés eredménye legyen. 

Szervezési/vezetői készségek Jelenleg megbízott intézményvezetőként egy 60 

fős nevelőtestület, valamint 19 fő pedagógiai 

munkát közvetve, vagy közvetlenül segítő 

alkalmazott munkájának összehangolásáért 

felelek. Vezetői munkámat a jogszabályok 

ismerete, rendszerszemlélet és jó 

szervezőkészség jellemzik. 

Munkával kapcsolatos készségek Az innovációnak fontos szerepet tulajdonítok, a 

jól bevált gyakorlatok mellett. Az egyéni 

kezdeményezéseket támogató csapatmunkát 

részesítem előnyben.  

Számítógép-felhasználói készségek Gyakorlott számítógép-felhasználó vagyok. 

2004-ben „Szövegszerkesztési modult” 

végeztem akkreditált pedagógus továbbképzés 

keretében. Vezetői és pedagógiai 

tevékenységemben a számítógépet gyakorlottan 

használom.  

Egyéb jártasságok, készségek Óvónői középfokú végzettség  

B kategóriájú járművezetői engedély 1981  
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„A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.” 

          Széchenyi István 

 

SZAKMAI ÉLETÚT 
 

1982-ben képesítés nélküli nevelőként kezdtem a pedagógiai munkám a Kondor II Általános 

Iskolában. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1984-ben kaptam meg tanítói diplomámat 

könyvtáros szakkollégiumi végzettséggel. 1983-tól már tanítottam, és 1985-ben a 3-4. évfolyam 

magyar tantárgycsoport munkaközösség-vezető feladataival bízott meg az igazgató. 

1988-ban szereztem meg általános iskolai matematikatanári diplomámat az ELTE Általános 

Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának Kiegészítő Tagozatán. 

2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán 

szakvizsgáztam, közoktatási vezető oklevelet kaptam.  

2003-tól az OKÉV kompetenciaméréseinek iskolai koordinátora voltam.  

Matematikatanárként büszke vagyok arra, hogy több tanítványom lett kerületi versenyen 

dobogós helyezett.  

A 2006/2007-es tanévtől a Kondor Béla Általános Iskola igazgatóhelyetteseként a felső tagozat 

szakmai munkáját koordináltam, irányítottam. Ötletgazdája voltam a Kondor Szülői Katedra 

című havonkénti előadás-sorozatnak, mely a szülőknek nyújtott segítséget a gyermekeik 

nevelésében. A kor kihívásának megfelelően az iskolai honlap elkészítését kezdeményeztem és 

segítettem. 

 2013-ban több kolléga összefogásával megalapítottuk a Kondor Béla Általános Iskola 

hátrányos helyzetű tanulóit támogató alapítványt.  

Szakmai életutam során a pedagógusi munka szinte minden területét megismertem, így átfogó 

és sokrétű a tapasztalatom az iskolában folyó nevelésről és oktatásról. Rendszeresen használom 

a számítógépet és a világhálót. Folyamatosan fejlesztem digitális képességeimet.  

Nélkülözhetetlennek tartom a tanulás-tanítás folyamatában a differenciált képességfejlesztést. 

Az iskolai tantárgyfelosztás elkészítésekor törekszem arra, hogy a pedagógusok lekötött 

munkaidejében tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás is legyen.  

2016-ban megpályáztam és elnyertem  a Kandó Téri Általános Iskola intézményvezető-

helyettesi beosztását. Befogadó, segítőkész, összetartó közösségbe kerültem. Törekedtem a jó 

emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására a kollégákkal, gyerekekkel és a szülőkkel a kandós 
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értékek alapján. Vezetői munkám mellett matematikát tanítok. 2018. július1-től megbízott 

intézményvezetője vagyok az iskolának. Eddigi munkám során elindítottuk az intézményi 

önértékelést, elkészítettük az 5 éves Önértékelési Programot és az éves Önértékelési terveket. 

Elvégeztük az elégedettségmérést a szülők, nevelők és tanulók körében. Bevezettük a 2., 4. és 

6. évfolyamon a számolási alapképességek mérését. Értékeltük és kijelöltük a fejleszthető 

területeket. Szívesen segítettem kollégáimat a minősítés folyamatának felkészülési 

szakaszában. Köszönöm, hogy bizalommal fordultak hozzám. 

Ezekben az években elsajátítottam az e-napló (MOZA majd idén a KRÉTA) használatát. 

A kompetenciamérés eredményeinek vizsgálatát és elemzését minden évben elvégeztük a 

szakmai munkaközösségekkel, s a kollégák számára összegyűjtöttük a kompetenciák 

fejlesztésének lehetőségeit, területeit a nevelő-oktató munkában és a tanórán kívül. 

2018-ban a szülői ház és a diákönkormányzat támogatásával  bevezettük mesterportfólióm 

innovációját a „Nyugi Zóna Program”-ot, melynek elsődleges célja, hogy a tanulóközösség 

minden tagjának biztosítva legyen a nyugodt, zavartalan tanuláshoz való joga.  

 

A munkám a hivatásom. A legfontosabb pedagógusi és vezetői tulajdonságoknak a gyermekek 

szeretetét, a hitelességet és a személyes példamutatást tekintem. Ezek segítenek a tanulók 

nevelésében, a kollégák és a szülők bizalmának elnyerésében és megtartásában. 
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MOTIVÁCIÓ 
 

A Kandó Téri Általános Iskola környezete, felszereltsége és szellemisége, pedagógusainak 

szakmai és módszertani felkészültsége átlagon felüli tanítási és tanulási feltételeket biztosít 

pedagógusnak és diáknak egyaránt.  

Magyar Márta három évtizedes szakmai és vezetői munkája értékes örökséget adott át, mely  

nem kis felelősséget ró rám. Bízom abban, hogy több évtizedes tanítói és tanári pedagógiai 

munkám, vezetői gyakorlatom képessé tesz arra, hogy megtartsam és továbbfejlesszem 

vezetőtársaimmal és a tantestület tagjaival az iskolában folyó nevelő-oktató munka magas 

színvonalát. Számomra is fontos, hogy a  „Kandó” továbbra is a szülők és gyerekek által 

kedvelt, a szakma által elismert nevelési-oktatási intézmény maradjon. 

 

A pedagógusi életpályámat és terveimet ajánlva pályázom meg a Kandó Téri Általános Iskola 

intézményvezetői állását. 

 

kép forrása: a Kandó Téri Általános Iskola Pedagógiai Program fedőlapja 
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HELYZETELEMZÉS 

 

I. Az iskola környezete, épülete, a helyiségek felszereltsége és a taneszköz 

ellátottság 
 

A Kandó Téri Általános Iskola Budapest  XVIII. kerületében, Pestszentlőrincen, a Ganz-

kertvárosban található; 2020-ban 40 éves lesz. Barátságos, nyugodt településrész családi- és 

társas házakkal, lakóparkokkal.  

A Kandó Téri Általános Iskola gyermekbarát környezetben helyezkedik el. A jól felszerelt 

épület tágas játszó- és sportudvarral, fedhető műfűves pályával büszkélkedhet. A délutáni 

levegőzéshez különleges lehetőség az iskola mögött lévő Kandó tér jól felszerelt játszótere, 

hatalmas zöld területe. 

Jelenleg 30 osztályban közel 800 gyermek jár ebbe a nyolc évfolyamos iskolába. Az első három 

évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik a tanítás. A 4-8. évfolyamon a tanórán kívüli 

tevékenységek mellett napközi és tanulószobai foglalkozást is biztosítunk a diákoknak. 

Két tornatermünkből egy osztható. Sajnos a tornatermi öltözőkből három 1981 óta nem volt 

felújítva. A tantermek korszerű padokkal és gerinckímélő székekkel berendezettek. A fenntartó, 

a Kandó Téri Általános Iskola Alapítványa és a szülők támogatásának köszönhetően minden 

tantermünk projektorral és vetítővászonnal ellátott, 10 teremben található interaktív tábla. Az 

idei évben a tankerülettől kapott 27 db és az iskola alapítványától kapott 6 db tablet segíti  az 

egyéni, vagy páros-, csoportos kooperatív tanulást. A kollégáknak laptop használata biztosított.  

1980-ban a Kandó Téri Általános Iskola 16 tantermes intézménynek épült, ma 30 tanulócsoport 

nevelése-oktatása folyik benne. A tantermeinkben osztályközösségek élik mindennapjaikat, 

csak technika és két informatika szaktanteremmel rendelkezünk.  

Az iskolához közeli Módszertani Központban 2013 óta három osztálynyi gyermek tanul. 

Szemben az iskolával, különálló épületben található iskolánk könyvtára. Állománya kb. 7000 

db-os, mely nevelést-oktatást segítő kézikönyvekből, ifjúsági irodalomból, ismeretterjesztő, 

tudományos könyvekből, lexikonokból áll. Az iskolai könyvtár nagy előnye, hogy tágas 

terekkel rendelkezik, így alkalmas könyvtárhasználati tanórák, mesemondó-, versmondó- és 

egyéb iskolai versenyek megrendezésére. A kertjében közösségi kemence, 10 db 1x1 méteres 

virágokkal, konyhakerti és gyógynövényekkel beültetett magaságyás található. 
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A használatban lévő infokommunikációs eszközparkunk 

53 db laptop 

51 db asztali számítógép 

1 db szerver 

33 db tablet 

31 db fix projektor 

2 db mozgó projektor 

1 db bemutató projektor 

10 db aktív tábla 

2 db nagy teljesítményű fénymásoló/nyomtató (lézer) 

7 db kis/közepes teljesítményű lézernyomtató 

Interaktív eszköz: 1 db 

Fényképezőgép: 2 db 

Videó kamera: 2 db 

 

Számítástechnikai eszközeink beszerzésében az állami támogatás mellett a Kandó Téri 

Általános Iskola Alapítványának anyagi támogatása komoly segítséget jelent. 

A digitális szemlélet fejlesztése, a folyamatos eszközbővítés és az internet sávszélességének 

növelése elengedhetetlen. Informatikai gépparkunk működtetetéséhez a lehetőségeink 

korlátozottak, a jelenlegi WIFI hálózat nem alkalmas a tanulói tabletek kiszolgálására. Bízunk 

abban, hogy a folyamatban lévő Diákháló Program keretében megkezdődött sávszélesség-

bővítés és kiépítés kivitelezése a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 

koordinálásával  szélesebb, gyorsabb internet szolgáltatást eredményez. 

Hagyományos taneszközökben is gazdag a Kandó Téri Általános Iskola. (térkép, kísérleti 

eszközök, testek, modellek, Bee-bot robot méhecske, Sakk Palota Program készletek, bábok, 

tanulást támogató logikai - és a közösség formálását segítő társasjátékok stb.) 

 

 

 

 

 

 

 



Intézményvezetői pályázat 2019  Novák Csilla Irén 

 

13 
 

II. A tanulóközösség létszáma, összetétele, megoszlása 

 

A 2018/19. tanévben 800 tanuló jár iskolánkba, a magántanulók száma 5 fő, a külföldön 

tartózkodó, jogviszonyt szüneteltetőké 14 fő. 

 

 

Az iskola tantermeinek száma az évfolyamonkénti három osztály befogadására optimális.  

A Ganz-kertvárosban dinamikus a családi és lakópark építkezés, számolni kell azzal, hogy a 

megnövekedett igényt intézményünk már nem tudja befogadni. 

Az osztályok létszáma 18-30 fő közötti, az elmúlt években az alsó tagozaton egyre magasabbak. 

Hat tanterem a II. emeleten napközis foglalkoztatónak épült, jóval kisebb alapterülettel és 

nagyon szűk folyosórésszel. 
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2014/15-ös tanévről a 2015/2016-os tanévre jelentősen csökkent a beilleszkedési -, tanulási -, 

magatartási nehézséggel küzdő (BTMN-s) és hátrányos helyzetű (HH-s) tanulók létszáma, a 

jogszabályi változások miatt. A BTMN-s tanulók száma 2015-től lassú növekedést mutat, ami 

a közoktatásban általános jelenség. 

 

III. A nevelőtestület és alkalmazotti közösség létszáma, megoszlása 

 

Ebben a tanévben az engedélyezett pedagógus létszám 64,5 fő, 4 betöltetlen álláshelyünk van. 

Főleg az 5-6. osztályos napközi és a 7-8. osztályos tanulószoba ellátása okoz gondot. Ezt a 

feladatot a kollégák túlórában látják el. GYED-en és tartós távolléten 4 fő van. Határozatlan 

kinevezésű pedagógusok közül 4 fő részmunkaidőben dolgozik. Köszönet a nevelőtestület 

tagjainak a többletmunkáért. 

Szakos elátottságunk 100%-os.  

 

I 

 

A diagramon jól látható a nevelőtestület korfája. Fontos feladatom vezetőtársaimmal együtt a 

fiatalítás, az újonnan érkezett kollégák mentorálása és továbbra is a teljes szakos ellátottság 

biztosítása.   

A tantestület tagjai számának megoszlása követi a tagozatok tanulói létszámát: 28 tanító és 34 

tanár végzettségű kolléga van. 
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Az elmúlt 5 évben 28 pedagógus minősült Pedagógus II fokozatba, 11 kolléga ment nyugdíjba. 

Ezek a létszámok a következő öt évben nőni fognak. 

 

 

 

Szakképzett utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus gondozza az 

SNI-s, tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel, zavarral küzdő gyermekeket.  

Nevelő-oktató munkánkat három pedagógiai asszisztens, egy laboráns, egy rendszergazda és 

két iskolatitkár kolléga is segíti, másfél betöltetlen NOKS-os álláshelyünk van.  
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Technikai létszámunk 11 fő, ebből 2 fő karbantartó-gondnok, karbantartó-kertész, 7 fő takarító, 

2 fő portás-takarító. Jelenleg 1,5 üres álláshellyel rendelkezünk.  

A gyermekek balesetmentes és tiszta környezetének biztosításához a lelkiismeretes, pontos 

munkavégzésük elengedhetetlen. Ez az igényük  az iskolahasználóknak is. 

 

 

IV. Intézményi alapdokumentumok, Pedagógiai program 

 

Intézményünk alapdokumentumait folyamatosan frissítjük a jogszabályi változások, az 

innovációk, a szülők, a pedagógusok és a tanulók elégedettségméréseinek és a diákparlament 

javaslatainak alapján. 

Az intézményi tanfelügyelet valamennyi dokumentumunkról, a tankerületi belső ellenőrzés 

pedig a Házirendünkről  állapította meg, hogy  a jogszabályban előírt tartalmi elvárásoknak 

megfelel. 

Egy iskola Pedagógiai programját meghatározza a nemzeti alaptanterv a kerettantervvel, a 

pedagógus közösség attitűdje, a tanulóink szociokulturális háttere és a szülői elvárások. 

 

a) Nevelő-oktató munka 

 

Tanulás-tanítás folyamata 

A Kandó Téri Általános Iskolában a jövőben is a személyiség sokoldalú fejlesztése mellett a 

tevékenység-központú oktatás megvalósítása a cél. 

A tanév elején 8-10 héten keresztül az alsós tanítók által összeállított tematika alapján  kezdődik 

meg a tanulás tanítása az elsős osztályokban. A gyerekeknél a tanulás megkezdéséhez 

elengedhetetlenül szükséges képességeket mérjük fel – már a májusi Iskolacsipegető 

foglalkozásokon is – és fejlesztjük. Fontos számunkra, hogy az óvodából az iskolába való 

átmenetet segítsük, sajátos iskolai környezetben. Kiemelt figyelmet kap a nagymozgások, a 

finommotorika, tér-irány-, beszéd- és kommunikáció, pszichés- és tanulási képességek 

fejlesztése. Ezek a játékos tevékenységek hozzásegítik a gyerekeket a sikeres iskolai évek 

megkezdéséhez. A programnak a megtartására és folyamatos megújítására, bővítésére a 

jövőben még nagyobb szükség lesz a tankötelezettségi kort elérő gyermekek fejlesztéséhez. 

Ennek a koordinálása az alsó tagozat munkájáért felelős intézményvezető-helyettes feladata, 

akinek továbbra is számítok emberi és szakmai együttműködésére. 
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Az alsós tanítók közül többen már elvégezték és eredményesen használják a késleltetett olvasás-

írás tanításon alapuló Meixner-módszert. Az a tapasztalatunk, hogy az ezzel a technikával  

tanuló gyerekeknél kisebb a lehetősége a diszlexia és a diszgráfia kialakulásának.  

Az alsó tagozatos tanórákra inkább jellemző a játékosság, melyben képességfejlesztő 

tevékenységek is vannak. Az interaktív, szemléletes tanuláshoz, tanításhoz iskolánkban gazdag 

taneszköz kínálat áll rendelkezésre, valamennyi korosztály számára. 

Kollégáink közül többen elvégezték Oroszlány Péter tanulmódszertani továbbképzését.  

Minden tantárgynak egyéni és sajátos tanulási módszere van. Ezeket a tanulásmódszertani 

heteken gyakoroljuk és megerősítjük. Célunk, hogy minden kolléga megismerje ezeket a 

tanulási képességeket fejlesztő játékokat és eljárásokat. Ennek a belső tudásmegosztásnak a  

színterei: a nevelőtestületi-, a munkaközösségi értekezletek, a hospitálások és az órabemutatók. 

Könyvtárunkban több szakkönyv áll kollégáink rendelkezésére ebben a témában is. Így lesz 

nevelésünk-oktatásunk az egyéni képességeket szem előtt tartva fejlesztéscentrikus. 

2015-ben bevezettük alsó tagozaton Polgár Judit Sakkpalota Programját, heti egy testnevelés 

óra keretében. Ennek a programnak az a célja, hogy fejlessze a logikus-, problémamegoldó-, a 

több alternatívában való gondolkodást, a személyiségjegyek közül az érzelmi, akarati, 

indulatkezelési és a szociális képességeket. Ez a módszer más tanítási órákba beépíthető 

lehetőségeket is kínál. A következő tanévtől minden alsó tagozatos osztályban heti egy órában 

Polgár Judit Sakkpalota Programja szerint tanítjuk a gyerekeket. 

Megkönnyíti a diákok tanulási tevékenységét, ha átgondoltan tervezzük meg az alsó tagozatból 

a felső tagozatba való átmenetet. A tanító nénik  a 4. osztály végén a felső tagozatos  tanároknak 

bemutatják egyénenként a tanulók személyiségét, tanulási képességeit, motiválhatóságát, 

szociokulturális- és szülői háttérét.  

A Szegedi Tudományegyetem által biztosított lehetőséggel már ebben a tanévben is éltünk, 

számítógépes tesztek segítségével feltérképezzük tanulóink egy részének gondolkodási 

képességeit (IKT műveltség, internetes információ keresési hatékonyság, induktív és 

kombinatív  gondolkodás, dinamikus problémamegoldó képesség, vizuális memória és 

kreativitás). Az eDia rendszerből letölthetjük diákjaink egyéni gondolkodási képességeinek 

szintjét, ezt a szülőkkel is megismertetjük. 
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Iskolánkban a pedagógusok módszertani szabadsága motiválja kreativitásukat. Tantestületünk 

tagjai az innovációra, a korszerű nevelési és oktatási módszerekre, eljárásokra nyitottak, 

szívesen osztják meg jó gyakorlataikat, szakmai anyagaikat egymás között. Ebben továbbra is 

számítok vezetőtársaim és kollégáim alkotó együttműködésére. A jövő iskolájában a siker 

záloga az innováció és az erre nyitott vezetőség. Vezetői feladataim között a legfontosabb ennek 

támogatása és lehetőségeinek megteremtése. 

 

Személyiségfejlesztés, közösségformálás 

Pedagógiai programunk küldetésnyilatkozatában már több éve megfogalmaztuk „emberséget 

és műveltséget” kell szerezzen iskolánk falai között minden kandós diák, ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk az érzelmi nevelésre. Nevelési módszereink: a beszélgetés, megbeszélés, mediálás, 

magyarázat, meggyőzés, jutalom – a jó megerősítéseként - és a humor. Elutasítjuk a verbális és 

a fizikai bántalmazás minden formáját. 

Nevelőmunkánk során más személyiségének elfogadásában, tetteink következményeinek 

meglátásában és megítélésében fontos feladatnak tartjuk az érzékenyítést. 

Ma már tudjuk, hogy a munkaerőpiacon a potenciális munkavállalóknál elsődlegesen az EQ, 

érzelmi intelligencia szintjét mérik. Az érzelmi intelligencia fejlesztése felnőtt korban már 

nagyon nehéz, felelősségünk ezért óriási. 

Minden tanév elején az osztályfőnökök a szociometriai mérés eredményéből és pedagógiai 

gyakorlatuk tapasztalataiból elkészítik munkatervüket, benne a közösségfejlesztéssel. Félévkor 

4-8. évfolyamon neveltségi eredményvizsgálatot végeznek, melynek elemzése után kijelölik a 

további feladatokat. 

Kiemelkedő a személyiség- és közösségfejlesztés folyamatában a tanítási hetet kezdő „Kandó 

hangoló”, ahol a tanulók elmesélhetik hétvégi élményeiket, mindennapjaikat foglalkoztató 

dolgaikat, a megélt és átélt élményeket, kérdezhetnek, beszélgethetnek, vitatkozhatnak, 

érzékenyítő filmeket nézhetnek meg. Fejlődik kommunikációs- és vitaképességük, kritikus 

gondolkodásuk és pozitív életszemléletük. 

Minden iskolai tevékenységnek feladata a szociális képességek fejlesztése. Fontos, hogy 

minden gyerek megértse társait, és indulatmentesen tudja kifejezni gondolatait, érzelmeit.  

Az osztályfőnöki órák iskolán kívüli közösségi programok megvalósítására is felhasználhatóak 

(korcsolyázás, színház, múzeumlátogatás, születésnap, bowlingozás stb.). Az alsó tagozatosok 

a farsangot közös jelmezversennyel ünneplik, osztályként készülnek ajándékkal és műsorral 

anyák napjára. Közösségeinknek Múzeumi, Pályaorientációs és Egészségnapot is szervezünk. 
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A 4. évfolyamosok erdei iskolában, az intézményünk többi tanulója tanulmányi kiránduláson 

vesz részt. A hetedik osztályosok a Határtalanul! program támogatásával megismerkednek a 

határon túl élő magyarokkal, közös kulturális és történelmi értékeinkkel.  

A hazafias nevelés is fontos része a személyiségformálásnak. Támogatjuk, hogy minél több 

helyi és más ünnepségen, megemlékezésen, versenyen képviseljék iskolánkat tanulóink. A 

lehetőségekhez képest a nemzeti ünnepeken kívül minél több magyar vonatkozású eseményről 

megemlékezünk, a gyermekek alkotásaiból kiállítást szervezünk. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére intézményünk több éve aktívan részt 

vesz a témaheteken (a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói, fenntarthatósági, digitális témahét). 

 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás, fejlesztés 

Iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Évenként 

részt veszünk a MaTalent tehetségazonosító mérésben, melynek eredményei segítik további 

fejlesztő tevékenységünket matematikából. A TEéRTed tehetségkutató szellemi műhely 

keretében a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön 

fejlődhetnek, készülhetnek fel a megmérettetésekre. Tehetség táborokban,  Karácsonyi zenés-

irodalmi esten, Tehetségesten, kerületi-, budapesti- és országos versenyeken mutatják meg 

tudásukat. Évente tehetség délutánokat szervezünk, ennek egyik porgramján Dr. Róka András 

főiskolai docens élményalapú kísérleteit tekinhették meg tanulóink az ELTE Kémiai 

Intézetében. 

Az idei tanév októberében először szerveztük meg tehetségfejlesztő, természettudományos 

szaktáborunkat Berkenyén, mely a korábbi, nyári tehetségtáborokat váltotta fel. A jövő 

tanévben a művészetekben kiváló tanulóinknak tervezzük meg ezt a programot. Köszönet 

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának és a 

Kandó Téri Általános Iskola Alapítványának az anyagi támogatásáért a program 

megvalósításához. Irodalmi színpadunk, énekkarunk színesítik ünnepi műsorainkat, a rajz 

szakkörösök munkáiban gyönyörködhetünk az aulában rendezett kiállításokon. 

Évek óta otthont adunk az országos Bolyai Matematika, Anyanyelvi és Természettudományos 

Csapatversenynek, a kerületi rajz-, informatika -, Tímár Éva kerületi angol nyelvű vers- és 

prózamondó versenynek és 10. éve a Teleki László Labdarúgó Tornának. Tavalyi és az idei 

évben is az  alsós tanítói csapat az országos Bolyai matematika verseny 2. helyezettje lett. A 

régiós versenyen tanári csapatunk 3. helyezést ért el, rajtuk kívül álló okokból az országos 

döntőben már nem tudtak részt venni. Büszkék vagyunk rájuk! 



Intézményvezetői pályázat 2019  Novák Csilla Irén 

 

20 
 

A kerületi és egyéb szintű versenyeken számos tanulónk vesz részt. Az első hat helyezettben 

szinte minden versenyen található kandós tanuló. A Diákolimpián több éve kimagaslóan jó 

eredményt ér el iskolánk. Az idei tanév eddigi legkiemelkedőbb eredményei: a Mozaik Kiadó 

nemzetközi internetes tanulmányi versenyén matematikából országos döntőbe jutott egy első 

osztályos, a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny országos döntőjébe jutott egy 4. 

évfolyamos tanulónk. A kerületi komplex informatika versenyen három területről hoztuk el az 

1. helyezést. A kerületi prózamondó versenyen 6. évfolyamos tanulónk első lett, a budapesti 

versenyen képviseli Pestszentlőrincet és Pestszentimrét. A Kecske Kupa Matematika 

Csapatverseny országos döntőjébe 6. évfolyamos csapatunk, a XV. Bonifert Domonkos 

Nemzetközi Matematikaverseny döntőjébe két tanulónk jutott be. A Pangea elismert országos 

matematika verseny második fordulójába 8 tanulónk képviseli iskolánkat. A példaértékű 

tehetséggondozó munkáért köszönet kollégáimnak. 

A korrepetálásokon és felzárkóztató foglalkozásokon túl, helyben egyéni és gyógypedagógiai 

fejlesztésben is részesülhetnek a rászoruló tanulók, valamint egy iskolapszichológus is segíti 

munkánkat.  

 

b) Országos mérések 

 

Kompetenciamérés 

A kompetenciamérés erdményeiből lemaradt a 2018. év értékelése, májusban lesz közzétéve. 
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2016-os kompetenciamérés feldolgozott eredményei alapján tudatosabb fejlesztő munkát 

kezdtünk meg.  A mérésekben, tanórai feladatokban nagyobb arányban jelentek meg a 

kompetencia alapú gondolkodást fejlesztő feladatok. Ahol nagy volt az eltérés a tanuló 

osztályzatai és a képességszintjei között, egyéni fejlesztési tervet készítettünk a szülők 

bevonásával.  A jövőben sem maradhat el az eredmények elemzése és az ebből adódó új 

feladatok kijelölése. 

 

Idegen nyelvi mérés, angolnyelv-oktatás 

 

Harmadik évfolyamon, heti két órában tanulnak a gyermekek angol nyelvet, játékos formában. 

A negyedik évfolyamon heti 3, majd felső tagozaton heti 4, vagy 5 órában oktatjuk az angol 

nyelvet. A tanulók csoportbontásban (12-14 fő) tanulnak.  

Az alábbi grafikon az idegen nyelvi mérés eredményeit mutatja be az országos és budapesti 

iskolák eredményeihez viszonyítva (2018-as mérésről még nem áll minden adat 

rendelkezésünkre). 

 

 

 

 

 c) Pályaorientáció, továbbtanulás 

 

A pályaorientáció már alsó tagozaton, a harmadik évfolyamon megkezdődik az „Én hetem!” 

projekttel. Ezen a tanórán kívüli programon a gyerekek a szülők, nagyszülők bevonásával 

nagyon sok foglalkozás, mesterség szépségét és nehézségét ismerhetik meg. A 
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közösségfejlesztésen, az egymás értékeinek megbecsülésén és tiszteletén kívül rendkívül sok 

ismerettel gazdagodnak, melyek hasznosak lehetnek később a pályaválasztás folyamatában. 

A tavalyi tanévtől jól hasznosítjuk a pályaorientációs napot. Részt veszünk szakmákat 

népszerűsítő börzéken, bemutatókon is. A jövőben még tudatosabban építjük be Pedagógiai 

programunkba ezt a területet. Megvalósításában számítunk a szülők segítségére is. 

A középiskolai felvételire a felkészítést már 7. évfolyam második félévében megkezdjük. 

Előkészítő foglalkozást szervezünk, a tanórák gyakorló feladataiba és a felmérésekbe is 

beépítjük a kompetenciamérés és felvételi feladatait. 

A 7. évfolyam elején megismertetjük a szülőket azokkal a lehetőségekkel, felületekkel, ahol a 

középfokú beiskolázással kapcsolatban tájékozódhatnak. Diákjaink jól teljesítenek a felvételin, 

tanulóinkat többnyire az elsőnek megjelölt középiskolába veszik fel. Tanulóink több mint 65 

%-a a középiskolában a nyomonkövetés eredménye szerint megtartja, vagy javítja tantárgyi 

osztályzatait. A középfokú beiskolázás előkészítésében és koordinálásában továbbra is 

számítok a felső tagozat munkáját irányító intézményvezető-helyettesre.  

 

 

 

 

 

Továbbra is erősíteni kell azt a tendenciát, hogy minden tanuló érettségi vizsgával záródó 

középiskolába tanuljon tovább.  
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d) Hagyományaink, tanórán kívüli tevékenységek 

 

Legsikeresebb közösségi rendezvényünk a minden tanév elején megrendezett „Kandó-kondér” 

party. Ez az elismert és színvonalas „főzőverseny” összehozza a nyári vakáció után a tanulói -, 

nevelői - és szülői közösségeket. Szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni, színesíteni. 

Az Adventi sokadalom,  karácsony előtti vásárunk, az ünnepre hangolódást motiválja. A szülők, 

gyerekek és pedagógusok által készített ajándékok, vásári áruk, dekorációk, asztaldíszek 

értékesítésének színes ünnepi forgataga szintén kedvelt közösségi eseményünk. 

Karácsonyi zenés-irodalmi estünkön minden decemberben az advent meghitt hangulatát éljük 

át együtt: szülők, nagyszülők, gyerekek, pedagógusok, zenetanárok, meghívott művészek és 

vendégeink. 

A Kandós Szülők-Nevelők Bálja kerületi szinten elismert jótékonysági rendezvény. Köszönet 

tanulóinknak, a szülőknek, a támogatóknak, a pedagógusoknak, hogy készülhetünk a 25. 

jubileumi bálra.  

A Kandó SzÉpítő Nappal egy régi hagyományt újítottunk meg. Diákok, tanítók-tanárok a 

szülőkkel együtt festenek, ültetik a  virágokat, építenek raklapból bútorokat, hogy a Kandó téri 

iskolának még rendezettebb környezete és  virágos kertje legyen. Köszönöm a szülők 

kezdeményezését, lelkes hozzáállásukat, amellyel tevékenyen hozzájárulnak a rendezett és 

esztétikus környezet kialakításához. 

A tanévet a Sportkastélyban megrendezett meghitt ballagási ünnepség zárja.  

A Múzeumi napok kulturális és értékteremtő programokat nyújtanak tanulóink számára. Ezek 

tematikusan az évfolyamok tananyagához kapcsolódnak.  

A tanulmányi kirándulások célja Pedagógiai programunk szerint is, hogy a diákok megismerjék 

hazánk történelmi, irodalmi, természeti és épített kulturális értékeit. A műveltség 

megalapozásának fontos építőkövei ezek a jól megszervezett és átgondolt programok.  

Ezek a rendezvényeink a Kandós közösséget, a szülői, a pedagógus és tanulói csoportokat 

formálják és hatással vannak az identitás alakításában is mind az iskolához, mind a kerülethez. 

 

e) Egészség-, környezettudatos nevelés  

 

2008-ban és 2011-ben nyertük el az ÖKO – iskola, majd 2014-ben az „Örökös ökoiskola” 

címet. 



Intézményvezetői pályázat 2019  Novák Csilla Irén 

 

24 
 

Az iskolai tevékenységrendszerünkben érvényesítjük a környezeti nevelést, az ÖKO 

szemléletet a fenntartható fejlődés pedagógiájának elveit. A természet szeretetére, a környezet 

védelmére, megóvására neveljük gyermekeinket. Iskolai kertünkben minden télen 

madáretetőket helyezünk ki a gyerkekkel, a madarak etetése rendszeresen az ő feladatuk.  

A tanévente megrendezett Egészségnapunkon külsős szakemberek, szülők, volt tanítványok 

segítik prevenciós munkánkat. Továbbra is számítunk együttműködésükre az újabb és újabb 

nevelési problémák felvetésében és megoldásában. 

Szülők támogatásával beszerzett félautomata defibrillátort helyeztünk el a földszinten az 

iskolahasználók és a környéken élők számára. A pedagógusok többsége  elsajátította – a  

kispesti mentőállomás kollégáinak segítségével – ennek az életmentő eszköznek a kezelését. 

 

f) Intézményen belüli partnerkapcsolatok 

 

Nevelőtestület, munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek 

Az egész napos nevelésben nagyon nehéz olyan időpontot találni, amikor a nevelőtestület 

minden tagja jelen tud lenni egy megbeszélésen. A nevelőtestülettel az év eleji-, féléves-, év 

végi-, őszi-, tavaszi nevelési, osztályozó-, munkaértekezleten, kiscsoportos és egyéni 

beszélgetéseken, olykor telefonon tartom közvetlenül a kapcsolatot. Az értekezletekről készült 

jegyzeteket minden kollégának kiküldjük elektronikusan, ezzel segtjük az információ áramlás 

hatékonyságát. A munkaközösség-vezetőkkel hetenként kibővített vezetői értekezletet tartunk, 

melyek témáiról a kollégák e-mailben értesülnek. 

Az intézményvezető-helyettesekkel a munkaterv alapján hetenként áttekintjük a feladatokat, a 

felelősöket és a határidőket. A tantestületi munkaértekezleteken rendszeresen értékeljük a 

munkát. Ez a módszer a kollégák visszajelzéseinek alapján is bevált. 

 

Diákönkormányzat 

A diákok ötleteit, javaslatait szívesen vesszük. A Kandó News tanári mentorálással, a tanulók 

által működtetett internetes felület. Színes, naprakész elektronikus iskolaújság.  

Hamarosan megkezdődnek a vetítések a Kandó Filmklubon. Online szavazással gyűjtjük össze, 

mely filmeket nézné meg a diákság szívesen. Fontosnak tartjuk, hogy a vetítéseket pedagógus 

által irányított „kibeszélés” kövesse. A nevelésnek ez egy új, rendhagyó színtere lehet. 

A felsős tanulók  szeretik és a pedagógusokkal, szülőkkel együtt szervezik a Kandó Klubokat.  
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Iskolánk tanulói rendszeresen diákgyűléseken kapnak  információkat iskolánk  programjairól, 

az eredményekről és értékeinkről.  

Havonként szervezünk a diákönkormányzat képviselőinek megbeszélést, évente 

diákparlamentet. Ezeken a fórumokon gyakorolhatják törvényes jogaikat.  

Minden júniusban tanítás nélküli napon Diáknapot szervezünk.  

 

 

Szülői közösség 

 

Számomra példaértékű az, ahogy a Kandó Téri Általános Iskola szülő közössége támogatja az 

intézmény mindennapjait. Ebben a tanévben is nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől. 

Az elégedettségmérésben, valamint az intézményi tanfelügyelet során a szülői interjúkban 

megerősítést kaptunk a szülői háztól, hogy jó úton haladunk, elégedettek az eredményeinkkel, 

az értékekkel és a nevelő-oktató munkánkkal. Az általános iskola választása előtt álló szülőknek 

az Iskolakóstoló rendezvényünkön mutatjuk be az intézményünkben folyó nevelő-oktató 

munkát, nevelési módszereinket, egy kisiskolás mindennapjait a Kandóban. 

Sikereinknek az elfogadó, támogató, a tudást értéknek tekintő szülői közösség is részese. 

Adományból és az alapítvány támogatásával idén megújul a játszóudvarunk. 

Az elmúlt években szülői segítséggel újítottuk fel egy tornatermi öltözőnket, több tanterem 

ablakára került reluxa és a tantermek világítását is több helyen cserélték le a szülők korszerűbb 

fényforrásra. A helyiségek festésében, a parketták felújításában is rendszeresen segédkeznek. 

Köszönöm iskolánk közössége nevében az önzetlen segítséget. Számítunk az együttműködésre, 

együttgondolkodásra a jövőben is. 

A szülői közösségnek évenként legalább háromszor szervezünk SZMK értkezletet és a  

gyermekeik nevelését segítő előadásokat. Tavaly a Kandó Téri Általános Iskola 

Alapítványának támogatásával Kádár Annamária: Meseterápia, az idei tanévben az 

önkormányzatnak köszönhetően Marosi Antal: A drogról másképpen előadását hallgathatták 

meg az érdeklődők. 

A gyermekek-pedagógusok-szülők érdekének védelmében ebben az évben elkészítettük a 

panaszkezelési és adatvédelmi szabályzatot, mely a jogszerű működést szolgálja. 
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g) Külső partnerkapcsolatok 

 

A fenntartó képviselőjével, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal jó kapcsolatot ápolunk. A 

határidőket pontosan betartjuk, kérésünkre jogi és szakmai segítséget kapunk tőlük. 

 

Az Oktatási Hivatallal az internetes felületén, speciális esetekben e-mailben vagy telefonon 

tartjuk a kapcsolatot. Részt veszünk a Budapesti POK által szervezett továbbképzéseken, 

pedagógiai szakmai heteken, napokon. A jövőben szeretnénk tevékenységét jobban megismerni 

és szolgáltatásait sűrűbben igénybe venni. 

 

A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

rendezvényeinken képviselteti magát. Igyekszünk a helyi programokon, megemlékezéseken, 

ünnepségeken részt venni. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közművelődési és Sport 

Közalapítványától, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól  és az 

önkormányzat innovációs alapjából megpályázható összegek felhasználása segíti az 

intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát.  

A kerületi és tankerületi iskolákkal szakmai kapcsolatban vagyunk versenyek, bemutatók, 

szakmai műhelyek alkalmával látogatunk el egymáshoz. Tavalyi és az idei tanévben is 

tankerületi szintű bemutatót tartottunk iskolai „jó gyakorlat”-ainkból. 

 

A Pestszentimrei Közösségi Ház rendezvényeit rendszeresen látogatjuk, és a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár Pestszentimerei Könyvtár pályázatain is sikeresen vesznek részt tanulóink. 

 

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. végzi az intézményünk karbantartási munkáit, 

biztosítja számunkra ünepélyeink helyszínét a Pestszentimrei Sportkastélyban (tanévnyitó, 

alapítványi bál, ballagási ünnepély), mert az iskolánkban nincsen akkora közösségi tér, ahol 

800 gyermek együtt ünnepelhetne. Köszönet mindezért a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit 

Zrt-nek. 

 

A Kondor Béla Közösségi Házban idén másodszor rendezzük meg iskolánk alapítványával 

együtt a Kincskeresőt, a fogyatékkal élő gyermekek versenyét. 
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Fontos feladatnak tartom, hogy a környező óvodákkal rendszeres kapcsolatot tartsunk fenn, ez 

segítséget jelent a szülőknek is, megkönnyíti az iskolaválasztást. 

A Hétszínvirág óvodával az idén közös Utazó Planetárium programot szerveztünk. 

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményével hivatalból,  a 

kihelyezett fejlesztő pedagógussal, a Budapest XVIII. Kerületi SOFI (Speciális Oktató és 

Fejlesztő Intézmény) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézettel és utazó gyógypedagógusával rendszeres a 

kapcsolatunk. A félévi nevelési értekezleten az EGYMI-ből a BTMN-s, az SNI-s és ADHD-s 

valamint autista, autizmus spektrum zavaros tanulókkal kapcsolatos érzékenyítő előadást tartott 

egy mesterpadagógus kolléga. Továbbra is számítunk szakmai segítségükre. 

 

A XVIII. kerületi Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ pestszentimrei tagintézményének 

munkatársai is tartottak kérésünkre csoportfoglalkozásokat a felső tagozatos 

osztályközösségeinkben, mert jelzőrendszeri tagként fontosnak tekintjük a prevenciót. 

 

A Budapest XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi osztályának vezetője és 

munkatársa Egészségnapunkon és osztályfőnöki órákon tájékoztató előadásokat tart 

tanulóinknak. 

Az iskolaorvossal és –nővérrel, valamint a fogorvossal és fogászati asszisztenssel jó a 

munkakapcsolatunk. Konzultálunk, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást.  Nagyon fontosnak 

tartom azt, hogy az 1. osztályos tanulók második féléves vizsgálati protokolljába kerüljön be a 

rövidlátás szűrése is. 

 

 A Gasztrovitál Csoport tagja a Menza Kft szolgáltatja iskolánkban a közétkeztetést. Örülünk 

annak a lehetőségnek, hogy pedagógusok-szülők-gyerekek is véleményt mondhattak a menü 

minőségéről. Bízunk abban, hogy továbbra is egészséges, de ízletesebb ételeket készítenek 

tanulóinknak.  

 

Köszönetemet szeretném kifejezni vezetőtársaimnak, a nevelőtestület tagjainak és az 

alkalmazotti közösségnek, hogy az elmúlt évben segítették és támogatták munkámat.  A 

jövőben is számítok együttműködésükre. 
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„Hajt az idő gyorsan- rendes útján eljár-  

Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;” 

Arany János: Toldi estéje 

 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV ÉS VEZETŐI PROGRAM  

2019-2024 

 

BEVEZETŐ 

 

Az iskola mindennapi tevékenységében a változások folyamatos kezelése kihívás a vezető 

számára. A gyors, rugalmas és konstruktív megoldások megtalálása jelenti az iskolahasználók 

számára a biztonságot, a kiszámíthatóságot és hitelességet. 

Tanulóink iskolánkban a nap jelentős részét a pedagógusokkal töltik, ezért a szülők joggal 

várják el tőlünk, hogy partnerként viszonyuljunk hozzájuk: tájékoztatást, tanácsot, segítséget 

kapjanak és adhassanak gyermekükkel kapcsolatban. Ehhez olyan iskolai légkör kell, ahol az 

emberi értékek tiszteletben tartása az alapja a partneri kapcsolatnak. 

A kutatás- és élményalapú oktatás igénye, a formális és informális ismeretszerzés 

kiegyenlítődése mellett, a tanulás, mint egész életünket meghatározó folyamat megtanítása 

került hagsúlyosabb helyre az oktatás folyamatában. A digitális eszközök használata megfelelő 

arányban kell, hogy megjelenjen a tanítás-tanulás folyamatában.  Ehhez a tárgyi feltételek 

adottak. A gyermekek számára differenciált, motiváló, tanórai aktivitásukat is biztosító páros- 

és csoportmunkában szervezett, interaktív- és kooperatív módszereket kell alkalmazni a 

frontális osztálymunka helyett.  

Hiszem és tudom, hogy a nevelés-oktatás folyamatát ezekkel az eljárásokkal tehetjük 

érdekesebbé, eredményesébbé. 

 

A köznevelésben is előtérbe került a pedagógiai munka, a hozzáadott érték mérhetősége. 

Ezt a szempontot figyelembe véve a célok-feladatok-sikerkritériumok összefüggésében,  

táblázatos formában  rendeztem vezetői programom.
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VEZETŐI CÉLJAIM, FELADATAIM 2019-2024  
 

Terület Cél Feladat Sikerkritérium Megjegyzés 

intézmény, 

környezete, 

tantermek, 

berendezések, 

taneszközök 

támogató és hatékony 

környezet  fenntartása 

és fejlesztése a tanulás-

tanítás folyamatához, a 

szabadidő eltöltéséhez 

folyamatos karbantartás, 

felújítás, korszerűsítés; 

tanterem védnőki rendszer 

kialakítása; 

költségvetésben tervezése; 

pályázatok felkutatása, írása 

jelenlegi színvonal 

megtartása, emelése 

költségvetés -, bevétel függő; 

folyamatos kapcsolattartás a 

Kandó Téri Általános Iskola 

Alapítványával 

az intézmény valamennyi 

taneszközének és egyéb 

oktatást segítő anyagának 

katalogizálása, 

tantárgyanként, 

témakörönként 

a meglévő taneszközök és 

a szemléltetés, interaktív 

módszerek nagyobb 

hasznosulása a tanulás-

tanítás folyamatában 

 

  

szaktantermi rendszer 

kialakítása; 

tantárgyanként legalább 

egy szaktanterem 

biztosítása  

(Prioritást élvez az ének-

zene szaktanterem); 

A megvalósítás feltétele az, ha 

minden tanévben csak 3 első 

osztályt indítunk. 
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Terület Cél Feladat Sikerkritérium Megjegyzés 

a játszóudvar felújítása 

adományból, az alapítvány, 

az önkormányzat és a 

tankerület anyagi 

támogatásából 

korszerű, az EU-s 

elvárásoknak megfelelő, a 

gyermekek 

mozgásképességeit 

fejlesztő játszóudvar 

átadása 

a tulajdonos és a fenntartó 

támogatására számítunk 

tornaöltözők felújítása; 

tornaterem és tantermek 

világításának a korszerűsítése 

a gyermekek higiénikus , 

korszerűen felszerelt és 

berendezett öltözőket 

használnak; 

energiatakarékos, 

egészségkímélő 

fényforrások a 

tantermekben 

költségvetés, pályázat és 

támogatás függő a 

megvalósulása 

kis kertkapu a Halomi út felöl 

az udvarra 

balesetveszélyes iskolába 

érkezés megszüntetése, 

vagyonvédelem 

megvalósulása 

az iskolába érkező tömeg 

megoszlik, bérlők 

mozgásterének szűkítése a 

vagyonvédelem miatt 

nevelőtestület 

összetétele, 

a teljes szakos 

ellátottság megőrzése; 

az átlagosnál jobb 

munkafeltételek fenntartása; 

jól tervezett munkaerő 

gazdálkodás; 
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egyenletes terhelése a tantesület fiatalítása a korfa mellett a nyugdíjba 

vonuló kollégák 

szakterületének felmérése; 

tavaszi pályáztatás a 

megüresedő állásokra; 

pedagógusképző 

intézményeknek gyakorlati 

hely biztosítása 

intézményünkben 

a 100 %-os szakos 

ellátottság minden 

tanévben; 

a tantestület átlag életkora 

fiatalodik 

fogadókészség a 

pedagógusképző intézmények 

oldaláról 

 

munkaközösségi 

rendszer átszervezése; 

munkaközösségen 

belül és a vezetői 

feladatok arányos 

elosztása 

a munkaközösségeken belül 

folyó szakmai munka 

erdményességének mérése, 

értékelése; 

hatás- és feladatkör 

megosztása a vezetésben 

szakmai munka 

hatékonysága nő; 

az egyenlő terhelés elve 

érvényesül a 

tantárgyfelosztásban, a  

feladatok megosztásában 

 

önértékelés, 

minősítés, 

tanfelügyelet 

2015-2020 

Önértékelési program 

megvalósítása 

a vezetői és intézményi 

önértékelés évenkénti 

feladatainak, valamint a 

pedagógus önértékelésből 

a programnak megfelelően 

minden pedagógus 

önértékelése megvalósult; 

elégedettek a partnerek 
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kimaradt kollégák 

önértékelése; 

iskolai programok, 

rendezvények, ünnepélyek 

stb. után elégedettségmérés 

majd szakmai megbeszélés; 

két évenként szülői-

pedagógus-tanuló-partneri 

elégedettségmérés 

2022. augusztus 31-ig 

Pedagógus I 

fokozatból mindenki 

minősüljön Pedagógus 

II fokozatba 

évenként minél több kolléga 

ösztönzése a minősülésre 

2022. augusztus 31-ig 

Pedagógus I fokozatból 

minden kolléga minősült a 

Pedagógus II fokozatba 

 

 legalább két pedagógus 

jelentkezése 

Mesterpedagógus 

fokozatra a 

fejlesztendő területek , 

fejlesztő támogató: korszerű 

nevelési-oktatási szemlélet, 

tanulást támogató módszerek, 

digitális felületek, oktató, 

gyakorló programok  

a Kandó Téri Általános 

Iskolában a pedagógusok  

nevelő-oktató munkája 

hatékonyabbá vált, a 

hozzáadott érték nőtt 
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támogatásához, 

innovációhoz 

bemutatása, megtanítása a 

nevelő testületnek; 

fejlesztő innovátor: 

a kor kihívásainak megfelelő 

innovációk létrehozása, 

adaptálása, bevezetése, 

disszeminálása, hasznosulása 

az    iskola nevelő-oktató- és 

fejlesztő munkájában 

továbbképzés korszerű nevelési és 

oktatási módszerek, 

eljárások, programok 

megismerése és 

hasznosítása a 

nevelésben és a 

tanulás-tanítás 

folyamatában 

lehetőség szerint a 

pedagógusok minél több 

POK, OH által biztosított 

továbbképzést végezzenek el, 

osszák meg a 

nevelőtestületen belül a 

tanultakat 

hasznosultak a korszerű 

nevelési és oktatási 

módszerek, eljárások a 

nevelés-oktatás 

folyamatában  

 

tudásmegosztás belső tudásmegosztás 

fejlesztése 

a „Kandós Értéktár” digitális 

könyvtár továbbfejlesztése az 

iskolai szerveren; 

az egyénileg bevált 

módszerek, innovációk, jó 

gyakorlatok 

óralátogatások, hospitálások, 

óramegbeszélések 
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 bemutató órák, szakmai 

megbeszélések szervezése, 

órák és óramegbeszélések 

videóra rögzítése; 

bővíteni az internetes és a 

digitális oktatóprogramok 

által nyújtotta lehetőségek 

ismeretét a kollégák körében 

 

disszeminálódtak és 

hasznosultak intézményi, 

kerületi és tankerületi 

szinten 

munkaközösségi és intézményi 

szinten évente; 

a saját készítésű taneszközök, 

tanulást segítő útmutatók, 

bemutatása „ Kandó Börze” 

 

külső tudásmegosztás 

folytatása, 

rendszeresítése 

kerületi és tankerületi 

szakmai műhelyek, 

bemutatók szervezése, 

látogatása 

az idei évben tankerületi 

bemutatót tartunk: 

„Képességfejlesztés a 

különböző 

műveltségterületeken”-

komplex óra két tanítóval 

e-KRÉTA, 

e-adminisztráció, 

információáramlás 

KRÉTA rendszer 

használata készség 

szinten; 

KRÉTA e-learningek 

elvégzése minél szélesebb 

körben, belső 

tudásmegosztás;  

a KRÉTA rendszer 

jogszerű, rendeltetésszerű 

használata; 

minden pedagógus a szülők 

számára e-mailben elérhető 

. 
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 a faliújság, mint új 

információs csatorna 

bevezetése 

havonta a  programok és 

versenyeredmények 

megjelenítése a KRÉTA 

faliújság felületén; 

bevezetjük a pedagógusok 

körében egységes e-mail 

címet honlapon megtalálható 

név@kandosuli.hu 

hagyományok értekadó 

hagyományaink 

megőrzése 

Kandó-kondér, Adventi 

sokadalom, Karácsonyi 

zenés-irodalmi est, Szülők-

Nevelők Bálja 

a diák-, a szülői –közösség 

és a nevelőtestület 

partnerkapcsolata tovább 

erősödik a hagyományok 

által 

 

 

új hagyományok 

kialakítása 

Kandó SzÉpítő Nap; 

 

 40 éves jubileum 

megünneplése 

az ünnepség sorozat 

megszervezése, elektronikus 

évkönyv készítése; 

nyugdíjba vonult kollégák 

bevonása 

színvonalas, értékadó 

programok 
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személyiségfejlesztés, 

közösségformálás,  

konfliktus megelőzés, 

konfliktuskezelés 

a tisztelet, az empátia, 

a tolerancia erősödése 

a közösségekben, és a 

közöttük lévő 

kapcsolatokban; 

 az EQ fejlesztése 

minden iskolahasználó 

legyen tisztában jogaival, 

kötelességeivel; 

a Kandó-hangolón, 

osztályfőnöki órákon, szülői 

értekezleten érzékenyítő 

filmek, előadások, beszélgető 

körök szervezése; 

alsó tagozaton tovább 

folytatni a „Minden napra 

egy mese!” programot, a 

mesék segítségével a 

megküzdési technikák 

elsajátíttatása, önértékelés 

fejlesztése 

befogadóbb, nyílt, bizalmi 

és ettől konfliktus 

mentesebb partneri 

kapcsolatok az 

iskolahasználók között; 

tanulók problémamegoldó 

képessége, önbizalma nőtt, 

önértékelése reális 

a szülői értekezletek 

tartalmának átalakítása; 

e-mailben, e-naplóban a 

tájékoztatás.; 

a szülői értekezletek inkább 

nyílt beszélgetések -, akár egy 

kávé, sütemény mellett,  - 

színtere legyen, olykor a 

tanulók bevonásával; 

Családsegítés,családpedagógia. 

2019-re a POK-tól 

továbbképzést is igényeltem 

ebben a témában a 

nevelőtestület számára 

Konfliktuskezelés címmel  

2x4 óra. 

problémamegoldó - és 

logikus gondolkodás, 

együttműködő 

képesség  fejlesztése 

 a Szegedi Egyetem eDia 

problémamegoldó 

gondolkodást mérő teszteken 

tanulmányi és országos 

méréseredmények 

javulnak; 

Pénz7 lehetőségeinek 

igénybevétele;  
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részvétel, eredményeinek 

hasznosítása; 

SAKK Palota Programot jövő 

tanévtől minden alsó 

tagozatos osztályban tanítjuk 

heti egy órában; 

tanórákon a kompetencia 

alapú feladatokon keresztül a 

problémamegoldó képesség 

fejlesztése; 

az együttműködési képesség 

fejlesztése páros- és 

csoportmunkával; 

a pénzügyi és vállalkozási 

ismeretek beépítése a 

tanórákban 

 

szociális képességükben 

fejlett, kooperációra képes 

tanulók 

pedagógus továbbképzés 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek területen 

kommunikáció, 

kritikus és reflektív 

kommunikáció, a kritikus és 

reflektív gondolkodás tudatos 

fejlesztése a tanórákon, a 

eredményesen 

kommunikáló, 

értékítéletükben és 
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gondolkodás 

fejlesztése 

tanórán kívüli 

tevékenységekben, a 

vitákban, érvelésekben, a 

Kandó hangolón 

elfogadásban fejlett 

tanulók 

fenntarthatóság, és 

környezetvédelem 

megerősítése a tanulók 

szemléletében 

továbbra is bekapcsolódunk a 

Fenntarthatósági témahétbe, 

gyermeki aktivitásra épülő 

környezetvédelmi projektek 

szervezése; 

szelektív hulladékgyűjtés 

folytatása 

a tanulók szemléletében 

beépült az energia- 

takarékosság, 

környezetvédő, tudatos 

vásárlói magatartás 

Újra hasznosítható anyagok 

felhasználása. 

pályaorientáció, 

középfokú beiskolázás 

segítése 

6. évfolyamon „Az én 

kedvenc szakmám!” projekt 

bevezetése 

elégedett tanuló, szülő a 

középfokú beiskolázási 

időszak végén; 

 reális pályaválasztás 

a szülők bevonása 

tanulás tanulás tanítása; 

 a házi feladat céljának 

és tartalmának 

újragondolása 

tanévenként háromszor 

tanulás módszertani hetet 

tartunk; 

 minden szaktanár építse be a 

tanórájába, a iskolaotthon, 

minél több tanuló sajátítsa 

el a képességeinek 

legmegfelelőbb tanulási 

módszereket; 

2019-re a POK szervezésében 

1 fő új tanítót iskoláztam be 

„A tanulás tanítása az általános 

iskolában” 30 órás  

továbbképzésre; 
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napközi, tanulószoba tanulási 

idejébe a tantárgyak speciális 

tanulási módszerét is; 

tanulási stílus mérése az 4-5. 

évfolyamon az 

iskolapszichológus 

segítségével 

a gyermeket motiváló, 

fejlesztő házi feladatok 

belső tudásmegosztás 

a tanulók 

motiváltságának 

növelése 

(gammifikáció, 

tevékenykedtetés) 

szemléletes, differenciált, 

játékos, interaktív módszerek, 

kooperatív munkaformák 

alkalmazása a tanulás-tanítás 

folyamatában; 

 tanulói mentorálás 

kialakítása, akár közösségi 

szolgálattal 

motiváltabb, 

eredményesebb, boldogabb 

tanulók, elégedettebb 

pedagógusok, szülők 

2019-re a POK-tól 

továbbképzést igényeltem: 

Szövegértés hatékonyan 3 óra 

28 fő tanító; 

kerületi középiskolákkal, volt 

tanulóinkkal partnerkapcsolat 

értékelés egységes értékelési rendszer a 

teljesítmények százalékos 

értékelésének átlagolásával 

az évvégi osztályzatok 

kialakításában; 
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csak  pozítiv értékelési 

módszerek alkalmazása 

csoportbontás a differenciált tanítás 

hatékonyabb 

megvalósítása 

csoportbontás elsősorban, 

matematika, magyar nyelv, 

magyar irodalom tantárgyból, 

8. évfolyamon; 

7-8. évfolyamon a testnevelés 

fiú-lány bontása 

a tanulói teljesítmények 

növekedése 

a felszabaduló termek és a 

szakos ellátottság 

függvényében 

országos mérések, 

hozzáadott érték 

mérése; 

témazárók 

törzsanyagának 

egységesítése 

szövegértés, 

matematika, idegen 

nyelvi és NETFIT 

mérés eredményeinek 

megtartása, javítása 

a tanulók szociokulturális 

hátterének felmérése; 

diagnosztizáló mérések 

eredményeinek elemzése az 

erősségek és fejleszthető 

területek kijelölése; 

évfolyamonként egységes 

kimeneti és bemeneti mérés a 

felső tagozaton, külsős, POK 

által biztosított 

mérőanyagból; 

szövegértés, matematika, 

idegen nyelvi és NETFIT 

mérés eredményeit 

megtarttottuk, javultak 

az első évfolyamon 

szociokulturális háttér 

felmérése kérdőívvel, 

családlátogatással; 

2019-ben a POK 

továbbképzésre 2 főt (tanító-

tanár) delegáltam: 

A hozzáadott érték – mit és 

miért mérünk? (Tudás-, 

készség-, képesség- és 

kompetenciamérések) ; 
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munkaközösségi szinten a 

témazárók törzsanyagának 

egységesítése 

POK-tól rendeltem 

mérőanyagot 

SNI-s, BTMN-s 

tanulók 

SNI-s, BTMN-s 

tanulók inkluzív 

nevelése 

eredményesebb legyen 

a szakvélemény 

megfogalmazása előtt 

személyesen beszéljen, 

és/vagy találkozzon a 

fejlesztőpedagógus a 

tanítóval, 

osztályfőnök/szaktanárral; 

hospitáljanak a pedagógusok 

a fejlesztő órákon; 

pozitív megerősítés, 

támogatás; 

segítő tanárok a problémával 

küzdő tanulók mellé 

jobban teljesítő, a közösség 

teljesjogú tagjaként 

befogadott tanulók 

2019-re a POK-tól 

továbbképzést igényeltem: 

Tanulási és részképesség 

zavarok felismerése és 

kezelése 2X4 óra 28 fő tanító 

tehetséggondozás a tehetséges tanulók 

azonosítása, 

fejlesztése a 

tehetségterületen, 

az Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont cím ismételt 

elnyerése; 

a Kandó iskola 

versenyeredményei 

javulnak 
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szociálisan és 

mentálisan is; 

 a szakköri 

tevékenység 

megújítása 

a MaTalent tehetségazonosító 

programban és minél több 

versenyen továbbra is 

vegyenek részt tehetséges 

tanulóink; 

a jó képességű tanulók 

motiválása a 

megmérettetésre;  

a Kiválóságok Táborában, a 

Tehetség táborban való 

részvétel feltételeinek 

elkészítése 

 

 

külső kapcsolatok a gyermekek 

ellátásában résztvevők 

munkájának kölcsönös 

megismerése és 

hatékony 

együttműködés 

esetmegbeszélések, 

bemutatók, szakmai 

megbeszélések szervezése 

gyermekjóléti szolgálat, 

szakszolgálat, EGYMI, 

gyámhatóság, rendőrség 

ifjúságvédelmi osztályának 

az ellátásra szorult 

valamennyi gyermek 

megkapja  helyzetére a 

legoptimálisabb megoldást,  

a gyors segítségnyújtást 
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bevonásával, 

együttműködésével 

új NAT és 

kerettanterv 

a jogszabályi háttér 

változásának a 

megismerése,   

az új NAT és 

kerettanterv adaptálása 

az intézményi 

alapdokumentumokba 

az intézményi 

alapdokumentumok 

felülvizsgálata,  módosítása; 

a helyi tanterv elkészítése 

az elkészült, 

jogszabályoknak megfelelő 

intézményi 

alapdokumentumok 
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ÖSSZEGZÉS, JÖVŐKÉP 
 

Intézményvezetőként legfontosabb feladatom az értékközpontú nevelés erősítése és a tanítás-

tanulás folyamatának hatékony támogatása. Ebben a munkában vezetőtársaimmal  hatékonyan 

együttműködve lehetünk továbbra is eredményesek.  

 

A pedagógus legfontosabb feladatának tekintem, hogy  

 a gyerekek személyiségét tiszteletben tartsa, 

 optimális  tanulási környezetet biztosítson,  

 a gyereket megtanítsa tanulni, 

 irányítsa a tanulás-tanítás folyamatát, az egyéni utakat figyelembe véve,  

 a gyermekeket képességeik szerint támogassa. 

 

Ebben a gyorsan változó világban szeretném a Kandó Téri Általános Iskola eredményességét, 

jó hírnevét megőrizni, továbbvinni azokat a kandós értékeket, amelyekben a tudásnak rangja, 

az ehhez vezető munkának értéke van.  

 

Összegezve, az alábbi célokat tűzöm ki az 5 éves vezetői programomban, melyek 

megvalósításához várom vezetőtársaim segítségét és kérem kollégáim támogatását: 

 

 támogató és hatékony környezet  fenntartása és fejlesztése a tanulás-tanítás 

folyamatához, a szabadidő eltöltéséhez, 

 a teljes szakos ellátottság megőrzése, a tantesület fiatalítása, egyenletes terhelés 

biztosítása a pedagógiai feladatok elosztásában, 

 az intézményi önértékelések megvalósítása, a pedagógusok ösztönzése és mentorálása 

a Pedagógus Életpálya kiteljesedésében, fejlesztő támogató és fejlesztő innovátor 

Mesterpedagógus fokozat megszerzésében, 

 az új NAT és kerettanterv adaptív és zökkenőmenetes bevezetése intézményünkben, 

 az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím megtartása, tehetségfejlesztő munkánk 

megsegítése a tehetségazonosítás minden területre kiterjedő alkalmazásával, szakköri 

tevékenység megújítása, 
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  az élmény- és kutatásalapú, a tanulókat motiváló, interaktív módszerek folyamatos 

megismerése és hasznosulása a tanítás-tanulás folyamatában, 

 a „jógyakorlatok” disszeminálási lehetőségeinek (megosztásának) felkutatása  a 

nevelőtestületen belül és kívül, 

 közösségfejlesztés: az értékadó hagyományok megőrzése, érteket hozó hagyományok 

bevezetése; az iskola megalapításának 40. évfordulójának méltó megünneplése, 

 tanulás tanítása, problémamegoldó-, reflektív-, kritikus gondolkodás és a 

kommunikáció fejlesztése  az egyéni képességek figyelembevételével, 

 a tanulói egységes mérés, értékelés használata, külsős mérőanyagok, tesztek 

alkalmazásával is,  

 az országos mérési eredmények szinten tartása, javítása, a hozáadott érték mérése, 

növelése, 

 személyiségfejlesztés  a tanulói kompetenciáknak megfelelően, kiemelten a tanulói 

motiváltság növelése,  

 a tanulók érzelmi intelligenciájának, szociális-, különösen az együttműködési 

képességeinek a fejlesztése, 

 a tudatos pályaválasztás elősegítése, szakmák megismerése, 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók megsegítése fejlesztéssel, differenciálással, segítő 

pedagógussal és/vagy közösségi szolgálatban tanulói mentorálással, 

 az egészséges életmód és környezetvédelem fontosságának tudatosítása: a szelektív 

hulladékgyűjtés folytatása; energiatakarékosság, aktív környezetvédelem, tudatos 

vásárlói magatartás erősítése, 

 a partnerek közötti információáramlás, tájékoztatás gyorsaságának, hatékonyságának 

fejlesztése, 

 befogadóbb, nyílt, bizalmi  és konfliktusmentesebb partneri kapcsolatok az 

iskolahasználók között. 

A fenti céljaim megvalósítása érdekében törekszem arra, hogy terveimhez a szakmai  és a 

kerületi vezetők, a vezetőtársaim, a kollégák, szülők valamint a diákok támogatását is 

megnyerjem. 

 

Budapest, 2019.03. 21.       

Novák Csilla Irén 

          pályázó
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Felhasznált irodalom 
 

 A Nemzati Alaptanterv a kerettantervekkel 

 A Külső-Pesti Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2017-2022 

 Magyar Márta: Pályázat a Kandó Téri Általános Iskola intézményvezető (magasabb 

vezető) beosztás ellátására 2014-2019 

 A Kandó Téri Általános Iskola alapdokumentumai 

- Pedagógiai Program (Nevelési Terv, Helyi tanterv) 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Továbbképzési Programja 

- Beiskolázási Terve 

 A Kandó Téri Általános Iskolai Intézkedési terve 

 KRÉTA, KIR munkavállalók és tanulók statisztikai adatai 

 Országos tanfelügyeleti kézikönyv az általános iskolák számára ötödik, javított kiadás 

(Oktatási Hivatal 2018)  

II. A vezető munkájának ellenőrzése és értékelése - általános iskola; 

III. Intézményellenőrzés és értékelés - általános iskola  

fejezetek 

 Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz Harmadik, 

javított változat (Oktatási Hivatal 2018)  

4.2.3.Intézményvezetői tevékenység;  

12.5. Intézményvezetői tevékenység  

fejezetek. 

 a kollégák féléves beszámolói 



Intézményvezetői pályázat 2019.  Novák Csilla Irén 

 

47 
 

 

 

MELLÉKLETEK 
 

 

 

 hozzájáruló nyilatkozat a teljes pályázat sokszorosításához, továbbításához, harmadik 

személlyel közléséhez, 

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, 

továbbításához 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata 

 nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörre fennálló határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazást és legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata 

 főiskolai szintű tanító szakképzettséget igazoló diploma másolata 

 főiskolai szintű matematika szakos általános iskolai tanár szakképzettséget igazoló 

diploma másolata 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló 

oklevél másolata 

 mesterpedagógus fokozat tanúsítvány másolata 

 „A kerület tanára” kitüntetés másolata 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott Novák Csilla Irén (született: Budapest XIX., 1962. december 22.; anyja neve: Szendrő 

Margit; lakcím: 1181 Budapest, XVIII. kerület Batthyány Lajos utca 67/B/1) hozzájárulok a 

Kandó Téri Általános Iskola (1182 Budapest, XVIII. kerület Kandó tér 1.) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására beadott teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához, harmadik személlyel történő közléséhez. 

 

 

 

 

Budapest, 2019. március 21. 

 

 

 

Novák Csilla Irén 

       pályázó 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott Novák Csilla Irén (született: Budapest XIX., 1962. december 22.; anyja neve: Szendrő 

Margit; lakcím: 1181 Budapest, XVIII. kerület Batthyány Lajos utca 67/B/1) hozzájárulok 

személyes adataimnak a Kandó Téri Általános Iskola (1182 Budapest, XVIII. kerület Kandó 

tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beadott pályázattal összefüggő 

kezeléséhez. 

 

 

 

Budapest, 2019. március 21. 

 

 

 

Novák Csilla Irén 

pályázó 
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