
Egy vezetői munka 10 éves céljai és eredményei 

A JÁI IV. Béla Általános Iskola tagintézmény-vezetőjeként immáron 10 éve tevékenykedem 

az iskoláért, az ott tanuló gyerekekért, pedagógusokért, segítve a szülők otthoni nevelő 

munkáját. 

Mérleget vontam hát, milyen intézkedéseket vezettem be az iskolába, milyen kötelességemen 

túli szervezőmunkát fejtettem ki az itt tanuló gyermekek érdekében, mi mindenre inspiráltam 

a mellettem dolgozó kollégákat. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célkitűzéseim 

 iskolaotthon 1-4. osztály 

 nagyfelmenő rendszer 

 

Megvalósulásuk, eredményük 

 játék, tanulás váltakozása 

 a tanulás megerősítése 

 több idő van az egyéni bánásmódra 

 a pedagógusok elismerik 

 munkahelyet biztosít 

 4 éven át ugyanaz a nevelés, oktatás 

 eredménye 4. osztály végére jól látható 

 a pedagógus nem megszokásból végzi 

munkáját 

 Célkitűzéseim 

 két idegen nyelv tanulásának 

lehetősége akár 8 éven keresztül 

 

Megvalósulásuk, eredményük 

 német és angol tanulásának lehetőségei 

 

Célkitűzéseim 

 tehetséggondozás 

 házi versenyek szervezése 

 felkészítés területi, országos 

versenyekre 

 felzárkóztatás, korrepetálás 

  

 

Megvalósulásuk, eredményük 

 tantárgyi (rajz, magyar, történelem, informatika, 

természettudomány, matematika) 

 kulturális (szavaló verseny) 

 egyéb  (gazdálkodási, katasztrófavédelmi, 

levelezős) 

 Eredmények: megyei, területi helyezések 

 lemorzsolódás csökkentése 

 
Célkitűzéseim 

 pedagógustársak segítése 

 

Megvalósulásuk, eredményük 

 A magyar szakos kolléganő  

mentorálása   

 a különböző képzések támogatása 

 Célkitűzéseim 

 pályázatok 

Megvalósulásuk, eredményük 

 2010. IPR 

 2011. KEOP 6.1.0/A/09-11 „Új 

életmódszemlélet” 

 2012-2014. TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0168 

„Innovatív iskolák” 

 2015. „Gyermekek a mezőgazdaságban” 

megvalósító 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm mindenkinek, akik a munkám során mellettem állnak és segítenek a megvalósítani 

további céljaimat.  Pásztorné Földes Györgyi 

tagintézmény-vezető 

Célkitűzéseim 

 erdei iskola szervezése 

 Megvalósulásuk, eredményük 

 2012. Szandavár 

 2013. Kóspallag 

 2014. Bogács 

 2015. Nagyvisnyó 

 2016. Gyomaendrőd 

 2017. Mezőkövesd 

 2018. Boldogkőváralja 

 2019. Csopak 

 
Célkitűzéseim 

 gyermeknapi iskolai nagy kirándulás 

 
Megvalósulásuk, eredményük 

 2012. Hollókő 

 2013. Eger 

 2014. Gyöngyös-Mátraháza 

 2015. Nyíregyháza-Vadaspark 

 2016. Tápiószentmárton 

 2017. Szolnok-Reptár 

 2018. Hatvan-Vadászati Múzeum 

 2019. Budapest-Da Vinci kiállítás 

Alkalmanként 100 vagy több gyermek, szülő, 

pedagógus élményhez juttatása 

 

Célkitűzéseim 

 pályázatok 

Megvalósulásuk, eredményük 

 2016-2018. EFOP-3.3.1-15-2015-01004 

TANODA projekt 

 2018-2020. EFOP-1.4.4-17-2017-00147 „Bari 

Shej” projekt 

 2019-2020. GYE-18-ALT-TAN-1-0176 

Jászjákóhalma Tanoda 

A hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja, 

esélyegyenlőségének elősegítése 

 


