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Mottó: "A civilizáció hajnala óta, az ember arra vágyik, hogy megértse a világ alapjául szolgáló rendet. Kell, hogy legyen 

valami nagyon különleges az univerzum határainak természetében. És mi lehetne különlegesebb annál, mint hogy nincsen 

határ. És nem lehetnek határai az emberi törekvésnek sem."      Stephen Hawking 

 

 

 

1. Bevezető 
 

Pályázatomat a 2019. március 16-án, a Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál honlapján 

(https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zs5g6u1bc0) megjelent pályázati felhívásra 

nyújtom be. 

A pályázati feltételeknek megfelelek.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) 

bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, egyetemi szintű 

inkluzív nevelés tanári végzettséggel, több, mint 20 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlattal, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, pedagógus-

munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazással, ezen túl több, mint 9 

éves vezetői tapasztalattal rendelkezem. 

 

2. Motiváció 

 

Pályámat általános iskolai tanítóként kezdtem a Gordon Elvű Általános Iskolában. A 23 évvel ezelőtti 

közoktatási rendszeren belül ez az újonnan alakult intézmény védettebb környezetnek bizonyult az eltérő 

fejlődési ütemű gyermekek számára, amit a tájékozott családok rövid idő alatt felfedeztek.  

Ekkor szembesültem azzal, hogy az általános pedagógiai módszerek nem elegendőek az adekvát 

ellátáshoz. Előbb tanfolyamot, majd gyógypedagógus tanár szakot végeztem. 

Gyes-t követően fejlesztőpedagógusként dolgozhattam tovább egy nyitott nevelőtestületben. 

Csatlakoztam a városi fejlesztőpedagógus munkaközösséghez, ahol innovatív szakmai műhelyre 

találtam. Két év után a Nevelési Tanácsadó vezetője kért fel a városi fejlesztőpedagógusok 

koordinálására és tanulási nehézség diagnosztizálására.  

 

Jelentős tapasztalatra tehettem szert a többségi iskolák integrációjában. 13 éven át dolgoztam 

diagnosztaként, és előbb munkaközösség-vezetőként, majd 8 éven át igazgatóhelyettesként a közben, 

járási szakértői bizottsággá alakult feladatellátásban.  

Céljaimat végig a rendszerszemlélet elve alapján alakítottam. Munkatársaim teljes támogatásával 

dolgoztam a gyermekek érdekében a pedagógusok és családok érzékenyítésében, segítésében, intenzíven 

jelen voltunk a köznevelési intézményekben.  
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A diagnosztika izgalmas és sokszínű feladat. Szerencsésnek érzem magam, hogy tanulhattam és 

segíthettem a munkájukat nagy szakmai tekintélyeknek, mint Lakatos Katalinnak Phd., dr. László 

Zsuzsának. 

A járási szakértői bizottságban töltött éveim száma és a vizsgálati és köznevelési intézményi igények 

mennyisége egyenes arányosan növekedett. Az integráció segítésében, fejlesztésben jelentősen csökkent 

a szerepvállalásunk. Egyre távolabb kerültem a gyermekek napi ellátásától, fejlődésükről csak 

véletlenszerűen, vagy hivatalon kívül kaptam visszajelzést. Az utóbbi pár évben úgy éreztem, hogy saját 

mentálhigiéném miatt szükséges a váltás. 

 

2017. június 14-én keresett meg a kecskeméti EGYMI intézményvezetője, dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna, 

és invitált az Autizmus Centrum megbízott intézményegység-vezetői beosztás ellátására. Jól esett, és 

igen megtisztelőnek éreztem a felkérést. 

 

Előző vezetői kinevezésemet az akkori vezetőim és munkatársaim biztatására vállaltam el, tudván, hogy 

a feladatköröm nem változik és a munkaközösségi vezetői tevékenységem folytatására lesz szükség. 

 

Így az új felkérés nagy kihívást jelentett számomra. Vonzó és izgalmas feladatnak találtam az autizmus 

spektrum zavar területét, egyrészt, mert ennek az atipikus fejlődésnek a legmarkánsabb közös jellemzője 

az egyenes és őszinte jellemvonás. Másrészt a diagnosztikai munkám során azt is megtanultam, hogy a 

legösszetettebb gyógypedagógiai tudást igénylő terület és a leggyorsabb tudományos fejlődés is ebben 

a régióban ment végbe az utóbbi 10 évben. 

 

Emellett biztonságot adott számomra, az a tény, amit a gyógypedagógiai területen eltöltött 14 évem és a 

megbízási időm alatt tapasztaltam, hogy a kecskeméti EGYMI és vezetése a sok változás, intézményi ki 

és átszervezés, új feladatellátással bővülés, gyógypedagógus hiány ellenére milyen magas szakmai 

színvonalon működik. Örömmel tölt el, hogy a testület tagja lehetek.  

 

2017. augusztus 15-től 2018. augusztus 15-ig az Autizmus Centrum megbízott intézményegység-vezetői 

feladatát láttam el. 

Jelentősen megkönnyítette az új feladatom ellátását, hogy az akkor közvetlen vezetőm, Rigó Ilona, 

tagintézmény-vezető, teljes-körű – mind kiemelkedő szakmai, mind tanügy-igazgatási területen 

nyújtott- segítségét, támogatását élvezhettem.  

A nevelőtestület többsége nagy szakmai tapasztalattal, elhivatottsággal rendelkezik az autizmus-

specifikus ellátásban, és rendkívüli odafigyeléssel segítik egymást, kezdő munkatársaikat, így engem is.  
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A gyermekek/ tanulók szocio-ökonómiai háttere, életkori és probléma-specifikus profilja egyaránt széles 

skálán mozog, őket és az őket körülvevő rendszer segítése így minden esetben más és egyedi lehet csak.   

 

Motivációm megingathatatlan bástyáját képezi a megbízási időm alatt nyert, korábbi ismeretem 

megerősödése, hogy a gyermeket körülvevő rendszer egy szelete, a nagy múltú kecskeméti Autizmus 

Centrum - mind pedagógiai, mind vezetői szinten- korszerű, elhivatott, befogadó és felkészült.  

A közel két tanév alatt igen hatékony szakmai kapcsolat alakult ki munkatársaimmal. Rendkívül 

ösztönzőleg hat rám tenni akarásuk, fejlesztő-problémamegoldó hozzáállásuk. 

 

Szép és inspiráló feladatnak érzem ezt megóvni-megőrizni, segíteni a fejlődését tagintézmény-vezetői 

beosztásban. A segítő feladatkörrel együtt járó nehézségek megoldásában, a rendszer többi szereplőjével 

való együttműködés erősítésében, az innováció folytatásában örömmel veszek részt.  

 

 

3. Helyzetelemzés 
 

A helyzetelemzést a pályázat kiírásának és az intézményi SZMSZ-ben megfogalmazottaknak 

megfelelően készítettem. 

 

3.1.Az intézmény bemutatása 
 

A helyzetelemzést a Kecskeméti EGYMI és az Autizmus Centrum Tagintézményének alábbi 

dokumentumai alapján, valamint a 2017/18. és 2018/19. tanévben szerzett tapasztalataim, az 

intézményvezetőtől és volt tagintézményvezetőmtől kapott további információk alapján készítettem: 

 Szakmai Alapdokumentum 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 2016/2017. és 2017/18. tanév munkaterve 

 Előző 2 tanév beszámolója 

 Tanulók szakértői javaslata 

 Az októberi statisztikához gyűjtött adatok 

 KRÉTA iskolai alaprendszeréből lehívható adatok 

 

Az intézmény fenntartója: Kecskeméti Tankerületi Központ - Kecskemét, Homokszem u. 3-5. 

 

 

 

 



Pályázat a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája  

tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

Bondor Éva                                                                             2019. április 15. Oldal 6 

3.1.1. A Kecskeméti EGYMI szervezeti struktúrája és alapfeladatai  

 

A Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: Kecskeméti EGYMI) összesen öt telephelyen 

működik, többféle köznevelési alapfeladat ellátásával. Az ellátott feladatok tekintetében 

megkülönböztethető:  

- sajátos nevelési igényű gyermekek - értelmi vagy beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy több fogyatékosság (pl. értelmi és 

mozgásszervi vagy érzékszervi: látási, hallási fogyatékosság) együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése; 

- sajátos nevelési igényű gyermekek: értelmi, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy több fogyatékosság (pl. értelmi és 

mozgásszervi vagy érzékszervi: látási, hallási fogyatékosság) együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása; 

- fejlesztő nevelés-oktatás; 

- sajátos nevelési igényű gyermekek - értelmi, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy több 

fogyatékosság (pl. értelmi és mozgásszervi vagy érzékszervi: látási, hallási fogyatékosság) 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók szakiskolai és készségfejlesztő 

iskolai nevelése-oktatása; 

- sajátos nevelési igényű gyermekek - értelmi, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy több fogyatékosság (pl. értelmi és 

mozgásszervi vagy érzékszervi: látási, hallási fogyatékosság) együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése; 

- utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése. 

 
 

1. ábra Kecskeméti EGYMI szervezeti ábra 



Pályázat a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája  

tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

Bondor Éva                                                                             2019. április 15. Oldal 7 

3.1.2. A Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája 

és Készségfejlesztő Iskolája Tagintézményének tagozódása 

3.1.2.1.Az Autizmus Centrum Tagintézmény feladatellátásának helyszínei 

 

Az Autizmus Centrum Tagintézmény székhelye a Szalag utca 9. szám alatt működik. Autizmus 

specifikus szakmai feladatellátás a Kecskeméti EGYMI négy telephelyén folyik az alábbi tagozódás 

szerint: 

 

 

Óvodai csoport 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

Óvodai csoport 6000 Kecskemét, Nyíri út 31. 

Integrációra előkészítő tanulócsoport 6000 

Kecskemét, Tóth László sétány 2. 

Általános iskola és Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola 6000 Kecskemét, Szalag u. 9 

Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

 

 

3.1.2.2.Az Autizmus Centrum rövid története, feladat-ellátási helyének alakulása  

Az Autizmus Centrum országosan elismert, nagy szakmai múlttal rendelkező intézmény, 26 évvel 

ezelőtt, 1992. szeptemberében kezdte meg a működését szülői kezdeményezésre, 4 tanulóval a Nyíri Úti 

Általános Iskolában.  

3 évvel később a Daróczi köz 14. száma alatt, egy családi házban folytatták a munkát a csoporttal, míg 

a Nyíri úton újabb csoport alakul.  

Újabb 3 év elteltével, 98-ban a Lechner Ödön utcában jött létre a 3. csoport.  

99-ben a Nyíri Úti Általános Iskola Autista Tagozatának szakemberei segítségével a megyei fenntartású 

Juhar utcai gyógypedagógiai intézetben is csoport alakul.  

2004-ben az önkormányzat 2 csoport számára a Fecske utca 20. szám alatt biztosított helyet. 

2005. szeptemberétől a városi fenntartású 3 csoportból álló autista tagozat további osztállyal bővült és a 

volt Máriavárosi Általános Iskola épületében kerültek elhelyezésre, mely a jelenlegi székhely, a Szalag 

utca 9. 

2007-től speciális szakiskolai csoport indult az általános iskolai ellátáson túl (szövött-tárgy készítő 

szakmai modul képzéssel). 

2010-től az Autista Tagozat összetett iskola intézmény-egységgé vált. 

2011-ben újabb szülői kezdeményezésre óvodai csoport jött létre a Nyíri úton. 

Juhar utca:

2 szakiskolai

5 ált. iskolai

2 óvodai

Nyíri út           
1 óvodai

Szalag utca:

2 szakiskolai

5 ált. iskolai

Tóth László 
sétány 1 
integr. 

felkészítő

2. ábra feladat ellátási helyek és csoportok eloszlása 
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2013. augusztus 1-jétől a Juhar utcai és Nyíri úti gyógypedagógiai intézmény (a Szalag utcai telephellyel 

együtt) közös fenntartásúvá vált, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. Ez lehetővé 

tette az autizmus specifikus ellátás szakmai egységesítését. Az ellátott tanulók száma ekkorra már 

meghaladta az 50 főt. 

2015 szeptemberétől szülői érdekérvényesítésnek köszönhetően integrációra felkészítő csoport indult el 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 5 tanulóval. 3 tanév elteltével mind a 8 tanulót többségi iskola 

fogadta be. Jelenleg 6 gyermek integrációs felkészítése folyik előkészítő első osztály jelleggel. 

2017/18. tanévben a Juhar utcai telephelyen működő két autizmus specifikus óvodai csoport szakmai 

irányítása is az Autizmus Centrumhoz kapcsolódik. 

Mára összesen 124 autizmus spektrum diagnózissal élő gyermek ellátása folyik 17 csoportban: 3 óvódai, 

1 előkészítő első osztály, 8 általános iskolai, 1 fejlesztő és 4 szakiskolai. 

 

3.1.2.3.Az Autizmus Centrum által ellátottak létszámának alakulása  

2015 szeptemberétől a Juhar utcán 2 szakiskolai 5 általános iskolai, 1 óvodai, míg a Szalag utcán 1 

szakiskolai 5 általános iskolai, a Nyíri úton 1 óvodai csoport, a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában 

1 integrációra felkészítő csoport indult autizmus specifikus ellátással, összesen 108 fővel.  

 

3. ábra ellátottak létszámának alakulása 

 

 

 

4. ábra gyermekek eloszlása feladat-ellátási hely szerint 
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2017 szeptemberében a Juhar utcán újabb óvodai, 2018 szeptemberében a szalag utcán további egy 

szakiskolai csoport indult, jelenleg autizmus specifikus, szegregált ellátásban 124 gyermek, tanuló 

részsül.  

 

3.2. A Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum feladatellátásához tartozó feltétrendszer 

3.2.1. Infrastrukturális háttér 

Szalag utca: 

Az Autizmus Centrum Szalag utcai főépülete több mint száz éves. A kecskeméti régi polgári épületekre 

jellemző felvizesedés, salétromos, penészes falak sajnos itt is jellemzőek. A korábbi működésért felelős 

kecskeméti önkormányzat jelentős beruházásokkal próbálta a problémát orvosolni, sajnos sikertelenül.  

Korszerűsítésre is sor került, új vizesblokkokat alakítottak ki a főépületben. 2015 őszén az udvari 

épületrészt a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. szigetelte, a külső nyílászárókat cserélte, és részleges 

fűtéskorszerűsítésre is sor került. Támogatásból a kerítés falát helyreállították, valamint udvari 

játékeszközöket telepítettek.  

A Népegészségügyi Osztály megállapítására tett intézkedések történtek a Szalag utcán:  

Az épület minden helyiségében dohos, nehéz szag érezhető: Árajánlat készült rá, amelyet forráshiány 

miatt elutasítottak. A fenntartótól kapott 5 párátlanító beüzemelése megtörtént 2018. október 17-től, 

mely javítja a helyiségeken belül a levegő minőségét. 

2018. október 12. szombaton az EJOT Hungária Kft társadalmi segítségnyújtó projekt keretén belül 

jelentős felújítást hajtott végre az Autizmus Centrum Szalag utcai székhelyintézményében. 

A tornateremben főképp a bordásfalak mögött, illetve a fűtőtestek körül nagy felületen a falazat omlott, 

helyenként feketepenész megjelenése volt tapasztalható: A tornaterem penészmentesítését, festését, 

kritikus falak szellőző burkolását elvégezték.   

Az ebédlőben a falazat szintén mállott: Az ebédlő falának penész elleni kezelését, festését is 

megoldották.  Az udvaron a járda több helyen töredezett, hiányos volt: az EJOT Hungária Kft ezt is 

kijavította. 

Jelenleg az alsó épület vizesblokkjának felújítása sürgető. 15 fiú egy angol WC-t tud használni, az 

intimitás nem biztosított, mivel ajtóval nincs elválasztva a nyitott piszoároktól. 
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Az udvar 531 négyzetméter, felfestett roller-bicikli vagy sétapályával, valamint ebből 180 

négyzetméter füves terület, ahol magaságyás, fészekhinta, udvari fitness-gép és trambulin /Mercédesz 

adomány/ is szolgálja a szabadidő eltöltését jól keretezett terekkel. 

Juhar utca: 

A Juhar utcai autizmus specifikus tagozata az „A” szárny földszinti helyiségeiben került kialakításra a 

DAOP 4.2.1/2/2F-2f-2011-0002 pályázat finanszírozásából. Az 5 általános iskolai csoportszoba, 

tankonyha, tornaszoba, vezetői szoba megfelelően felszerelt. A nyílászárók cseréjére ekkor nem került 

sor, melyek elöregedtek, nem javíthatók, nem szigetelnek.  

Az épület beázása az „A” szárny nagy területén jelentkezett. Az álmennyezet hiányos volt, leszakadt 

az átázástól. A fenntartó beruházásával a Juhar utcai épület vizesedésének okát feltárták, vízvezeték 

szivárgása okozta. A tönkrement falfelület javítása október közepén megtörtént, mely esztétikailag is 

jelentős javulást hozott a tagozat területén. 

Az 5 vizesblokkból 3 működik maradéktalanul, a javítás régóta sikertelen, a hiba feltárása februárban 

megtörtént, a javítás folyamatban van.  

Mindkét telephelyen a vizesblokkok számának bővítése indokolt lenne. A speciális ellátás egyik 

hangsúlyos eleme az önállóságra nevelés, önkiszolgálás készségének fejlesztése, a szükséges tárgyi 

feltétel hiánya megnehezíti a nevelés hatékonyságát. 

A csoportszobák az autizmus speciális 

szükségleteihez alkalmazkodóan, 

protetikus kialakításúak. A gyermekek 

saját, szeparált tanulórésszel 

rendelkeznek, a tér átláthatóan strukturált. 

A Juhar utcai csoportszobákból 3 

megfelelő méretű, egy adományból lett 

előző nyár folyamán kialakítva. A 4 

kisebb szobában szűkös a hely a 

szabadidős hely strukturált kialakítására. 

Az óvodai csoportok bútorzata nem 

alkalmas az autizmussal élő gyermekek 

protetikus környezetének kialakítására. A túlméretezett óvodai asztalokat nem lehet gyermekenként 

szeparálttá tenni. Nem marad hely az elvonuláshoz, pihenéshez egy biztonságos kuckó kialakítására 

sem.  

AC ált. iskola és szakiskolai helyiségek 

    Szalag utca Juhar utca 

ált. iskolai csoportszoba 4 5 

szakiskolai szoba 2 2 

szakiskola szövőterem  1 0 

tornaterem/ tornaszoba 1 1 

egyéni fejlesztő szoba  1 0 

ebédlő/tankonyha 1 1 

tanári szoba 0 0 

vezetői iroda 1 1 

zsibongó/ügyeleti szoba 0 1 
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Mindkét telephelyen hiányzik a tanári szoba. 

A Juhar utcai részlegen az öltöző helyiség is szükségszerű volna, mind a testneveléshez, mind az utcai 

ruhák tárolásához. 

A tornaterem, tornaszoba, ebédlő beosztása feszes, teljes kihasználtsággal működnek.  

A Juhar utcai szakiskolai csoportok közül egy a volt könyvtár-szobában lett kialakítva, új 

nyílászárókkal, külön kis helyiség jut a szakmai munkának. A másik az emeleten került elhelyezésre. 

Örömünkre a nyár folyamán leköltözhettek a tagozatunk szintjére. A szakmai munkához szükséges tér 

/szövőállványoknak/, anyagok tárolására alkalmas rakodó kialakítása még várat magára. 

Az egyéni fejlesztő szobából került kialakításra a Juhar utcán a vezetői szoba. Az iskolapszichológiai 

ellátás és az utazó tanári ellátás nagyobb része a vezetői szobában valósul meg. Ez gyakran okoz 

fennakadást az előre nem tervezhető, rövid határidős tanügy igazgatási feladatok elvégzése során. 

A zsibongó-ügyeleti szoba folyamatos foglaltsággal bír, az egyéni foglalkozásokon túl, 

válsághelyzetekben várakozásra, megnyugtatásra alkalmas helyiséggé vált. 

A Juhar utcai óvodai csoportszobák a létszámhoz és az autizmus ellátáshoz feltétlenül szükséges téri 

rendszer kialakításához sajnos nagyon kicsik. Tovább nehezíti a kialakítást, hogy az óvodai asztalok 

nagy helyigényűek, nehezen kihasználhatók. Az öltöző és a vizesblokk megfelel az óvodai 

előírásoknak. 

A Juhar utcai udvar tágas. A Sportból a legtöbbet 2018. pályázaton nyert 4 millió forintos támogatásból 

105 négyzetméteres gumiborítású pálya lett kialakítva, labdahálóval körbe véve, mely a mindennapos 

testnevelés megtartását segíti. 

 

Juhar utcai lehetőségek: 

Kedvező lehetőség a snoezelen- szoba, melyet még a Szalag utcáról is látogatnak csoportjaink. 

Az ebédlő leválasztásából kialakított sószobába többnyire a magántanulói és egyéni fejlesztési órák 

szorulnak. 

A Juhar utcai óvoda játszóterét, valamint az iskola futópályáját rendszeresen használhatjuk, a két 

hintával és a két udvari fitnesz-géppel. Sajnos ez érezhetően kevés a létszámhoz képest. 

 

Nyíri úti óvoda 

A Nyíri úti óvodai csoportszoba tágas, jól strukturálható, a vizesblokkal együtt ideális az ellátás 

szempontjából. Külön egyéni fejlesztő szobát is használhatnak. Az udvaron elkülönítve játszótér lett 

kialakítva az óvodások számára.  

 

Integrációra felkészítő osztály 
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A II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában elhelyezett integrációra felkészítő csoportunk kedvezően 

kissé elkülönül a nagy belső terektől, esetleges zajoktól. A terem mérete alkalmas a csoport protetikus 

terének kialakítására. Az iskola tornatermét, ebédlőjét, udvarát egyaránt igénybe vehetik. 

 

 

 

3.2.2. Tárgyi feltételek 

A sajátos nevelési igényhez szükséges fejlesztő eszközökkel a tagozat megfelelően fel van szerelve. 

Nagy örömünkre tovább bővíthettük ezt a tárházat a Nyíri úton kialakított eszközkölcsönzőből.  

A nagyobb értéket képviselő, főleg tornaeszközök elöregedtek, nem biztonságosak, lecserélésük 

sürgető. A Mercédesz adományból kapott 2 futópad jó szolgálatot tesz. 

A bútorzat többnyire elöregedett, de emellett felajánlásokból, támogatásokból új tárolók, pihenők, 

polcok, székek beszerzésére is sor került. 

 

Támogatások, pályázatok: 

Mercédesz támogatásból a Szalag utcai udvar jól felszerelt sport és szabadidős eszközökkel. Az iskolai 

csoportok kaptak egy-egy laptopot is. Sajnos ezek már elöregedtek, sokszor csoportpénzből kerülnek 

javításra. 

Az integrációs osztály teljes bútorzatát és technikai felszerelését /fénymásoló, nyomtató/ a szülői 

támogatásokból sikerült kialakítani, valamint a Medina Adománybolt és a befogadó iskola is segített a 

raktáron lévő bútorok felajánlásával. 

IKEA –támogatásból és a munkatársunk nagyvonalúan felajánlott fuvarozásának köszönhetően két 

pihenő kanapét, valamint két zárt szekrényt, kisebb tárolókat, szőnyegeket, asztalokat kaptunk. 

A Szalag utcán Knorr - Bremse Fékrendszerek Kft. 600 000Ft értékben támogatta az Autizmus 

Centrumot. A pályázatból új tárolók, ülőalkalmatosságok kerültek beszerzésre.  

Az Autista Gyermekekért Egyesület a DM „Együtt egymásért – Jó tettekkel egy jobb világért” 

elnevezésű pályázatán indult „Fedezzük fel az ízeket! - Egészségkuckó az Autizmus Centrumban" című 

projektjével, és nyert 500.000 forintot a nemes célra. A pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően 

értékes konyhai felszerelésekkel, eszközökkel gazdagodott a Szalag utca. 

Az óvodai csoportok számára egy munkatársunk közreműködésével egy magánszemély 400 ezer 

forintot ajánlott fel, melyből fejlesztőeszközök és új padlóburkolat beszerzésére került sor. 

Szintén egy pedagógusunk közbenjárására a KÉSZ Kft 5 jó minőségű asztali gépet adományozott 

számunkra teljes periféria tartozékokkal, melyek csoportokban lettek elhelyezve. 
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Az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) eszközök alkalmazása az autizmus területén a 

nem, vagy alig beszélő gyermekek segítésén túl, minden érintett tanulónak meghatározó fejlesztési 

lehetősége. A társas interakció, beszédszervezés és megértés vagy érzelmi gátoltság segítésére igen 

hatékony módszer.  Az autizmus specifikus ellátásban mára nélkülözhetetlen kellékké vált. A képjel 

vagy grafikus segítség alkalmazása mellett könnyen elérhető szoftverek jelentek meg, melyek 

élvezhetőbbé és gyorsabbá teszik a módszert. Táblagépen a kommunikátor hanggal is működtethető, 

az alsós csoportjaink közül a tavalyi tanévben két ilyen eszközzel és szoftverrel gazdagodhattunk 

adományokból.   

Fenntartó által biztosított tárgyi feltételek: 

A korábbi TIOP pályázat által 1 projektort, 1 interaktív panelt és vezetői asztali gépet 

használunk ezen túl 5 notebookot és 6 táblagépet kiemelten a gyermekek ellátására. Sajnos az 

utóbbiak jó része javításra vagy mér selejtezésre szorul. 

Az EFOP projekteszközök megkönnyítik a munkatársak IKT hozzáférését, 9 tanári és két vezetői 

notebookkal gazdagodtunk.   

A tanévenként rendelhető ingyenes tankönyvek mellett a fejlesztő eszközök bővítési lehetősége 

jelentősen javítja eszközellátottságunkat. 

Az autizmus ellátásban kiemelt szerepe van a vizuális támogatásnak. Ehhez a munkatársak készítik az 

eszközök jelentős részét. A nyomtató, fénymásoló, színes nyomtató hiánya továbbra is megnehezíti 

a Szalag és Juhar utcai részlegen a folyamatos működést. A vezetői munkát is sokszor 

akadályozza a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás körülményessége. 

Az irodaszer rendelés költségébe tervezzük a csoportok számára a nagy mennyiségben szükséges 

lamináló fóliát, lapokat valamint lamináló gépet. 

 

3.2.3. Humán erőforrás- személyi feltételek 

 

Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek száma, így ellátásukra jelentkező igények 

száma folyamatosan növekedett az utóbbi években.  

A 2017/18 tanév eleji érkezésemet követően megnyitotta kapuját a megyében egy magánintézmény. A 

felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak közül sajnos fokozatosan, 4-en távoztak az új 

iskolába. Két munkatárs pedig a gyermekvállalás örömei miatt függesztette fel aktív munkáját. A 

megrendülésen túl, nagy teher nehezedett a testületre. A gyógypedagógus hiány mellett az ellátás 

specifikuma miatt, a régi munkatársak jelentős energiatöbblettel kényszerültek dolgozni. Az átmeneti 

munkaerőhiány megoldása után az új kollégák segítése, a szegregált gyógypedagógiai ellátástól is 

nagymértékben eltérő autizmus specifikus nevelés-oktatás megismertetése, elsajátíttatása is rájuk 
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hárult. Nagy örömünkre a Juhar utcai tagozatunk két pályakezdő gyógypedagógussal és NOKS 

munkatárssal is bővült. 

Augusztus végén, Rigó Ilona tagintézmény-vezető lemondásával szükségszerű lépésként az elnyert 

intézményegység-vezetői kinevezésemet lemondva vállaltam a megbízott tagintézményvezetői 

beosztást. 

A megbízott intézményegység-vezetői feladatot Földházi Brigitta vette át. Mivel anyai örömök elé néz, 

állapotára tekintettel január 1-jével kérte a vezetői megbízásának visszavonását. Gábor Vera vállalta 

további feladatait. Nagyon megnyugtató és örömteli volt tapasztalni a nehéz és váratlan helyzetekben 

a fenntartó, a vezetőm és a munkatársak támogatását, rugalmas alkalmazkodását. 

2018/19 tanévet kedvezőbb személyi feltételekkel indíthattuk, augusztustól két gyakorlott 

gyógypedagógus érkezésével, majd decembertől újabb gyógypedagógust fogadhattunk.  

A szakmai feladatok tervezésében, operatív megvalósításukban, felülvizsgálatukban egy 

munkaközösség-vezető segíti a vezetők és munkatársak munkáját. 

 

4. ábra pedagógusok életkori, végzettség szerinti eloszlása 5. ára NOKS életkori eloszlása, gyp hallgatók, jelentkezettek 

 

35 pedagógus és 24 NOKS munkatárs látja el a feladatokat. A nők: férfiak aránya a teljes 

nevelőtestületben 19:1 /56/3/. 

A munkaszervezés, a helyettesítések megoldása alapvetően állandó nehézséget jelent. A pedagógus 

munkatársak kivétel nélkül többletórával dolgoznak a rehabilitációs órák és az utazó gyógypedagógiai 

ellátásban való szükségszerű részvételük okán. 

A köznevelési törvény által előírt jogszerű alkalmazás feltétele a gyógypedagógiai végzettség. Az 

intézményben dolgozó pedagógusok nagy szakmai tapasztalattal és több autizmus specifikus 

továbbképzéssel bírnak. Minden csoportban tanít egy gyógypedagógus, 7 pedagógus jár 

gyógypedagógus képzésre. 
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6. ábra pedagógus végzettségek  

 

A diagramban nem látható, három NOKS munkatárs végzi a gyógypedagógiát és további kettő beadta 

a jelentkezését. Minden osztályban 2 pedagógus dolgozik. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 

száma a felső és szakiskolai tagozaton 1 fő csoportonként. Az óvodai, alsó, és fejlesztős tagozaton 

elengedhetetlen a 2 asszisztens jelenléte, melyet biztosítottak számunkra szeptembertől.  

 

3.3. Az ellátott tanulók  

Autizmus specifikus, szegregált ellátásban 124 gyermek és tanuló részesül. 64 fő a Juhar, 46 fő a Szalag 

utcai csoportokban, 6 fő a II. Rákóczi Iskolában, 8 fő a Nyíri úti óvodában. A fiúk és a lányok aránya 

5:1 (103 fiú és 21 lány). Az óvodában, általános iskola 1. évfolyamától 8. osztályig, valamint a 

szakiskola 9-12. évfolyamain.  

Életkorukat tekintve 4,5 évtől 23 éves korig, a köznevelési törvény sajátos nevelési igényű tanulóira 

vonatkozó szabályzat alkalmazásával. 

A 2019/20 tanévben a „Csodabogár” Felnőtt Ellátó Intézmény megnyitja kapuját. Várhatóan 12 

tanulónk kerül felvételre. 

Amellett, hogy ez nehéz búcsúzást fog jelenteni, hiszen mindannyian kisiskolás koruktól az Autizmus 

Centrumban nevelkedtek, a csoportok átalakítására is szükség lesz. 

Az óvodai és két alsós csoport létszáma igen magas, 8-9 fő. Ez jelentősen megnehezíti az érdemi 

munkát, és a munkatársak motiváltsága, sikerélménye is csorbát szenved. Az ország különböző 

megyéiből hozzánk látogató szakemberek visszajelzéseiből is erről kaptunk megerősítést, 6 gyermek 

az optimális létszám. 

 

 

 

 

 

 

 

Autizmus centrum

gyógypedagógus hallgató jelentkezett egyéb pedagógus
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3.3.1. A tanulók évfolyam szerinti eloszlása 

 

 

5. ábra A tanulók évfolyamonként eloszlása (a fejlesztős és integrációra felkészítő csoportokat kivéve) 

 

A magas létszámot és az évfolyami eloszlást tekintve kialakíthatók lennének tiszta évfolyamú osztályok 

is. Az autizmus spektrum zavar diagnózisa mögött azonban nehéz korosztályhoz kötötten homogén 

csoportokat találni.  

3.3.2. A csoportalakítás szükséges szempontjai, csoportadatok 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek értelmi fogyatékos populációját osztályozó rendszerek az autizmus 

szempontjából nem relevánsak. Az intellektus és a szociális adaptivitás koordinátájából megállapításra 

kerülnek enyhe, mérsékelt vagy súlyos mentális retardáció osztályozások.  

Tanulóink szakértői vizsgálatakor esetenként értelmi besorolásra is kitérnek. Ez alapján az ellátottjaink 

a skála teljes látókörén jelen vannak: a súlyos fogyatékosságtól az ép értelemig.  

Emellett jelentősen befolyásolja 

alkalmazkodó képességük szintjét 

az autizmusban érintettségük foka 

és a tanulási és a funkcionális 

kommunikáció fejlettsége. 

Nem egyszer az értelmi sérülés 

különböző foka mellett 

megjelenik a beszédzavar, az 

ADHD, vagy egyéb hangulati v. 

magatartászavar komorbiditása az 

autizmussal.  

A nevelés-oktatás lehetséges módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó 

tényező. „Általában a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait 

és az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni.”SNI irányelv A csoportalakításkor ezt kell 

figyelembe vennünk. Így évfolyamot tekintve összevont általános iskolai alsó és felső tagozatos, 

fejlesztő, valamint szakiskolai osztályok kerültek kialakításra. 
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9. ábra Az óvoda, integrációra 

felkészítő, alsós, felsős és 

szakiskolás korosztály eloszlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. A tanulók közoktatási státusz és mentális képesség szerinti eloszlása 

 

A köznevelési törvény szabályozásának megfelelően tanulóink a megyei szakértői bizottság javaslata 

alapján kerülnek felvételre intézményünkbe. Minden esetben a pervazív fejlődési zavarok valamelyik 

típusa (gyermekkori autizmus, atípusos autizmus, autizmus spektrum zavar, K.m.n. pervazív fejlődési 

zavar) szerepel szakértői véleményükben.   

Előző tanévben végzett felmérésem alapját a szakértői javaslatokban szereplő vizsgálati leírások 

képezik. Legtöbb esetben a mentális állapotról nem született külön diagnózis, azonban intelligencia 

vizsgálati leírások megtalálhatóak.  

Óvoda Alsó

Felső Szakiskola

Integráció f

 Szalag utca/ Nyíri, Tóth L. s. Juhar utca 

Gyermekek, 

Tanulók 

Pedagógusok NOKS Gyermekek, 

Tanulók 

Pedagógusok NOKS 

Óvodai cs. 8 2 2 8 2 2 

Óvodai cs. - - - 9 2 2 

Integrációra 

f. 

6 2 1 - - - 

Alsós 

csoport 

8 2 2 7 2 2 

Alsós 

csoport 

8 2 2 7 2 2 

Felsős 

csoport 

9 2 1,5 7 2  1 

Felsős 

csoport 

9 2 1 8 2 1 

Fejlesztős 

cs. 

- - - 7 2 2 

Szakiskolás  6 2 1 5 2 1 

Szakiskolás  6 2  6 2 1 

 60 16 10,5 64 18 14 
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Az első ábrán a Szalag utcai, a másodikon a Juhar utcai tanulók intellektuális képesség szerinti eloszlása 

látható. 43 diáknál nem történt mentális képesség megállapítás. Gyakran nem hozhatók vizsgálati 

helyzetbe, vagy huzamosabb ideig nem tarthatók benne. Az sem ritka, hogy a képességprofil annyira 

szórt, hogy bizonyos szubtesztek nem vehetők fel, ezért valid eredményt nem adhatnak a mérések. 

A pszichometriai vizsgálatok szerint tanulóink fele az enyhe mentális retardáció és az ép értelmű 

csoportokba tartozik. A 8. ábrán bemutattam, hogy ezen túl a sikeres iskolai beillesztés, és fejlesztés 

kritériuma a szociabilitás, tanulási képesség, autizmusban való érintettség fokának a mérlegre tétele.  

Ha e holisztikus szemlélet szerint vizsgáljuk meg tanulóinkat, empirikus megfigyelésre támaszkodva 

(melyben tagintézmény vezetőm, Rigó Ilona és az osztályfőnökök segítettek) a következő előfordulást 

tapasztaljuk: 

 

Legnagyobb előfordulást az értelmileg akadályozott tanulók mutatják. Nagy különbség látszik a 

fejlesztő nevelést és értelmi akadályozottak pedagógiai segítségét igénylő tanulók szakértői és 

pedagógiai megítélésében. Ebben a populációban a valid mérések esetlegesek, így az ellátást a fejlődés 

üteméhez és az egyén alkalmazkodó képességéhez szükséges kapcsolnunk. A tanulók 1/3-a tanulásban 

akadályozott. Épnek imponáló diákok száma alacsony. 

 

10%

10%

20%

23%

37%

Súlyos értelmi akadályozottság

Értelmi akadályozottság

Tanulásban akadályozottság

Ép értelem

Nincs mért mentális kor

0%

29%

31%

7%

33%

Súlyos értelmi akadályozottság

Értelmi akadályozottság

Tanulásban akadályozottság

Ép értelem

Nincs mért mentális kor

Súlyos
értelmi

akadályozott

Értelmi
akadályozott

Tanulásban
akadályozott

Ép értelem

Holisztikus 22 35 28 9

Pszichometriai mérés 6 15 20 12
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3.3.4. A tanulók lakhely szerinti eloszlása 

 

A Juhar utcai intézmény korábban megyei fenntartású szervezetként kollégiumi és gyermekotthoni 

ellátást is biztosított. (Az intézményátszervezés során a gyermekotthon kiszervezésre került.) A 

kollégium és a gyermekotthon a Juhar utcai épület emeletén helyezkedik el. Így az autizmus specifikus 

ellátásban részesülő tanulók esetében törekvés a kollégisták és gyermekotthonos diákok Juhar utcai 

részlegében való elhelyezés.  

A 64 ellátott gyermekből a Juhar utcára 12 fő támogató szolgálattal érkezik térítésmentesen, 1 fő 

gyermekotthonban él, 12 fő kollégista. 43 gyermek érkezik más településről (46%), néhány család 

önállóan oldja meg az utazást. 

 

Így a vidéki gyermekek többsége a Juhar utcai egységben került elhelyezésre. Itt a csoportok 

osztályfőnökei különleges és egyben nehéz helyzetbe kerülnek, mert a szülőkkel való találkozási 

lehetőség jelentősen korlátozott. A tanulók majd 

háromnegyedét vagy támogató szolgálat hozza, vagy 

kollégiumi elhelyezésük miatt hétvégén érkeznek. 

Nyilván a gyermekek számára megterhelést okoz a 

családjuktól való távolmaradás, vagy az utazás okozta 

fáradtság. A pedagógusoktól pedig nagyobb erőfeszítést és 

kitartást igényel ennek kezelése, valamint, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás nagy százalékban nem 

lehet közvetlen, mindennapos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szalag utca

Más településről érkezők

Kecskeméti lakosok

Juhar utca

Más településről
érkezők

Juhar utca

Kollégista
Támogatóval érkezik
Bejárós
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3.4. Pedagógiai folyamatok elemzése, SWOT elemzés 
 

 

A pedagógiai dokumentumok (alapító okirat, pedagógiai program, helyi tanterv, napló, fejlesztési terv) 

a jogszabályi kötelezettségnek megfelelnek. Illeszkednek a köznevelési törvényhez, az intézmények 

működési szabályzatához, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelveihez.  

A stratégiai tervezés a tanév elején tagintézményi, intézmény-egységenként, majd teljes intézményi 

szinten valósul meg, rögzítésre kerül a munkatervben.  

A stratégiai és operatív vezetés zökkenőmentes végrehajtása okán jól bevett gyakorlat a havonta tartott 

vezetői megbeszélés. Tagintézményi szinten ez heti gyakorisággal zajlik. 

Az információáramlás mind vezetői, mind munkatársi szinten, email-es levelezőrendszeren és telefonos 

kapcsolattartással is biztosított. 

Az intézményi nevelőtestületi értekezleteken túl, az Autizmus Centrum nevelőtestületi értekezletei 

minden hónapban megvalósulnak. Intézményegységen belül heti rendszerességgel osztályfőnöki 

megbeszéléseket tartunk.  

A belső ellenőrzés intézményegységenként zajlik, melyről félévente beszámoló készül. A tanfelügyeleti 

ellenőrzés részét képező pedagógus-, vezetői-, intézményi önértékelés tervezése a munkatervvel együtt 

történik, megvalósítása intézményegységenként és tagintézményenként folyik. 

A pedagógiai szakmai munka segítése érdekében belső továbbképzéseket szervezünk, a tavalyi tanévben 

támogatásból 3, idén 2 ilyen fórumot tudunk megvalósítani. Belső tudásmegosztást mindkét tanévben 

további egy alkalommal szerveztünk.  

A 7 évenkénti továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés érdekében ingyenes POK továbbképzést 

kezdeményezünk a munkatársak részére. A gyógypedagógus képzésben részt vevők számára eddig 

munkaszervezéssel tudtunk segíteni. Felhívtuk a figyelmet a Klébelsberg pályázatra, melyet többen 

megpályáztak, ez jelentős anyagi segítséget jelent számukra. Elkészítettük a következő tanév 

beiskolázási tervét. 

A munkatársak mentálhigiénéjének erősítésére, tavalyi tanévben szintén támogatásból csapatépítésen 

vehettünk rész. 

Gyakornokok mentorálása folyamatos, féléves rögzítéssel. 

Szülői értekezleteket egység szinten kettőt, osztály szinten további egy alkalommal tartunk.  

A tanév ütemtervéről, legfontosabb információkról, elérhetőségekről, szabályokról év eleji tájékoztatót 

készítettünk és juttattunk el minden család számára. 

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás elsősorban az osztályfőnökök feladata. Kialakítottuk a 

problémajelzés szintjeit a munkatársak és a vezető között. Ennek megfelelően került sor több 

alkalommal esetkonferenciára családokkal. 

Esetmegbeszélések csoporton belül gyakoriak, egység szinten a heti megbeszélések részévé tesszük, 

szükség szerint. 



Pályázat a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája  

tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

Bondor Éva                                                                             2019. április 15. Oldal 21 

Intézményünk egész napos iskolai ellátást biztosít. A pedagógusok végzik az év eleji, pedagógiai 

programunkban megfogalmazott pedagógiai méréseket. Az osztályfőnök megbeszéli a szülővel, közös 

éves célokat is megfogalmaznak. Az egyéni fejlesztési tervek alapján történik a nevelés-oktatás, melyet 

3 havonta felülírnak az elért eredmények tükrében. A félévi és év végi eredményeket szöveges értékelés 

formájában, 2-12. osztályig szöveges és speciális-számszerű értékeléssel küldjük a szülők számára az 

alábbiak szerint:  

 

 

Egyéni megbeszélésre fogadóórát biztosítunk. Osztályzatot félévkor és év végén adunk. Évközi 

érdemjegyet nem alkalmazunk a helyi tantervünknek megfelelően. 

 

A működési feltételek javítása érdekében egység- és tagintézmény vezetői jelzésekkel élünk, a szolgálati 

útnak megfelelően, melyet az Intézményvezető továbbít a fenntartó felé. 

A munkatársak segítségével egységenként pályázatokat írunk mind a működési, mind a szakmai fejlődés 

érdekében.  

 

A pedagógiai folyamatok elemzéséhez a SWOT elemzést alkalmazom. 

Erősségek Lehetőségek 
 Pedagógiai program curicullumai 

 

 Nagy szakmai múlt az autizmus ellátásban 

 

 Nagy tapasztalat munkatársi szinten az autizmus 

ellátásban 

 

 Specifikus helyi tanterv  

 

 Egyéni fejlesztési tervek  

 

 

 Hiánypótló és egyedülálló intergrációra felkészítő 

osztály 

 

 Vonzó gyakorlati hely a főiskolai hallgatóknak 

 

 Korszerű autizmus specifikus mérési módszerek 

 

 Közös célok elérésének könnyebbsége 

 

 Fenntarthatóság könnyebbsége 

 

 Új munkaerő támogatása, korszerű metodika belső 

tudásmegosztással 

 

 Autizmus specifikus metodika egységes alkalmazása 

 

 Egyénre szabott haladási ütem, helyes tanügyi 

metodika biztosított 

 

 Jó gyakorlat bemutatása, kiterjesztése új lehetőségek 

keresése, szociális integráció többségi iskolában 

 

 Gyógypedagógus munkatársakkal bővülés 

 

 A tanulók bemeneti állapotának helyes feltárása 

 

 A tanulók legoptimálisabb fejlődésének biztosítása 

Az értékelés fokozatai: 
Tantárgyi értékelés: Magatartás,  

adaptív viselkedés: 

Szorgalom: 

1 - visszaesett 1-tanulást zavaró, esetleg 

veszélyes viselkedés 

1-feladathelyzetbe nem vonható be, 

társait zavarja 

2- változatlan 2-bizonyos helyzetekben 

jelentkező viselkedés 

probléma 

2-feladathelyzetben figyelme gyakran 

elterelődik 

3- részterületeken fejlődött 3-általában nincs komoly 

viselkedés probléma 

3-feladathelyzetben figyelme rövid ideig 

tart 

4- fejlődött 4-külső helyszíneken is 

elfogadhatóan viselkedik 

4-feladathelyzetben figyelme tartós 

5- sokat fejlődött 5-nincs mérhető 

viselkedésprobléma 

5-feladathelyzetben többnyire önállóan 

dolgozik, képes hosszabb koncentrálásra 
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 Korszerű autizmus specifikus terápiás módszerek 

alkalmazása 

 

 Kiegészítő terápiák /kutyás-terápia, kézművesség-

agyagozás, zene-terápia/  

 

 Külső helyszíni programok, kirándulások  

 

 Egyéni haladási ütem szerinti tervezés, oktatás-nevelés 

 

 Intenzív és támogató reciprok kapcsolat a vezetőséggel 

 

 Folyamatos kapcsolat a szakértői bizottsággal 

 

 

 Szoros kapcsolat a családokkal 

 

 Intézményi eljárásrendek megalkotása, használata a 

problémakezelésre 

 

 Családokkal történő kapcsolattartás, megállapodás, 

panaszkezelés szabályának megalkotása, használata, 

ehhez megújított nyomtatvány alkalmazása 

 

 Intenzív kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

 

 Kiemelt támogató –Autista Gyermekekért Egyesület 

 

 

 Autizmus Alapítvánnyal szakmai kapcsolat 

 

 Többségi iskolákkal jó kapcsolat az intézmény és a 

munkatársak utazó feladatellátásán keresztül 

 

 Támogatók megnyerése, kapcsolattartás 

 

 Pályázatok figyelése, írása, elnyerése  

 

  Ön és nevelőtestületi képzések, innovatív vezetők és 

munkatársak 

 

 A kollegialitás magas színvonala, támogató attitűd a 

munkatársak között 

 

 A személyesen is érintett munkatársak többlettudása, 

saját élményből szerzett gazdag tapasztalati tárház 

 

 Iskolapszichológus tevékeny közreműködése, 

tapasztalata az autizmus spektrum zavar és a 

gyermekvédelem területén 

 

 Honlap, közösségi portálon saját oldal, zárt csoportok 

működtetése 

 

 

 

 Motiváció, hatékony fejlesztés biztosítása 

 

 

 Motiváció, a tanulók adaptivitásának generalizációja 

 

 A tanulók legoptimálisabb fejlődésének biztosítása a 

közoktatásban 

 A szakmai, működési feladatok, problémák, 

fejlesztések hatékony megoldása 

 A tanulók ellátásának segítése, a köznevelési 

jogszabályoknak való hatékony megfelelés 

 

 A fejlesztés hatékonyságának erősítése 

 

 A munkatársak esetleges kiszolgáltatottságának 

csökkentése, biztonságérzetük javítása 

 

 Családok szabályozott bevonása a hatékony terápia, 

beavatkozás érdekében, nyomon követhetőség  

 

 

 Szükséges segítség elérése a családok számára 

 

 Családok hatásos segítése, az iskola feltételeinek 

javulása 

 

 Szakmai fejlődés 

 

 Lehetőségek megteremtése a szociális integráció 

érdekében 

 

 A működési és szakmai feltételek javítása 

 

 Feltételek javítása 

 

 Inspiráció, kiégés megelőzése, korszerű ellátás 

biztosítása 

 

 Krízis helyzetek zökkenő mentesebbé tétele, 

mentálhigiéné megóvása, jó munkahelyi légkör 

 

 Gyakorlati tudás bővítése, érzékenyítés könnyebbsége, 

hitelesség felerősítése 

 

 Komorbid magatartás zavarok, gyermekvédelmi ügyek 

kezelésének segítése 

 

 

 Információáramlás, népszerűsítés 

 

Gyengeségek Veszélyek 
 

 A munkaszervezés nehézsége  

- a pedagógusok magas óraszáma és 

- az infrastruktúrális széttagozódás miatt 

 

 

 Magas csoportlétszám az óvodában és az alsó 

tagozatban 

 

 

o A helyettesítések megszervezése válság időszakban 

az ellátás folytonosságát és minőségét veszélyezteti 

o A munkatársak kimerülése, elvágyódása, 

elvándorlása 

 

o Ellátás minőségének, munkatársak motiváltságának 

csökkenése 
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 Az integrációra felkészítő osztály és a szegregált 

osztályok közötti átmenet hiánya, a részleges vagy 

szociális integráció hiánya 

 

 Az autizmus specifikus ellátás igényének 

növekedése- hely és munkaerőhiány 

 

 Tipikus fejlődésmenetű kortárs közösségekkel való 

találkozás csekély lehetősége 

 

 Diagnózisok egyértelműsége /értelmi 

akadályozottság megléte, vagy foka nem minden 

esetben tisztázott 

 

 Osztályokon belül a tanulók képességstruktúrájának 

jelentős szóródása 

 Osztályon belül heterogén tantárgyi struktúra 

/értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott 

tanterv egyidejűleg/ és osztályfok 

 

 

 Terhelt és vidéki családok 

 

 

 

 

 A szakiskolai profil egyoldalúsága 

 

 

o Az integrációra felkészítő osztályból kikerülő olyan 

tanulók, akiknek esetlegesen az integráció 

átmenetileg sikertelen kedvezőtlen visszalépés a 

szegregáció, vagy magántanulóság  

 

o Munkatársak kényszerű és magas túlóraszáma okán 

nagyfokú leterheltség 

 

o Társadalmi integrációra való felkészítés csökkent 

hatékonysága 

 

o Súlyos értelmi és tanulásban akadályozott tanulók 

beavatkozási tervének készítési, értékelésük 

nehézsége 

 

o Tantárgyi tartalmak tervezésének nehézsége, jelentős 

adminisztratív teher is 

 

o A naplózás nehezítettsége, a rehabilitáció tervezésén 

túl minden egyes tanuló külön tantárgyi tartalom 

tervezést igényel, nehéz követhetőség a 

mindennapokban és adminisztrációs teher 

 

o Családokkal való kapcsolattartás nehézsége, az elért 

fejlesztési eredmények iskolai izolációja, a tanulók 

önállóságának kiterjesztése kisebb sikerrel valósul 

meg 

 

o Különböző specifikumú tanulók képességeihez 

nehezen illeszthető, a munka világába illeszthető 

tanulók szűk képesítése, szülői elégedettség 

alacsonyabb 
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4. Vezetői program 
 

4.1. A vezetői program jogszabályi háttere és a szükséges pedagógiai dokumentumok listája 

 

Vezetői programomat hosszú távú stratégiai célként, 5 évre fogalmazom meg. A következő jogszabályi 

háttér, intézményi dokumentumok, vezetői pályázatok, és a fent bemutatott helyzetelemzésem 

figyelembevételével tervezem.  

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.)  

 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőségről  

 

 Szakmai Alapdokumentum 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Kecskeméti EGYMI Intézményvezetői és Autizmus Centrum Tagintézmény-vezetői 

pályázat 

 Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben  

2016 , Készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

és az Autisták Országos Szövetsége megbízásából 

 

4.2.A vezetői program tagolása 3 dimenzió mentén 

 

4.2.1. Pedagógiai folyamatok 

 

A Kecskeméti EGYMI pedagógiai programjában megfogalmazott célokkal, úgy, mint: 

„Az intézményben folyó nevelés-oktatás alapvető célja, hogy teljesítse az intézménytípussal szemben 

támasztott társadalmi követelményeket. 
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További cél együttműködni az együttnevelést folytató többségi köznevelési intézményekkel, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók szüleivel, a társadalmi befogadást segítő szervezetekkel.”PP 

teljes összhangban tudom a saját és a tagintézmény jövőképét megfogalmazni: 

 

Kiemelt cél, hogy az autizmus spektrum zavarral élő tanulóink számára  

 megteremtsük az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális 

adaptáció és önállóság feltételeit,  

 biztosítsuk azokat az egyéni tanulási utakat, mellyel felkészítjük őket a lehető legönállóbb 

életvitelre, és ezzel hozzásegítjük őket a lehető legoptimálisabb társadalmi beilleszkedéshez. 

 

4.2.1.1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

 A már magas szakmai elvek mentén kialakított protetikus, augmentatív tanulási környezet 

megóvása, és az infrastrukturális, tárgyi feltételek bővítésének, fejlesztésének, javításának 

biztosítása 

 Törekvés egy egészséges környezetet biztosító épület elérésére, esetlegesen az Autizmus 

Centrum túlzott tagozódásának megszüntetésével, a kisebb csoportszobák nagyobbra 

cserélésével 

 A szobatisztasági tréninghez elengedhetetlen megfelelő mennyiségű, működő mosdó 

kialakítása, javíttatása 

 Színes nyomtatási lehetőség biztosítása. Mivel főleg saját készítésű tananyagot 

használunk ez az egyik legfontosabb oktatási szükségletünk. 

 A nagyobb értékű, kiöregedett tornaeszközök lecserélése 

 Megfelelő tároló hely biztosítása a szakiskola szakmai anyagának raktározásához 

 Megfelelő öltöző, öltözőszekrény kialakítása 

 Tanári szoba kialakítása az osztályfőnöki és adminisztratív tevékenység végzéséhez, és 

egyben privát rakodó-tároló hely a teljes nevelőtestület számára 

 Az óvodai bútorzat cserélése a protetikus környezet kialakításához  

 

 A fejlesztő eszközökön túl olyan tankönyvcsomagok és tanmenetek használatának 

bevezetése, mely megkönnyíti a mindennapos felkészülést a pedagógusok számára, és 

csökkenti az adminisztrációs terheket 

 A kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek 

tekintetében IKT eszközök bővítése: 

 vizuálisan segített kommunikációs és tanulási rendszer eszköztárának 

gyarapítása: kommunikációs szoftverekkel, táblagépekkel, okos táblákkal 

 informatika oktatáshoz PC, laptop további bővítése 
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 Személyi feltételek javítása 

 továbbra is a munkatársak támogatása, ösztönzésé a tanulásra 

 továbbra is hallgatók fogadása, megnyerése 

 

 Csoport és osztálylétszámok optimalizálása az érdemi munka és a munkatársak motiváltságának 

javítása érdekében az „Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a 

köznevelésben” alapján 

 Az óvodai csoportok és a fejlesztő-nevelés oktatás csoport létszámának 6 főre 

csökkentése 

 Az alsó tagozaton 6-7 fős csoportok megtartása 

 

 Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előforduló megjelenési formájára való 

felkészülés a sérülés-specifikus fejlesztés hangsúlyával, lehetőség szerint tantervi és évfolyam 

szempontból homogénebb osztályok alakítása 

 Az értelmileg akadályozott oktatás-nevelésen és a fejlesztő nevelésen túl bővíteni a 

tanulásban akadályozottak ellátására való készültséget: 

 A tanulásban akadályozott autizmus specifikus tantervhez illeszkedő 

tanmenetek kidolgozása osztályfokonként 

 Az operatív tervezés-szervezés - az elemzésem alapján- elindítható egy tanterv 

és osztályfok szerint is homogén első és kilencedik osztály 

 

 A már használatos, korszerű szociális és kommunikációs készségek mérésére, értékelésére 

szolgáló eszközökön túl további kognítív képességeket vizsgáló eszközök megismertetése a 

munkatársakkal a beavatkozás tervezéséhez kiegészítő elemként 

 beszédértés vizsgálata 

 aktív-passzív szókincs vizsgálata 

 figyelem-emlékezet vizsgálata 

 matematikai készség 

 olvasás-írás készség 

 

 A veszélyeztető viselkedésre kialakított intézményi szintű eljárásrendjének gyakorlása, a beválás 

ellenőrzése, továbbfejlesztése. Cél a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. Az intézményi szabályzatban 

/pedagógiai program, házirend/ az intézkedés szintjének, rendjének rögzítése.  
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 A családok hatékonyabb bevonására kialakított eljárásrend bevezetése, a kibővített, egész 

tanévre tervezett megállapodási nyomtatvány kipróbálása, majd felülvizsgálata.  

 

 Tagozaton belül szakmai műhelyek, workshopok, brainstorming-ok szervezése  

 Óvodai, alsó tagozatos, felső tagozatos, szakiskolai kimeneti elvárások kidolgozása  

 Találkozási lehetőségek feltérképezése, tervezése tipikus fejlődésmenetű kortárs 

közösségekkel 

 Részleges, vagy szociális integrációs csoportok kialakításának lehetőségeinek 

feltérképezése, tervezése 

 Belső tudásmegosztás folytatása, kibővítése a tapasztalatcsere céljából létrejövő 

óralátogatásokkal a munkatársak között 

 

 A szakiskolai profil bővítése –amit az intézmény és tagintézmény-vetetői pályázat is tárgyal 

 Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára 

sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában, így az erre épülő 

Irodatechnikai eszközök használata készségfejlesztő kerettanterv bevezetése 

 Az autizmussal élő fiatalok speciális szükségleteihez igazodó munkakörök, gyakorlati 

helyek keresése 

 

 Részleges vagy szociális integrációs osztály kialakítása lehetőség szerint többségi iskolában 

egyrészt az integrációra felkészítő osztály azon tanulói számára, akiknek az integráció nem volt 

sikeres, és az Autizmus Centrum azon tanulóinak, akik terhelhetőségük szempontjából 

alkalmasak arra. 

 

4.2.2. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kiemelt feladatomnak tartom a munkatársakkal kialakított demokratikus légkör megóvását, a kölcsönös 

felelősségvállalás, rendelkezésre állás, számon kérhetőség megőrzését a kompetenciahatárok és 

szolgálati út megtartása mellett. 

 A közös jövőkép, a szervezet küldetésének képviselete, az ahhoz közösen kialakított stratégiák és 

operatív lépések felügyelete, felülvizsgálata, és megtartása munkám kulcseleme.  

A vezető megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett 

bizalomra alapozza. 

A stratégiai tervezésem eddig és a következőkben is kiemelt módszere a munkatársak bevonása a 

döntésekbe. A tervezésbe való bevonáson túl törekszem a megvalósításban is a feladatok megosztására, 

munkacsoportok működtetésére, a csapatmunka erősítésére.  
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4.2.2.1. Hagyományok megőrzése, tagintézményi célkitűzések végrehajtása 

 

Volt tagintézmény-vezetőm célkitűzéseivel egyetértve, annak szellemében folytatom munkámat: 

 A pedagógusok és NOKS munkatársak együttműködésének segítése, emberi és szakmai 

kapcsolatok fejlesztésében  

 Az egyenletesebb munkaterhelés biztosítása érdekében erősítem a szakmai kompetenciákat, a 

csoportok tervezésébe, szervezésébe bevonom a munkatársakat, a létszámok ésszerűsítését szem 

előtt tartva 

 Inspirálom és támogatom az intézményi lehetőségeken belül a továbbképzési törekvéseket 

 Élőbb szakmai és gyakorlati együttműködésre, tudásmegosztásra, kölcsönös támogatás 

kialakítására törekszem intézményegységeink között  

 

4.2.2.2. A helyzetelemzés és SWOT elemzés következtetéseit követő tervezés 

 

A helyzetelemzésben és a SWOT elemzésben feltárt lehetőségek kihasználására és veszélyek 

elkerülésére az alábbi lépések tervezését szükségesnek tartom: 

 

 Az innovatív, kezdeményező pedagógusok megerősítése, elismerése 

 A magas színvonalú szakmai tudás megerősítése, kiemelése, elismerése, ösztönzés a 

tudásmegosztásra 

 Az egymást támogató attitűd megóvása, erősítése 

 A személyesen is érintett munkatársak támogatása, saját élményből szerzett tapasztalataik 

megosztására buzdítás, a szülői érzékenyítés folyamatába való segítségük kérése 

 Iskolapszichológus bevonása a komorbid magatartászavarok kezelésébe, viselkedésmódosítás 

terápiák tervezésébe 

 Stratégia kidolgozása, pedagógusok segítése a terhelt, vidéki családok elérésében 

 A munkatársak biztonságérzetének erősítése érdekében a kialakított intézményi eljárásrend 

betartása a veszélyeztető magatartás kezelésére 

 A pedagógusok bizonytalanságának megszűntetésére, kompetenciahatárok megerősítésére 

eljárásrend kialakítása a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére, a szempontrendszer és a 

szolgálati út operatív tervezése 

 A pedagógusok mentálhigiénéjének erősítése és a kiégés megelőzése érdekében: 

  Szupervízió szervezése, forrás felkutatása 

  Pedagógiai munkájukról a visszajelzések gyakorítása, az önértékelési rendszeren 

és a belső ellenőrzésen túl szervezhetők munkatársak közt óralátogatások  

  Esetmegbeszélések rendszeressé tétele alsós, felsős és szakiskolás szinten 

 Csapatépítő tréningek folytatása 

 Belső továbbképzések szervezése továbbra is 
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 Belső tudásmegosztás szervezése továbbra is 

 

4.2.3. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása, változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása  

 

4.2.3.1. Üzemeltetés 

 

A tagintézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik.  Az állagmegőrzésre, takarékos 

költséghatékony működtetésre törekszem. 

 

4.2.3.2. Intézményen belüli együttműködés, külső kapcsolatok 

A Kecskeméti Tankerületi 

Központtal a kommunikáció az 

Intézményvezető aktív 

közreműködésével történik. 

Az tagintézményi folyamatok 

megvalósítása során megjelenő 

döntések előkészítésébe az 

intézményegység-vezetőt és 

munkaközösségvezetőt minden 

esetben bevonom, és együtt 

gondolkodásra hívom. Az 

intézményvezető felé jelzem az érvényes, időszerű döntéshez kialakított stratégiánkat, melyről a vezető 

dönt. 

Az Autizmus Centrum nevelőtestületi értekezletein havonta egyszer szakmai kérdések, időszerűségek 

megbeszélésein túl belső továbbképzéseket és meghívott előadókat szervezünk. 

Az Intézményvezetővel és helyetteseivel is tevékeny kapcsolatban vagyunk. A gyors információáramlást 

az email-es levelezőrendszer és a telefonos kapcsolattartás biztosítja.  

Vezetői értekezleteken havi rendszerességgel beszéljük meg az időszerű teendőket, szükség esetén 

rendkívüli személyes találkozók is megvalósulnak. 

Közvetlen munkatársaimmal a felmerülő feladatokat, kérdéseket, információkat mailben, személyesen 

és heti szintű osztályfőnöki megbeszéléseken osztjuk meg intézményegység-vezető társammal. 

Felelős stratégiai és operatív döntéseket, az illetékesek bevonásával, együtt gondolkodással tudok hozni. 

A tanévben történt változtatásokat, megoldásokat is a munkatársaim és a tanulóink és családjaik 

nézeteinek, szempontjainak, érdekeinek figyelembevételével alakítottam.  

A közös igények mentén hozott megoldások és döntések, nagyobb csoporton belüli felelősségvállalásra 

ösztönöznek, a hibák javítására is együtt tudunk megoldást találni. 

Juhar  

működés 
Szakmai  

KEGYMI

Intézményveztő

Autizmus Centrum 
Tagintézmény-

vezető

Intézményegység 
veztő

Juhar utcai 
Tagintézmény-

vezető
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Kiemelt fontosságúnak tartom a személyes párbeszédeket. A vezetői pályázatom domináns elemét 

alkotja a személyes beszélgetésekből nyert tapasztalatom. 

A nézeteltérések megoldása kulcsfontosságú feladat egy közösségben. A csoportokat, munkatársakat, 

családokat érintő problémák kezelésére, mindig rendelkezésre állok. Segítem a feltárást, asszertív, 

problémamegoldó eljárást alkalmazok.  

 

Az intézményen kívüli kapcsolatok elengedhetetlenek a megfelelő ellátás biztosításához.  

A szülőkkel való kapcsolattartás /lsd. pedagógiai folyamatok/ rendkívül heterogén. Autizmussal élő 

gyermeket nevelő családok szabaddá tehető időkapacitása erősen korlátozott. Így a szülői értekezletek 

tervezése gyermekfelügyelettel történik. A látogatottság nőtt, mely a tájékoztatás és az érdekeltség 

tolmácsolásának hatékonysága okozhat. Ez nagy előre lepésnek mondható, mert a napi rutintól való 

eltérés is megnehezíti a családok életét. 

Munkatársaim rendkívüli alkalmazkodással, egyéni időpontokban is rendelkezésre állnak.  

Emellett törekednünk kell egy tevékeny szülői bázis kialakítására, akikhez alkalmanként könnyebb 

csatlakozni. Szülőklubokon egymásnak is segíthetnének és együtt gondolkodásunk is hatékonyabbá 

tehetné a tanulóink fejlesztését. 

Az AGYE által az iskolába szervezett szülői tájékoztató programsorozat jelentősen javítja a családok 

jelenlétét. 

A megyei szakértői bizottsággal minden eset ügyében kapcsolatba lépünk. Az Intézményvezető 

szorgalmazására a tanévben közös megbeszélésre, tájékoztatásra is sor került. 

Az illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal szintén esetek kapcsán vesszük fel a kapcsolatot, az 

információáramlás, intézkedések indítása kölcsönösen aktív. 

Az Autizmus Alapítvánnyal már hagyományosan élő kapcsolat működik, rendszeresen részt veszünk 

tapasztalatcsere látogatásokon, a tavalyi tanévben meghívott előadónk volt Ősziné Patrícia, az alapítvány 

alelnöke, idén Havasi Ágnes munkatársuk. Külső partnerünk az Autisták Országos Szövetsége. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola autizmus spektrum pedagógiája szakirány hallgatóinak 

gyakorlati helyszínt biztosítunk, idén pszichopedagógia szakos hallgatót is fogadunk, hiszen a 

köznevelési törvény besorolása szerint az autizmus spektrum zavar a pszichés fejlődés zavara –csoportba 

tartozik. 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében az Autizmus Centrum saját oldalt 

működtet a közösségi hálón, ugyanezen a felületen is kapcsolódunk az egyesületekhez. Az intézmény 

megújult honlapján is jelen vagyunk, a hírfolyamban osztjuk meg az aktualitásokat. 

Emellett a MAGYE konferencián intézményvezetőnk közreműködésével bemutatásra került az 

integrációra felkészítő osztály. 
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4.2.3.3. Adminisztrációs kötelezettségek 

 

A hatáskörömbe tartozó feladatok éves tervezését a munkatervünkben rögzítem. Az önértékelési 

folyamatban szereplő pedagógusokat az éves önértékelési tervben regisztrálom. Félévkor és év végén 

beszámolót készítek.  

A belső ellenőrzés részeként minden hónapban intézményegység-vezető társammal ellenőrizzük a 

KRÉTA naplót, a túlóraelszámolást.  

Az egyéni fejlesztési terveket 3 havonta készítik a kollégák. Az ellenőrzésben, a pedagógusokkal való 

tapasztalatcserében nagy segítségemre van a munkaközösség-vezető.  

A pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés folyamatában aktívan részt veszek, kihasználva a 

köznevelési szakértői munkámban szerzett tapasztalataimat. 

 

4.2.3.4. Munkaidő, időgazdálkodás 

 

Intézményünkben a pedagógusok a napi kötelező órájukon túl, rehabilitációs órákat tartanak túlmunka 

keretben, többen megbízással részt vesznek az integrált autizmussal élő tanulók utazó gyógypedagógiai 

ellátásban. A leterheltség nagy. A volt tagintézmény-vezetőm példáját követve az óraszámok 

kialakításakor nagy hangsúlyt helyezek az egyenletes terhelés elérésére.  

A helyettesítési rend kialakítása szükségszerű, azonban a specifikus tanulói szükségletek miatt a 

pedagógusok törekszenek a csoporton belül megvalósítani.  

A túlzott terhelést a mindennapokban szükséges kiegyensúlyozni. A munkatársakkal szóbeli 

megállapodásunk, hogy a jelzést felém illetve intézményegység-vezető társamnak megteszik, akkor 

tudjuk orvosolni a problémát.  

 

4.2.3.5. Változások kezelése 

 

Az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait az Intézményvezető naprakészen 

követi és tolmácsolja a vezetők felé. Az év elején megtartott intézményi nevelőtestületi értekezleten 

digitális bemutató keretében világos összefoglalót kaptunk a tanévben történő változásokról.  

Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság 

honlapján magam is napi rendszerességgel figyelem az aktualitásokat. A köznevelési szakértői 

csoportok is sok információval szolgálnak. A szakmai fórumok, mint az FSZK, Autizmus Alapítvány 

oldalairól is kapok új értesítéseket. (Az információáramlás biztosítását lásd fentebb.) 
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5. Befejezés 

Korábban választott pedagógiai és vezetői pályám princípiuma ma is érvényes: 

 ,,Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.” Ghandi 

Az autizmussal élő gyermekek ellátórendszerébe való bekapcsolódásom új és nagy kihívást jelentő 

feladat. Rendszerszemléletemet most is mozgósítom annak érdekében, hogy a legoptimálisabb utat 

biztosítsak a tanulóink számára, hogy a lehető legközelebb kerülhessenek az önálló életvitelhez, 

társadalmi integrációhoz saját korlátaikhoz képest. 

Pályázatom megírásához, tanévközi vezetői feladataimhoz meghatározó segítséget kaptam intézmény- 

és munkaközösség-vezetőmtől. A majd két tanév során pedig munkatársaim nyílt kommunikációja, 

fejlesztő kritikája, támogató magatartása bátorított a hosszú távú tervezésre az Autizmus Centrum 

Tagintézmény-vezetői szerepkörből. 
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Mellékletek 

 

 

 

1. Önéletrajz 

 

2. Aláírt nyilatkozat a pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik 

személlyel közléséhez), személyes adataim kezeléséhez, továbbításához. 

 

3. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmányok másolata 

 

4. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

meglétét igazoló oklevél másolata 
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Nyilatkozat 

 

 

Alulírott Bondor Éva a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény 3.§ (1), (2), (4) bekezdésében foglaltak alapján jelen aláírásommal hozzájárulok 

ahhoz, hogy a tagintézmény-vezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására benyújtott pályázatomat, 

abban szereplő adataimat a vezetőválasztási eljárás időtartama alatt az eljárásban résztvevők 

megismerjék.  

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2019. április 15.  

 

Bondor Éva 

 

 

 

 

 

 

  


