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1 Bevezetés 

A TSZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma több mint 75 

éves múltra tekint vissza. A Komáromi Járásban mindig kiemelkedő szerepet kapott azáltal, 

hogy az innen kikerült diákok megállták helyüket az iskola elvégzése után. Mivel én is 

innen indultam utamra, és édesanyám is itt tanított közel harminc évet, fontosnak tartom, 

hogy az oktató-nevelő munka színvonala továbbra is a megszokott magas színvonalú 

maradjon. 

2013 szeptemberében kerültem a tantestületbe. 

2 Intézmény bemutatása 

2.1 Fontosabb adatok: 

A tanintézmény 2900 Komárom, Táncsics M. utca 75-ben található. 

Alkalmazottak száma: 

Pedagógus: 28 fő, (90%-ban teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus, és 10% 

részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus) 

NOMKS: 2 fő 

Technikai dolgozó: 4 fő 

Tanulók száma jelenleg: 271 fő 

2.2 Nevelő-oktató munkáról 

Nevelő-oktató munkánk 3 alappilléren nyugszik: idegennyelv-oktatás, informatikai képzés, 

közgazdasági képzés. 

A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

2003-tól ECDL- vizsgaközpontként is működünk. 

Érdeklődő tanulóinknak a CISCO IT Essentials és a CCNA modulokat oktatjuk, mivel 

bekapcsolódtunk a CISCO Akadémia tevékenységébe. 

Négy számítógépteremmel rendelkezünk – háromban újak a számítógépek. 

Kettő interaktív táblával rendelkezünk. 



Közgazdászaink, „leendő gazdasági szakembereink” ismeretei kiterjednek a pénzügyi, 

számviteli feladatokra, adózási alapismeretekre, projektfinanszírozási tudnivalókra, a 

könyvvitel formai és tartalmi követelményeire.  

Hagyományosan meghirdetjük a házi versenyeket (Az iskola legjobb 

közgazdásza/informatikusa/ kiváló nyelvtanulója/ kiváló tanulója – ezeket a Kiművelt 

Emberfők Alapítványunk finanszírozza. 

Az aula pici, nem igazán alkalmas arra, hogy a közösségi élet színtere legyen – az iskolában 

tartandó rendezvényeket 2 turnusban bonyolítjuk le. A bálokhoz külső helyszíneket kell 

igénybe vennünk. 

A testnevelésórákat a szomszédos sportcsarnokban tartjuk.  

A tanulók személyiségét sokoldalúan fejlesztjük, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, 

tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk részükre, tanulmányi versenyeken indítjuk 

őket (OKTV, SZÉTV, OSZTV) – tanulónk gyakran az élmezőnyben végeznek (országos 1. 

helyezést is értek el). 

Hagyományrendszerünket ápoljuk. Éves munkatervünkben jelen van a gólyatábor, 

tanévnyitón fogadalom tétel, Széchenyi születésnapja, idegen nyelvi akadályverseny, 

diáknap, Megyei Pályaválasztási Kiállítás, gólyabál, szalagavató, Karácsony, Széchenyi-

kupa, Széchenyi-nap, Széchenyi – bál. Házi versenyeink: Az iskola legjobb közgazdásza és 

a legjobb informatikusa, az iskola legjobb nyelvtanulója és kiváló diákja. Tanévzárón 

rendszeresen kb. 50 darab jutalomkönyvet osztunk ki a kiemelkedő tanulóink részére.  

Megemlékezünk az emléknapokról. Kétévente angliai tanulmányutat szervezünk. Új 

elemként említhető a Szakmák Éjszakája, Pályaorientációs nap. 

A tanár-diák viszony egymás kölcsönös tiszteletén és az illemszabályok betartásán alapszik, 

amelyet tudatosítunk tanítványainkban  

A minden évben növekvő adminisztrációs terhelés mellett minden kolléga osztályfőnökként 

is és szaktanárként is igyekszik maximálisan ellátni feladatait, s minden tőle telhetőt 

megtesz azért, hogy minden tanulónk egyenlő esélyeket kapjon ahhoz, hogy mindegyikük 

kihozhassa magából a maximumot, a gyengébbek felzárkózhassanak, a tehetséges tanulók 

pedig, kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményekkel büszkélkedhessenek, illetve 

öregbítsék iskolánk hírnevét. Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei is hasonló 

hozzáállásukat erősítik.  

Érezhető, egyre több kolléga ismeri fel az új, korszerű munkamódszerek alkalmazásának 

szükségességét a tanulók motiválása, minél eredményesebb oktatása – nevelése céljából. 



Mindennapi munkájukon átsüt, hogy az új kihívásoknak megfelelés érdekében készek és 

vállalják a megújulást, hogy a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé váljanak. 

Kiemelem az osztályfőnöki megbízást teljesítő tanáraink áldozatos, kitartó, sokrétű 

munkáját, hisz az iskola egységeinek, az osztályközösségek munkájának, életének 

szervezésében, koordinálásában nélkülözhetetlen a szerepük.  

A tanítás egyre nehezebb, annak ellenére, hogy ma is ugyanannyi okos és tehetséges gyerek 

van, mint korábban. Viszont picit meggyengült az akarat. 

Tapasztaljuk, hogy másra van szüksége a mai gyerekeknek, akik okos telefonnal a 

kezükben születnek, s a facebook képezi a közösségi terüket, akik számára a pihenés 

egyenlő a gépezéssel, és néha a tanulás is a gépezéssel egyenlő. Ez utóbbi jó és kevésbé 

kívánatos egyaránt lehet. 

Századunk pedagógiájának a tudásépítésre kell koncentrálnia. Amikor nem készen kapja a 

gyerek a tudást, hanem az információkból neki magának kell létrehoznia, felépítenie valami 

újat. Az új pedagógiai kihívás az, hogy egyre kevésbé a tanítás, és egyre inkább a tanulás 

felől kell megközelítenünk az oktatást.  

Hisszük, hogy lelkiismeretes, a tanulók érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységgel 

sarkalljuk tanítványainkat becsületes munkára, a megfelelő szintű tudás megszerzésére, 

pozitív jövőkép kialakítására.  

Úgy gondolom, hogy ez a nálunk végzett tanulók nagy többségénél sikerült is. Ezt 

bizonyítják a megalapozott továbbtanulási szándékok, a továbbtanulási mutatók - itt a 

Széchenyi Egyetemen, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a Budapesti Műszaki 

Egyetemen, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen, az Óbudai Egyetemen tanult és 

jelenleg tanulóinkra gondolok; és bennünket igazolnak a sikeres életpályák is. Nagyon sok 

széchenyis diák Komáromban és környékén, sőt Budapesten is könyvelőirodát vezet, 

pénzintézeteknél, családi vállalkozásban dolgozik, vagy éppen gazdasági ügyintéző a BME-

n. Informatikusaink hazánkban működő multinacionális vállalatoknál vagy külföldön 

dolgoznak. A teljesség igénye nélkül néhány cég: Mitri, Bilance, Kom-Press, a biatorbágyi 

Huawei, SK Battery, B&O, de megemlíthetem a Járási Hivatalt, a Polgármesteri Hivatalt. 

Padjainkból kerültek ki egyetemi oktatók (Veszprémi Egyetem, Győri Széchenyi Egyetem, 

Pécsi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 

Tanszéke), jogászok, jegyzők, aljegyzők, orvosok, tanárok, stb. 

Részt veszünk a szakképzés alakításában, fejlesztésében, a felnőttoktatás kiteljesítésében.  



Úgy vélem, ami ehhez nélkülözhetetlen, az a tanuló ifjúság, a jövőt építő pedagógus, aki 

egy személyben: kultúraközvetítő, másodszülő, pszichológus, partner, facilitátor, 

információmenedzser; és harmadik elem a jövőbe vetett pedagógiai hit. 

3 Intézmény személyi feltételei 

Az iskola vezetését – a tanulólétszám figyelembevételével- a tagintézmény vezető mellett 

két fő végzi. Ők segítik elő a mindennapos munkák zökkenőmentességét, mint például 

órafelosztás előkészítése, órarend készítése, vizsgák előkészítése, adminisztráció 

ellenőrzése. A gyakorlati oktatásvezető is segíti az oktató-nevelő munkát, és amellett, hogy 

segíti a szakmai gyakorlatok szervezését, felügyeli a közösségi szolgálatot is.Az iskolában 

nyolc munkaközösség (humán, reál, angol nyelvi, informatikai, közgazdasági, 

osztályfőnöki, pályaorientációs)., valamint a DÖK és az Iskolaszék is segíti munkánkat. A 

munkaközösség vezetői segítik, támogatják, ellenőrzik a munkaközösség tagjait. 

Jelenleg egy fő félállású rendszergazda felügyeli és biztosítja az iskola informatikai 

eszközeinek, rendszereinek működtetését. 

Az iskola zavartalan működéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik a nevelőmunkát 

közvetlenül segítő alkalmazottak munkája. A pedagógiai munkát 1 fő iskolatitkár segíti, 

akinek feladatköre 2013 óta jelentősen megváltozott. 

Az épületet tisztaságáért két fő takarító a felelős. Jelen helyzetben az ő munkájuk is 

nagymértékben megnövekedett. A karbantartási munkákat 1 fő karbantartó végzi. 

A működtetést 1 fő portás munkája is segíti. 

Az intézmény az ésszerű szabályozottság mellett működik. A jelenlegi Szervezeti és 

Működési Szabályzat a munkaköri leírások és a Házi rend megfelelő keretet adnak az iskola 

működéséhez. 

4 Vezetői célok 

4.1 Általános célok 

Napjainkban a változó világhoz való alkalmazkodás olyan követelményeket támaszt az 

iskolák felé, amelyekre gyorsan, hatékonyan kell reagálni. Annak az iskolának van esélye 

helytállni, amelyben valamennyien olyan munkahelyi légkörben dolgoznak, amely 

motiválja, sarkallja a közösséget a még jobb elérésére, nem feledve az erkölcsi normák 



mindenkori megtartását, a megbízhatóságot és a szakmaiságot, és a pedagógus pálya iránti 

elhivatottságot. 

Vezetőként azt tartom fontosnak, hogy egy iskola vezetése csak együtt gondolkodással, 

együttműködéssel lehetséges. Kiemelt hangsúly kap az oktató-nevelő munka színvonalának 

további emelése, az oktatás feltétel-rendszerének javítása, társadalmi, gazdasági 

változásokhoz történő alkalmazkodás, a szakmai innovációra, az iskolai hagyományok 

ápolása. Ezek mellett szükséges az intézmény külső kapcsolatainak ápolása, új kapcsolatok 

építése. Szükséges az eredményeink megismertetésére, és az intézmény érdekeinek 

védelmére. 

A Pedagógiai programunk jelszava „A Te szakmád, a Te jövőd!”. A jelszó utal arra, hogy 

egy innovatív munkakörnyezetben, minden diákunk és dolgozónk, vezetőnk küldetése is 

egyben. 

4.2 Vezetői kapcsolati célok: 

- A centrum vezetése, a fenntartó, és a kollégák közötti nyílt és folyamatos 

információáramlását 

 - Munkatársaimat ösztönözzem és támogassam szakmai és módszertani előre 

menetelükben, fejlődésükben, megújulásukban 

- Tiszteletben tartsam a fenntartó, a munkatársaim, a tanulók, a szülők önálló véleményét, 

javaslataikat, javító szándékú kritikai észrevételeiket 

 - Tudjam az előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés fázisaiban hatékony együttműködésre 

ösztönözni kollégáimat 

 - Törekszem arra, hogy egyenletesebb terhelése legyen kollégáimnak. 

Az oktatással-neveléssel összefüggő célok: 

Általános cél a Pedagógiai program szakképzésről szóló 2019. LXXX. törvénynek 

megfelelő kibővítése. Ezáltal három képzési rendszerben történő működéssel a Pedagógia 

programban megfogalmazott általános, komplex céloknak való megfelelés. 

A nevelő-oktató munka során a gyermekekből a társadalom és önmaguk számára is 

értékes, fejlődésre képes, szakmai ismeretekben jártas, innovatív emberek kerüljenek ki. 

Ennek érdekében a nevelőtestülettel és a szülőkkel való együttműködés hatékonyabbá tétele 

elengedhetetlen. Ebben fontos szerepet kapnak az osztályfőnökök. 

A pedagógus közösségünknek következetessége, szociális érzékenysége és egységessége 

a megőrizendő, mindamellett, hogy a pedagógusok Továbbképzési programja is meg tudjon 

valósulni a Beiskolázási program szerint.  



A lemorzsolódással, vagy tanulási nehézséggel küszködő diákokat a differenciált tanítás 

segíti a tanulás során. A differenciált tanítás „művészetét”, a fejlesztendő kompetenciákat 

folyamatosan frissíteni kell, mind a régi, mind az új kollegák körében. Az erre irányuló 

külső és belső tréningeket folytatni kell. A kettős célja, hogy a minimalizáljuk, lenullázzuk 

a végzettség nélkül iskolát elhagyók számát, és a lemorzsolódással, tanulási nehézséggel 

bíró tanulók is esélyt kapjanak használható tudással végzettségük megszerzésére. Ezért 

támogatom a tanórán kívüli felzárkóztatást, fejlesztést.  

Továbbra is ösztönözni kell a különböző versenyeken való részvételt, amelyre a 

kiscsoportos, egyéni foglalkozások keretében történik a felkészítésük.  

A szakmaiság mellet az iskola közösségi életének, hagyományainak megőrzése is fontos. 

Ennek jegyében szeretném felfrissíteni, Széchenyi István szellemében, a változatos, 

szakmailag magas színvonalú versenynapot - a centrum iskolái számára is lehetőséget adva 

- ahol a közismereti és szakmai és a nyelvi tudás is szerepet kap a fizikai erőnlét mellett. 

A korábban alkalmazott IKT eszközöket is használó hagyományosan tartott tanóra, csak 

részben alkalmas az új (jelen) helyzetben. Iskolánk tanárainak összefogása, egymás 

segítése, támogatása valósult meg. De egyben az is kiderült, hogy ezen a téren még további 

fejlesztések várnak ránk. Ezért célom, hogy az informatikus kollégákkal összefogva, 

munkaközösségenként fejlesszük tovább a digitális oktatásra alkalmas anyagokat.  

A szakképzés átalakításában rejlő nagy lehetőség a duális képzés. A vállalkozásokkal 

való kapcsolatkiépítésben hangsúlyt kapott az a törekvés, hogy a képzés mélységét, 

hatékonyságát a vállalkozók megértsék, és ne abban gondolkodjanak, hogy olyan 

feladatokkal lássák el a tanulókat, amelyek nem a szakmai fejlődést szolgálják. Ez a záloga 

annak, hogy a jövőben számukra minél hasznosabb, használhatóbb tudással kerüljenek ki a 

szakemberek az iskolából. Pozitívan értékelem, hogy az iskola kapcsolata az 

vállalkozásokkal jó. Ezen téren feladatom, hogy megfelelő kapcsolatfelvétel, koordináció. 

Bízom benne, hogy a jó munkahelyi légkörben, támogatottságban végzett munka 

tanítványaink teljesítményében is minőségi javulást fog eredményezni. 

4.3 Személyi feltételekkel kapcsolatos célok_ 

A közeljövőben egy közgazdász, egy közgazdász-informatikus és egy informatikus tanár 

nyugdíjazása várható. Pótlásuk érdekében a centrum vezetőségével együttműködve kell 

megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tanórák megtartása biztosított 

legyen megfelelő szakértelem mellett. 



4.4 Infrastrukturális és tárgyi feltételekkel kapcsolatos célok 

Az iskola néhány tarterme, gépparkja, homlokzata is igényel felújítást. A hiányosságok, 

felújítások a fenntartó tervei között szerepelnek. Ezek megoldása centrum szintű 

költségvetésből és pályázati források segítségével tud megvalósulni. A gazdasági vezetés 

törekszik a megoldásra, pályáztatásra, amint lehetséges. Feladatom, hogy a megvalósítás a 

tervek szerint tudjon megtörténni. 

4.5 Felnőttoktatási célok 

Az iskolában évről-évre megvalósult felnőttoktatás keretében a kis- és középvállalkozások 

ügyvezetője képzés. Céljaim között szerepel, hogy a gazdasági szféra által igényelt 

közgazdasági és informatikai szakterületen is tudjunk, felnőtteket bevonni a tanulásba 

például bér- és társadalombiztosítási ügyintéző, valamint vállalkozási mérlegképes 

könyvelő területen. Ezek a képzések részben második szakmát jelentenek, részben pedig 

ráépülnek más szakmára. 

4.6 Pályaorientációval kapcsolatos célok: 

Nemcsak a jelen fontos, hanem a jövő is. 

Beiskolázás szempontjából az egyik legfontosabb többek között az általános iskolában 

tanuló felső tagozatos diákoknak a szakmai ismeretek fontosságának bemutatása, és 

ösztönzésük a szakképzés irányába. Fontos, hogy a pályaorientáció során a diákok és 

szüleik lássák, hogy a szakmai tudás és az idegen nyelv tudása nem zárja ki egymást, sőt 

fontos, mind a gazdasági területen, mind informatikai területen. Ennek érdekében a 

tantestület tagjaival kell arra törekednünk, hogy továbbra is szívesen jöjjenek a 

Széchényibe a tanulók. A városi és járási általános iskolákkal jó kapcsolatunk van. Ennek 

megőrzése továbbra is cél. Továbbra is aktív szereplői, szervezői vagyunk, leszünk az 

általános iskolásoknak szervezett Pályaorientációs napnak és Szakmák éjszakájának. 

Tapasztaljuk, hogy a közgazdasági területre kevesebben jelentkeznek, ezért közgazdászként 

is fontosnak tartom, hogy megfelelő tájékoztatással vonzóvá tegyük ezt a szakterületet is. 

Ebben támogató a centrum vezetése pályaorientációs táborok szervezésével. Célom, hogy 

továbbra is aktív részesei lehessünk ennek. 

A végzősök szempontjából a pályaorientáció szerepe a munkanélküliség elkerülése 

piacképes tudással. Üzemlátogatásokkal, pályaválasztási kiállításon való részvétellel 

támogatjuk őket, hogy tudjanak jó döntés hozni. Ezekben továbbra is támogatni szeretném 

őket. 



5 Összegzés 

A Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnáziuma több 

mint 75 éves múltra tekint vissza. 

Az általános iskolában kiválasztott középiskola meghatározó szerepet tölt be az életben. 

Dönthetünk jól, dönthetünk kevésbé jól. A lényeg, hogy az iskolánkban töltött évek alatt 

tudásvágya növekedjen, legyen segítőkész, képes legyen megújulni, meg tudja őrizni a 

társadalmi és természeti értékeinket, hagyományainkat, tudjon tiszteletet adni, és érdemes 

legyen a tiszteletre.  

Az iskolámban folyó oktatási-nevelési munka, színvonalának megőrzése mellett tudott 

fejlődni.  

Feladatunk az, hogy a technikummá való átalakulás során tudjuk teljesíteni fő 

kötelezettségeinket, a dokumentumok, a szabályok megalkotását, alkalmazását, betartását, 

mindamellett, hogy nem felejtjük el miért választottuk a pedagógus pályát. 

Mindezt nem lehet önző módon megtenni, hiszen egy iskolaközösség részét képezzük. 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a 

jövőn.” (gróf Széchenyi István) 

 

 

Komárom, 2020. április 30. 

 

 

 

 

 
Nádpataki Etelka 

 

  



6 Mellékletek:  

 Fényképes szakmai önéletrajz 

 Adatkezelési nyilatkozatok 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 Jelentkezési lap és visszaigazolása közoktatás vezető szakirányra 

 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

 Egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

 Munkáltatói igazolás 

 


