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H E LY Z E T E L E M Z É S R E É P Ü L Ő V E Z E T Ő I P R O G R A M
1.1.

Célmeghatározás, vezetői hitvallásom

Munkámat a következő alapelvek mentén kívánom ellátni:
 Az Ihász Gábor Általános iskola dicső múltra, az előző intézményvezetők által
megteremtett, szép hagyományokra tekint vissza. Az iskola hagyományaihoz
tartozó programokat ezidáig is megőriztem és szeretném tovább vinni. Az éves
munkaterv összeállításánál ez nagyon fontos szempont volt számomra, hogy az
iskola egyedi arculata, az értéknek számító hagyományok, a szülők által
megszokott rendezvények továbbra is az iskolai élet üde színfoltjai maradjanak.
 Olyan intézménnyé szeretném formálni az Ihász Gábor Általános Iskolát, ahol a
gyermekek jól érzik magukat és valóban második otthonuknak érzik azt, mert
vannak barátaik, és számos izgalmas programban vehetnek részt a tanulás mellett.
 Szeretném, ha kollégáim az általam vezetett intézményben jól éreznék magukat,
mert ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthatják, aktív, jó kedvvel végzett
munkájuk gyümölcsét élvezhetik. Véleményem szerint az Ő pozitivitásuk,
kisugárzásuk, hangulatuk meghatározó az iskolai légkör tekintetében.
 Minden kollégámban igyekeztem kialakítani a bizalom, az egymás iránti
kölcsönös tisztelet igényét, hiszen nagy célokat elérni csak olyan tantestülettel
lehet, amely együttműködő, együtt gondolkodó, az újra nyitott, kreatív „csapattá”
formálódik.

1.2.

Közép – és hosszútávú céljaim az iskola légkörét és az oktató-nevelő
munkát tekintve

 Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre kell
törekednünk, hiszen az eredményesen működő, jó iskolához sokoldalúan képzett,
innovatív, jó kedélyű, humánus és demokratikus vezetőség és tantestület kell.

 A kikerülő diákok rendelkezzenek mindazon készségekkel és képességekkel,
melyek biztosítják számukra a következő iskolafokozaton való elvárásoknak
való megfelelést. Olyan alapfokú képzést kapjanak, melyre biztonsággal építhető
a magasabb szintű elvárások rendszere.
 Alapvető feladatunknak tekintjük a gyerekek tehetségének kibontakoztatását,
tanulásának minőségi fejlesztését, a pedagógiai program és a tanterv hatékony és
sikeres megvalósítását.
 A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink
számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.
Egy olyan elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítására törekszem, amelyben a
tanulók kiteljesedhetnek.
 Az iskolai munka folyamán a nevelői szerep alkotó és példaadó jellegét
hangsúlyozzuk, amely az adott szituációban eredetiséget, kreativitást,
rugalmasságot és magas fokú szakmai felkészültséget kíván.
 Közös feladatunk a szülőkkel, hogy a ránk bízott gyermekek képességeit minél
teljesebben kibontakoztassuk, és hasznos, a szülőföldjét és a hazáját szerető
tagjaivá neveljük a társadalomnak.
 A tudatosan pozitív érzelmeket keltő, személyiséget bátorító nevelői attitűdöt
hangsúlyozzuk. Közös célunkká kell, hogy váljon, hogy iskolánk a diákok és a
nevelők számára is harmonikus, stresszmentes tanulási környezet legyen.

1.3.

Fejlesztési elképzeléseim a kapcsolatrendszert és a szülők bizalmának
megnyerését tekintve

Elsődleges célom az eddig elért magas színvonal megtartása, a fejleszthető területek
feltárása. Fejlesztési céljaimat úgy kívánom megvalósítani, hogy a Köznevelési
Törvényben megfogalmazott elvárásokból adódó feladatokat a lehetőségeink és
erőforrásaink felhasználásával maradéktalanul végrehajtsuk, és eleget tegyünk a
fenntartó által megkívánt takarékos gazdálkodás feltételeinek is. Emellett biztosítani

kell a tanulók számára a szülők által elvárt hatékony nevelő munkát és a magas
színvonalú oktatást.
Fő feladatomként tekintem a nagycsoportos óvódások életébe egy kicsit
becsempészni az iskolai programot. Ezáltal zökkenőmentesebben, félelmek nélkül
kezdhetik az első évfolyamot. E kezdeményezés keretében a takácsi és vaszari
óvodásokat az iskola mesehetére is meghívtuk, melyen szívesen vettek részt. Ebből
mára hagyományt teremtettünk. Nem csak a mesehét kapcsán, hanem a „Leselkedő
Ovisuli” foglalkozásainak keretében már tanévkezdésre otthonosan mozognak az
intézményünkbe beiratkozó gyerekek. A nagycsoportos óvodai szülői értekezleteken
már az első éven lehetőséget kértem a bemutatkozásra, mára már ez is hagyományköszönhetően az óvodavezetőkkel kialakított baráti kapcsolatnak- az elsős tanító
nénivel mindig részt veszünk, ahol megismertetjük és bemutatjuk iskolánk
adottságait, előnyeit, lehetőségeit. A szerecsenyi óvoda ugyan nem körzetünk, de a
tavalyi tanévben oda is meghívást kaptunk egy bemutatkozó beszélgetésre, mert a 4
kis óvodásuk közül 3 kisdiák a mi intézményünket választotta a tanulása színteréül.
Itt mindig igyekszem elérni, hogy felismerjék a szülők a kisebb osztálylétszámú
iskola előnyeit a gyakran 30-32 fős városi iskolákkal szemben. Míg városon a
magaslétszámú osztályok gondjaival kell megküzdeni, addig a községi iskolák pedig
szinte harcolnak a megfelelő gyermeklétszámért. Az iskola jövője szempontjából
elengedhetetlen, hogy a környéket megnyerjem, ehhez úgy érzem, fontos a
személyes kapcsolattartás, a gyermekek lelkesedése, a jókedvű, vidám légkör és nem
utolsósorban a mai kor elvárásainak megfelelő tárgyi feltételek.
Harmadik tanéve igyekszem ezen elvárásoknak megfelelni, és ha kis ütemben is, de
folyamatosan a felújítási és pályázati lehetőségekre törekszem. Azt gondolom kitartó
munkánkat már az első éven siker koronázta.

1.3.1. Fejlesztési elképzeléseim a személyi feltételek tekintetében
 Kiemelendő feladatomnak tarom a kollégák szakmai munkájának az elismerését,
mivel az iskola fejlődésének a legbiztosabb alapja a jó munkahelyi közérzet
biztosítása.
 Biztosítanom kell, hogy az előírt kötelező óraszámok teljesítése és az egyéb
feladatok elosztása igazságosan történjen. Amennyiben nem sikerül ezt
megvalósítani, romlik a kollégák közérzete és ezzel a munka hatékonysága is.
 Gondoskodnom kell arról, hogy a tanári szobák felszereltsége, komfortfokozata
javuljon, mivel a kollégák által az intézményben töltött idő jelentősen
megemelkedett.
 Szeretném, ha vezetői példaadásom nyomán kialakulna egy olyan munkahelyi
légkör, ahol igazi együttműködésre épül a mindennapi munka, de munkatársaim
megtarthatják önállóságukat is. Az ez irányú fejlődésben feltétlenül szükséges
az őszinteség, ahol ugyanúgy tudunk beszélni problémákról és kudarcokról, mint
a sikerekről.
 Fontosnak tartom, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a tehetséges tanulók
felismerésére, fejlesztésére és versenyeztetésére.
 Fokozottan ügyeljünk az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a bármilyen
okból képességei alatt teljesítő tanulók felzárkóztatására, a differenciált
foglalkoztatásuk megszervezésére, az SNI-s tanulók megfelelő ellátására.
 A káros társadalmi hatásokból (a válások magas száma, a média káros hatása, az
agresszió korai megnyilvánulása) fakadó problémákat hatékonyan kell
kezelnünk, ennek érdekében minél több alkalmat kell keresnünk a tanórán kívüli
programokban rejlő nevelési lehetőségek kiaknázására.
 Az eredmények megtartása érdekében minden lehetőséget és alkalmat biztosítani
kívánok pedagógusaink számára, mely szakmai fejlődésüket, módszereik
változatosságát növeli. A pedagógus továbbképzés során folyamatosan
figyelemmel kísérem a rendelkezésre álló erőforrásokat és segítem kollégáim
önképzését.

 Törekszem a pedagógusok munkájának tervszerű értékelésére, minősítésére,
elismerésére.
 Az elmúlt 2 év során szerencsére nem sokszor kerültem nehéz helyzet elé akár
egy pedagógus év közbeni vagy augusztus 31-én bejelentett távozása miatt.
Büszke vagyok arra, hogy mindig megoldottam a helyzetet és találtam
munkaerőt és sosem a fenntartótól vártam csak a megoldást. Sajnálatos módon
olyanra is volt példa, hogy egy kolléga esetén kénytelen voltam talán életem első,
egyben legnehezebb döntését meghozni és szerződését nem javasoltam
meghosszabbítani. A döntéseimet mindig a legnagyobb körültekintéssel
mérlegelem, tankerületi központunk mottóját magaménak érzem és ennek
alapján hozom meg

a döntéseimet. „A jövő sikeres nemzedékének

szolgálatában, ahol a gyerekek érdekei az elsők”.
 Tanulóink hatékonyabb motiválásával kívánom elősegíteni, hogy egyre több
gyermek számára váljon értékké a tudás, és ennek érdekében a rendszeres tanulás
fontosságát felismerjék. Biztosítani kívánom a tanulóink versenyeken való
részvételét minél nagyobb számban, hiszen majdan a felnőtt életükben
folyamatosan versenyhelyzetben kell megállniuk helyüket.
 Szerencsére intézményünkben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
ezidáig nem volt jelentős. Bár nagyon odafigyelünk tanév közben is a
veszélyeztetett tanulókra. A tavalyi tanévben természetismeret tantárgyból
félévkor négy tanuló is bukásra állt, így második félévben a tantárgyat tanító
kollégának korrepetálási órát adtam és kértem, hogy egyszerűbb vázlattal
próbáljunk ezeknek a gyerekek segítségére lenni. Munkáját siker koronázta, hisz
a négy tanulóból a tanév végére 3 tanulónak sikerült a tantárgyi követelményeket
teljesíteni és csak egy tanuló bukott meg a tanév végén.
 A szülőkkel való eredményesebb együtt munkálkodás érdekében már bevezettem
a fogadóórát, hogy a gyermekeiket érintő kérdéseket ott tudják megbeszélni.
Gyakoriak volt az udvaron a reggeli rohanásban a gyermekek füle hallatára
történő beszélgetések. Így minden kolléga - beleértve magamat is - megadott egy
időpontot a szülőknek, hogy a hét egy napjának egyik tanórájában, a titkárságon

történő előzetes bejelentkezés után az esetleges problémák megbeszélése
kapcsán a szülők rendelkezésére álljunk.
 Az eredményes mindennapi munka elengedhetetlen feltétele a vezetőtársak
sikeres, bizalmi alapokon nyugvó együttműködése. Két éve dolgozom
helyettesemmel együtt, és úgy érzem, hogy ez a sikeres együttműködés
megvalósult. Munkánk során kiválóan kiegészítjük egymást: megtaláltuk
egymásban azt a képességet, amivel erősíteni tudjuk az intézményért végzett
közös erőfeszítéseinket.

1.3.2. Megvalósult fejlesztési elképzelések a tárgyi feltételek
tekintetében
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Azt gondolom már az első tanévben is szép eredményeket sikerült elérni a fenntartó
jóvoltából és támogatásának köszönhetően.
 Első lépésként az alsós termek hátsó részében szőnyegeket helyeztünk
el, melynek köszönhetően az óraközi szüneteket a gyermekek
tartalmasan, kényelmesen tölthetik el. Ezzel is gyermekbarátibbá,
otthonosabbá téve a tantermeket.
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https://www.idezettar.hu/idezetek/az-optimizmus-az-hit-ami-elvezet-sikerhez (Letöltés ideje: 2019.11.05.)

 Kaputelefont szereltettem fel, mely a diákok és az iskola
vagyonvédelmét és biztonságát szolgálja az előtte lévő szabad bejárás
helyett. Intézményünkben nincs porta szolgálat

és egy konfliktus

helyzet is indokolttá tette ennek szükségességét.
 A tornaterem balesetveszélyes és csúszós volt a felkopott lakkozás
miatt, melyet még év közben a fenntartónak köszönhetően sikerült
felújítani. A tornatermet felcsiszolták, újra lakkozták és felvonalazták.
 A tanév végén 2 tantermünk padlózatát újítottuk fel, festésük és a
bútorok, táblák cseréje is megtörtént.
Vezetői megbízatásom második évében, intézményünkben átszerveztem a
csengetési rendet.
Ennek indokai:
 Intézményvezetői munkám során feltűnt, hogy az ebédeltetési idő 5 perc
híján egy teljes tanóra. Ez alatt az idő alatt viszont teljesen üres a
tornaterem 5 napon keresztül. A szünetek és az ebédeltetés minimális
átszervezésével a 8-16 óráig tartó intézményben töltött időt 9 tanórára
tudtam módosítani. Így elértem, hogy a tornaterem szabad kapacitása 45
tanóra lett a 40 helyett. Így a 45 tanórában a heti 4 testnevelés órával,
amely 32 tanórát jelent a 8 osztálynak és a 14 sportszakkör alsó, felső és
gyógytestnevelés órákat is beleértve 46 tanórát tesz ki. A tornatermi
órarend esetén ez már csak 2 osztály egyidőben történő foglalkoztatását
jelenti. Jó idő esetén nem okoz gondot, hisz a füves pályát is lehet
használni.
Rossz idő esetén pedig 2 alacsonyabb létszámú alsós osztály elfér a
tornateremben kényelmesen anélkül, hogy ez balesetveszélyes lenne.
Továbbá az ebédeltetés órarendbe történő beillesztése kulturáltabbá tette
az étkezéseket, az eddigi kaotikus rendszert.
 A 2017. októberi statisztikai adatoknál feltűnt, hogy a gyógytestnevelésre
utaltak száma 0, amely számomra lehetetlenségnek tűnt. Véleményem

szerint ma már nincs olyan iskola, ahol ne lenne lúdtalpas vagy
gerincdeformitásos gyermek. A felnövekvő fiatal nemzedék számottevő
részének a fizikai fejlettsége nem kielégítő. Ennek alapvető oka a
mozgásszegény életmód. Testnevelés órákon pedig egyértelműen láttam
a lúdtalpas, gerincdeformitásos, vagy hanyagtartású gyerekeket. A gyanút
az észlelést ritkán veszik észre a családok. Lényegesen gyakoribb, hogy
az elváltozást a testnevelő tanárok vagy edzők veszik észre és elküldik
iskolaorvoshoz
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vizsgálatra
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védőnői

és

Továbbá
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iskolaorvosi
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alkalmassági vizsgálatokon derül fény az elváltozásokra és egyben a
testnevelési alkalmasságra is. Gyógytestnevelő tanár lévén számomra
egyértelmű volt, hogy intézményünkben több tanulónak is van
elváltozása, mely fejlesztésre szorul.
Felvettem a védőnővel a kapcsolatot és kértem a gyógytestnevelésre
kiszűrt tanulók névsorát. A 2017-es tanév végén 57 érintett diák volt.
Ebből volt, aki járt kezelésre, volt, akit még csak szakorvoshoz sem vittek
el.
A 2018-2019-es tanév megkezdése előtt felvettem a kapcsolatot telefonon
majd személyesen is a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai
Tagintézmény vezetőjével. Ismertettem a tanulói adatokat és a kiszűrt
gyermekek létszámát. Majd lehetőséget kértem, hogy ezen tanulók
gyógytestnevelési óráit bevezethessem intézményünkben. Szóban
lehetőséget kaptam, így engedélyt kértem a fenntartótól a plusz feladat
ellátására.
Erre engedélyt kaptam Tankerületi Igazgató Asszonytól, melynek a
gyerekek egészségén túl azért is örültem, mert iskolánk így újabb vonzó
lehetőséget nyújt a szülők számára.
 Tanév végén az alsós épületszárnyban a tisztasági festés a tantermekben,
az aulában és a mellékhelyiségekben is megtörtént.
 A Pápai Tankerületi Központ pályázatainak köszönhetően:

EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő
iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása elnevezésű projekt
keretében intézményünk tanulói önköltség nélkül táborozhattak 2 tanév
végén is.
Digitális

kompetencia

fejlesztése

köszönhetően

intézményünk

tabletekkel,

EFOP-3.2.4-16-2016-00001
elnevezésű

pályázatnak

laptopokkal és interaktív panelekkel gyarapodott.
Az elmúlt tanévekben számos olyan eszközzel és lehetőséggel
gazdagodtunk,

melyek

intézményünk

gondtalan

és

biztonságos

működését szolgálták, hozzájárultak a magas színvonalú szakmai munka
megvalósulásához. Többek között nagy teljesítményű, többfunkciós
fénymásoló gépet, értékes laminálógépet kaptunk.
Tönkrement mosógépünk, porszívónk, vízmelegítőnk helyett újat
vásárolhattunk.
Sikerrel pályáztunk a NAT Hungária Villamos Szereléstechnikai Kft.
meghirdetett pályázatára, melynek köszönhetően az iskolaudvaron lévő
kerítés és a kapu cseréje folyamatban van.

1.3.3. Fejlesztési elképzeléseim a tárgyi feltételek tekintetében

Legfőbb és elsődleges feladatként szeretném megvalósítani:
 A tornateremhez 2 öltöző tartozik. Sajnos a mindennapos testneveléshez
szükséges feltételek azonban nem biztosítottak. Higiénikus tisztálkodásra
nincs lehetőség, hisz vizesblokk nem tartozik hozzá. Az öltözők viszonylag
nagyok, így könnyen kialakíthatók lennének mindkét öltözőben a

vizesblokkok (2 mosdó és egy WC elégséges lenne). Erre többek között az
ÁNTSZ előírások miatt is hamarosan sort kell keríteni, remélhetőleg kedvező
pályázati vagy egyéb forrást tudunk biztosítani hozzá.
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 Az úgynevezett „gyűjtő” ahol a gyermekek öltöznek és szünetekben
tartózkodnak, továbbá a tízórai osztás is itt történik, közvetlen az öltözők előtt
helyezkedik el. Szintén felújításra szorul, a lambéria töredezett, mögötte a fal
rossz állapotban van. A higiénia és az esztétika miatt is szeretném, ha
lehetőség lenne ennek a felújítására is.
 Továbbá a gyermekek öltözési lehetőségét is szeretném korszerűsíteni, ahol
modernebb szekrényekbe tudnák gyermekeink a cipőket, kabátokat elhelyezni
a mostani, függönnyel elkerített közös, rendezetlen, rossz állapotban lévő
közös, fogasos megoldás helyett. A felső részében irattár és az intézmény híres
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néprajzi gyűjteményének méltó helyet tudnánk kialakítani, ezzel is megőrizni
az utókor számára.
 Majd a megkezdett folyamatot szeretném folytatni. A tantermek padlózatát
megóvni, felújítani, amíg még lehet és a korszerűtlen, töredezett,
elhasználódott, rossz állapotban lévő bútorokat sorban kicserélni.
 Politechnika terem jó adottságokkal rendelkezik. Tetőtérben helyezkedik el,
sok világos ablakkal. Ablakai és az ajtó a hőszigeteltsége nem jó, így ez
cserére szorul, hogy téli időszakban is lehessen használni. Jelenleg csak
technika órákon használható, mert a régi barkács asztalok az egész teremben
szellősen vannak elhelyezve. Kisebb átrendezéssel a funkciója az „L” alak
egyik részében megmaradna, a másik részében művészeti termet szeretnék
kialakítani, hogy a terem több funkciót is elláthasson. Ebben a részben csak
székek lennének elhelyezve, ahol kooperatív órák, ének órák, osztályfőnöki
órák, bútor tologatása nélkül is megvalósíthatók lennének. Ezzel óvnánk a
többi terem padlózatát, a bútorokat és a terem jobban ki lenne használva.
 Korszerű, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő udvari játékok beszerzése,
ahol a gyermekeink az udvari szünetekben a szabad idejüket tartalmasan tudják
eltölteni. Sajnálatos módon a mostani játszótér fából van, amely mára teljesen
elavult. A fa része elkorhadt és balesetveszélyessé vált. Remélhetőleg pályázati
kiírásból sikerül majd megvalósítani.
 Az iskolai könyvtár eszközökkel és könyvekkel való ellátottságának folyamatos
növelését szintén nagyon fontos feladatnak tartom, mert már több ízben e rövid
munkám során is bizonyítást nyert, hogy a gyermekek rendetlenkedés, rongálás
helyett

a

könyvtárban

való

olvasgatással,

csendes

beszélgetéssel,

társasjátékokkal szívesen elfoglalják magukat. Új könyvtáros kolléganőnek
köszönhetően a könyvtár barátságossá, otthonossá vált, ahol az iskola tanulói jól
érzik magukat és szívesen töltik szabad idejüket.
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 Hosszútávú terveim között szerepel, amennyiben megfelelő pályázati
erőforrás állna intézményünk rendelkezésére, a két épületszárny között
szeretnék egy összekötő folyosót kialakítani. Jelenleg az átjárás a 2
épületszárny között a tornatermen vagy az udvaron keresztül zajlik. A frissen
felújított tornaterem állapotára ez nagy terhet ró. Az udvar kavicsos, az ezen
keresztül történő átjárás pedig a tantermekbe és a közösségi terekbe nagy
mennyiségű koszt visz be.
 Az udvar térkövezése a távlati tervek között szerepel. A Szülői
Munkaközösség bevonásával egy kicsit barátságosabbá, „virágosabbá” tettük
már az iskola udvarát és az iskola előtti területet, melyet azóta is folyamatosan
gondozunk.

Intézményünknek törekedni kell arra, hogy racionálisan ossza be a rendelkezésre álló
erőforrásokat.

3

Az Ihász Gábor Általános Iskola könyvtára. Az iskola tanulói a szabadidőben a könyvtárban társas játékot
játszanak, olvasnak. Képet készítette: Polhammerné Frend Adrienn
4
Az Ihász Gábor Általános Iskola könyvtára. Az iskola tanulói a pályaorientációs nap keretében a könyvtárral,
használatával és a könyvtáros munkájával ismerkednek, olvasnak. Képet készítette: Polhammerné Frend
Adrienn

2.

ÖSSZEGZÉS

5

Harmadik éve már, hogy az Ihász Gábor Általános Iskolában intézményvezetői
feladatokat látok el. Ez idő alatt mind a közoktatási vezetői képzés, mind a
gyakorlatban szerzett tapasztalatok és a fenntartó támogatása is nagy segítségemre
volt mindennapi munkám során.
Az Ihász Gábor Általános Iskola mindig is híres volt magas színvonalú oktatásáról,
kiemelkedő eredményeiről. Mégis a szülők körében azért hírnevének csillogása
kicsit megkopott. Munkám során igyekezni fogok, hogy az iskola méltó legyen régi
híréhez. A szülők bizalmát igyekeztem visszanyerni, igazságos, gyermekközpontú
döntéseimmel. A szülők megnyerésével, kapcsolattartással, az iskola életének,

5

https://www.citatum.hu/idezet/75111 (Letöltés dátuma: 2019.11.05.)

lehetőségeinek megismertetésével igyekszem tenni azért, hogy a tanulólétszámot
növelni tudjam. A kollégáim önbizalmát, kreativitását igyekszem megerősíteni.
Szükségesnek érzem kollégáimra és magamra nézve is, hogy a gyermek hibái ne
határozzák meg egész életüket. Segítsük hozzá tanulóinkat ahhoz, hogy a hibáikból
tanuljanak. Igyekszem elérni, hogy az iskola kapuján kisgyermekként belépő
elsőseink minden lehetőséget megkapjanak a képességeik legnagyobb mértékben
történő fejlesztéséhez. Ugyanakkor mivel kisgyermekekből szinte kis felnőttek
lesznek, mire kilépnek az iskola kapuján, szeretném, ha rengeteg pozitív és
szeretetteljes élménnyel gazdagodnának az iskolában eltöltött évek alatt. Arra
törekszem, hogy kollégáimmal együtt minden gyermekben megtaláljuk azt a csodát,
amitől megdobban a szíve és felcsillan a szeme és ehhez az úthoz hozzá tudjuk
segíteni, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak.
Munkám során szeretném elérni, hogy a pedagógusok és a szülők egymást
kölcsönösen segítve együtt formálják a jövő nemzedékét, mert csak akkor lehet
eredményes és hatékony a munkavégzés.
Amennyiben a fenntartónak köszönhetően pályázatom elnyeri tetszésüket,
munkámat a tőlem telhető legnagyobb lelkesedéssel és a gyermekek iránti szeretettel,
empátiával fogom végezni.

„ Gyakran töprengek rajta, hogyha újra kellene kezdenem, ugyanúgy cselekednék-e,
ugyanúgy reménykednék-e, ugyanúgy igyekeznék-e megjobbítani a világot. Azt hiszem,
igen. Mindannyiunknak megvan a magunk sorsa, a magunk szerepe, amit be kell
töltenünk, és majd a történelem fogja megítélni, sikerült-e valami értékeset alkotnunk.”
Károlyi Mihály6
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