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I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

  
 

                                                                                                                                          

 

Europass  
Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  
Vezetéknév / Utónév(ek) Nagy Tamás 

Cím(ek) 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 56 
Telefonszám(ok) (36-20) 9475-550 

E-mail(ek) n72tamas@freemail.hu 
  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1972. 08. 30. 
  

Szakmai tapasztalat  
Időtartam 2013- 

Foglalkozás / beosztás    zenetanár (szolfézs-zeneelmélet, zeneirodalom), tanszaki munkaközösség vezető 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
szolfézs-zeneelmélet, zeneirodalom oktatás, szakmai mentorálás, tanulók felzárkóztatása, felkészítése 
Művészeti Szakközépiskolai felvételi vizsgára. Helyi, regionális és országos szolfézs ill. zeneirodalmi 
versenyekre való felkészítés. Az Intézmény új pedagógiai programjának a kidolgozásában, elkészítésében 
való részvétel, az intézményi önellenőrzés elkészítésének segítése, szakmai irányítása, kollégák 
felkészítése minősítésre (oktatás, portfóliók elkészítésében való aktív szakmai segítségnyújtás), 
tanfelügyeleti látogatások előkészítése  

A munkáltató neve és címe Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hidas Frigyes Alapfokú 
Zeneművészeti Iskolája 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
  

Időtartam 2010-2013 
Foglalkozás / beosztás GYED, GYES 

  

Időtartam 2009-2010 
Foglalkozás / beosztás Művészeti iskolavezető, zenetanár (szolfézs-zeneelmélet) 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Általános intézményvezetői feladatok ellátása, új intézmények létrehozása, gazdasági tervezésben való 
részvétel, fejlesztés, éves költségvetések elkészítésében való részvétel, pályázatok figyelése, szakmai 
mentorálás, rendszeres statisztikai jelentések, szolfézs-zeneelmélet oktatás 

A munkáltató neve és címe Szász Endre Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, Nagyberki 
Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

  

Időtartam 2000-2008 
Foglalkozás / beosztás Intézményvezető, zenetanár (gitár, trombita, szolfézs-zeneelmélet) 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Általános intézményvezetői feladatok ellátása 6 telephelyen, új intézmények létrehozása, munkajogi és 
gazdasági tervezés, fejlesztés, éves költségvetések elkészítése, új eszközök beszerzése, pályázatok 
figyelése és készítése, létszámfejlesztés és szakmai mentorálás, rendszeres statisztikai jelentések, 
cafeteria rendszer kidolgozása, minőségirányítási program és teljesítményértékelési rendszer bevezetése, 
az országos minősítési eljárásban való részvétel, gitár, trombita és szolfézs-zeneelmélet oktatás 

A munkáltató neve és címe Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Taszár 
Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

  

Időtartam 1999-2000 
Foglalkozás / beosztás Intézményvezető helyettes, zenetanár (gitár, trombita, szolfézs-zeneelmélet) 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Az akkor újonnan létrehozott telephelyen dolgozók munkájának teljes körű megszervezése, koordinálása 
és ellenőrzése, személyügyi folyamatok fejlesztése, munkatársak motiválása, gitár, trombita és szolfézs-
zeneelmélet oktatás 

A munkáltató neve és címe Mosonyi Mihály Magánzeneiskola, Nagyberki 
Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

  

Időtartam 1994-1999 
Foglalkozás / beosztás Zenetanár (gitár, trombita, szolfézs-zeneelmélet) 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Gitár, trombita és szolfézs-zeneelmélet oktatás 

A munkáltató neve és címe Liszt Ferenc Állami Zeneiskola, Dombóvár 
Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
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Tanulmányok  
  

Időtartam 2014-2015 
Végzettség / képesítés Okleveles ének-zene tanár, mesterfokozat kitüntetéses minősítéssel 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

ének-zene szakmódszertan, komplex zenei ismeretek, az iskolai kórusvezetés elmélete és gyakorlata, 
kutatásmódszertan, magyar zene és kultúrtörténet, differenciáló pedagógia 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely 

  

Időtartam 2015.02.04. 
Végzettség / képesítés „Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó” 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

  

Időtartam 2014.12.08. 
Végzettség / képesítés Mesterpedagógus  

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Oktatási Hivatal 

  

Időtartam 2014.12.08. 
Végzettség / képesítés „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – blended továbbképzés”  

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Oktatási Hivatal 

  

Időtartam 2014.12.08. 
Végzettség / képesítés „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés” 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Oktatási Hivatal 

  

Időtartam 2008-2009 
Végzettség / képesítés B1 Zertifikat Deutsch (német európai nyelvvizsga) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Volkshochschule Ulm, Németország 
Berufliche Fortbildungszentren, Biberach, Németország 

  

Időtartam 2004-2006 
Végzettség / képesítés Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Vezetéselmélet, Vezetéslélektan, Pszichológia Iskolaigazgatási és munkaügyi ismeretek, Általános 
közigazgatás, Tanügyigazgatás és tanügyi jog, Eredményellenőrzés, Minőségbiztosítás, Tréning 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

  

Időtartam 1994-1998 
Végzettség / képesítés Zeneelmélet és szolfézstanár, Karvezető 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Pszichológia, pedagógia, módszertan, zeneelmélet, szolfézs, karvezetés 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Pécs 

  

Időtartam 1987-1991 
Végzettség / képesítés Középfokú zenész (trombita) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Művészeti Szakközépiskola, Pécs 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Német  B
2 

Önálló 
felhasznál

ó 

B2 Önálló 
felhasználó 

B2 Önálló 
felhasználó 

B2 Önálló 
felhasznál

ó 

B2 Önálló 
felhaszn

áló 
 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
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Társas készségek és 
kompetenciák 

- jó kommunikációs és konfliktus megoldó képesség, amelyeket intézményvezetői munkám során 
szereztem 

- Munkatársak toborzása, kiválasztása során szerzett pedagógiai, pszichológiai érzék, kiváló 
emberismeret, csapatszellem 

- Több mint egy éves külföldi nyelvi tanulmányaim során elsajátított jó alkalmazkodó képesség 
multikulturális környezethez, (más szemléletmód) 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

- irányítói, vezetői készség és képesség, melyet 6 telephelyen egy 18 fős állandó alkalmazotti létszám 
irányítása kapcsán kamatoztathattam 10 éven keresztül  

- a 2007/2008 évi országos minősítési eljárás során az általam vezetett intézmény elnyerte a kiválóra 
minősített zeneművészeti ág és minősített színművészeti ág címet 

- tréningek, rendezvények szervezése, lebonyolítása,   
- döntéshozatali képesség 
- kezdeményezőkészség 
- alkotókészség 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

- trombitán, zongorán és gitáron játszom 
- kórusvezetői tapasztalatok 

Számítógép-felhasználói 
készségek és 
kompetenciák 

Felhasználó szintű Windows ismeretek (Word, Excel) 
Internet, E-mail 

  

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

Előadói készség, jó probléma felismerő és megoldó képesség, jogi-, munkajogi ismeretek 

  

Járművezetői 
engedély(ek) 

   A kategóriás jogosítvány 
B kategóriás jogosítvány 
C, D, E kategóriás jogosítványok 

  

Kiegészítő 
információk 

- 1992-1993 sorkatonai szolgálat, határőrség ( Pécs ) 
-        Családi állapot: házas 
-        Kórusvezetés 
-        Balaton M&K Fúvószenekarban trombitán játszom 
-        Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola tanári kvintettjében trombitálok 
-        A zeneoktatáson kívül egy általános iskola felső tagozatában ének-zenét tanítok és az iskola kórusát 
több éve vezetem, mellyel ünnepségeken és rendezvényeken lépünk fel. 
-        Az Oktatási Hivatal alkalmazásában az országos minősítési eljárásban tanfelügyelőként és 
szakértőként veszek részt heti rendszerességgel, pénteki napokon. 
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AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM 
 

Hitvallásom: 

 

„Legyen a zene mindenkié!” 
 

(Kodály Zoltán) 

 

 

 
 

 

 

BEVEZETÉS 
 

 
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,  

hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,  

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére  

és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,  

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

(Szent-Györgyi Albert) 
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 Gyermekkoromtól fogva körbevesz a tanítás és a zene szeretete, melyet pedagógus 

szüleimtől láttam. Édesapám ének-zene tanár és kórusvezetőként tevékenykedett, dédapám 

egyházi kórust vezetett, ükpapám pedig egy zenekari karmester volt. 

Pécsen a Művészeti Szakközépiskolában végeztem trombita szakon. Egy sajnálatos 

több évig húzódó fogászati probléma miatt kettétört a trombitás karrierem, így szolfézs-

zeneelmélettel és klasszikus gitárral kezdtem el foglalkozni.  

A dombóvári Állami Zeneiskolában gitár, trombita és szolfézs tanárként 

dolgoztam. Regionális versenyeken előkelő helyezéseket értek el gitár szakos növendékeim. 

Felvettek a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szolfézs, zeneelmélet-karvezetés 

szakára. A diplomám megszerzése után folyamatosan készítettem fel gyermekeket művészeti 

szakközépiskolai felvételire szolfézsból. Számos tanítványom van jelenleg is a zenei pályán, 

sokan tanulnak középiskolában és musical színész is került ki a kezeim közül. 

Először egy újonnan alakult magán zeneiskola intézményvezető helyettese, majd 

később a Lavotta János Magán Zeneiskola intézményvezetője lettem. Az első évben három 

és később hat telephellyel működött az intézmény 18-20 pedagógussal. 2003. évben a 

törvényi előírásoknak megfelelően az iskola alapítványi formában működött tovább. A 

törvényességi és szakmai ellenőrzéseken rendre példásan megfeleltünk.   

Szükségét éreztem annak, hogy 2004. évben jelentkezzem a másoddiplomás 

közoktatási vezető képzésre. 2006-ban végeztem a BME GTK közoktatási vezető szakán. 

Ez a két év szakmai szempontból felüdülés volt számomra.  

Éreztem, hogy folyamatosan képezni kell magam. Intézményvezetői értekezleteken, 

szakmai rendezvényeken vettem részt. Regionális szinten kiegyensúlyozott, jó kapcsolatom 

volt az igazgató kollégákkal. (Törvényi változások, minősítéssel kapcsolatos feladatok 

megbeszélése) 

A 2007-es Országos Minősítési eljárásban részt vettem és az iskoláim zeneművészeti 

ága kiváló minősítést kapott.  

Feleségemmel kiköltöztünk Németországba, Biberach-ba, ahol másfél évet 

töltöttünk. Ez idő alatt az Ulm-i Volkshochschule-ban, majd Biberachban tanultam. 

Rengeteg új élménnyel, ismerettel, tapasztalattal tértünk haza.  

2013. szeptemberben a Marcali Város Zeneiskola szolfézs tanári állást ajánlott, így a 

szolfézs tanszak munkaközösség vezetője lettem. Újra elkezdtem trombitálni, játszom az 

iskola rézfúvós tanári kvintettjében és az M&K fúvószenekarban (Balatonmária).  
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Régiónkban nagyon kevés az ének-zene szakos tanár, így egy általános iskolában is 

tanítok ének-zenét, valamint egy iskolai kórust vezetek. Úgy éreztem szükségem van ezen a 

területen szakmailag tovább fejlődni, ezért 2014. évben jelentkeztem a NYME-BDPK 

Egyetem ének-zene tanár szakos mester képzésére, melyet kitüntetéses eredménnyel 

végeztem el és a diplomavédés végén doktori iskolába javasoltak.  Betekintést nyertem mind 

az általános, mind a középiskolai ének-zene szaktárgy módszertanába és a meglévő szakmai 

ismereteimet bővíthettem és frissíthettem. Kórusvezetőként még több, mélyebb ismereteket 

sajátítottam el.  

Elkészítettem a portfóliómat és lehetőségem volt jelentkezni a „Tanfelügyeleti 

szakértők felkészítése pedagógia-szakmai ellenőrzésre”, valamint „Szakértők felkészítése a 

pedagógusminősítésre” című pedagógus-továbbképzési programokra, melyeket sikeresen 

befejeztem és mesterpedagógus lettem. Továbbiakban az Oktatási Hivatal pedagógus 

minősítési programjában szakértőként és tanfelügyelőként tevékenykedem. 

Elvégeztem a „Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál 

felhasználó” képzést, így a jövőben hatékonyabban tudom segíteni a környezetemben lévő 

gyermekek pályaválasztását. 

Véleményem szerint napjainkban elkerülhetetlen a folyamatos szakmai fejlődés, 

továbbképzés. Az egész életen át tartó tanulás, „life long learning” elvét követem életem 

során. Szeretnék jó példát mutatni szűkebb és tágabb környezetemben, hogy érdemes az 

embernek folyamatosan szakmailag fejlődni, tanulni, képezni magát.  

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,  

ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” 

(Kodály Zoltán) 

 

A pályán eltöltött sok éves vezetői és szakértői tapasztalataim alapján arra az 

elhatározásra jutottam, hogy megpályázom a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola 

intézményvezetői pozícióját. Úgy érzem, hogy rendelkezem mindazon emberi és szakmai 

kompetenciákkal, melyek egy ilyen fontos pozíció betöltésére alkalmassá tesznek. Képes 

vagyok a törvényi előírásokat az intézményen belül a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően betartani. Alapos, átfogó és széleskörű ismeretekkel 

rendelkezem a jelenleg működő oktatási rendszerről és az ehhez kapcsolódó törvényi 

környezetről. Szeretném, ha a 2016-os esztendő a Zeneiskola történetében a változás éve 
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lenne. Fontosnak tartom a határozott és tisztességes emberi kommunikációt annak 

érdekében, hogy az egész intézmény kapcsolatrendszerével együtt megújuljon. Nagy 

motivációt érzek magamban ahhoz, hogy az eddig megszerzett tapasztalataimat 

szülővárosomban oly módon kamatoztassam, hogy az intézmény, az itt dolgozó kollégák 

és gyermekek javát szolgálják. Kodály szavaival élve „Legyen a zene mindenkié”, 

„Legyen a zene a kaposváriaké”, jusson el minél szélesebb körben a művészetoktatás a 

felnövekvő nemzedékekhez és szellemileg, erkölcsileg építse és támogassa őket a felnőtté 

válás folyamatában. 

 

II. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS 
 

II.1. Az iskola rövid története / Az iskoláról 

 

 Kaposváron hivatalosan 1930. november 01. napjával nyílt meg a Kaposvári 

Zenekedvelők államilag engedélyezett zeneiskolája. 28 fővel indult az intézmény, majd az 

elkövetkező években folyamatosan nőtt a beiratkozott növendékek létszáma. 1947-től kiemelt 

figyelmet szenteltek a zenei élet felpezsdítésének. Az 1948-49-es tanévtől a Kaposvári Városi 

Zeneiskola a város intézményévé vált. Soltész Emil igazgató munkássága alatt számos olyan 

növendék került ki magán-, majd később állami zeneiskolájából, akik elismert művésszé és 

szakemberré váltak. 1952-ben született meg a kaposvári zeneiskola, mint Liszt Ferenc 

Zeneiskola alapító okirata.  

Az iskola épülete 1911-ben eredetileg a Katolikus Kör részére épült, s a feljegyzések 

szerint hajdanán igen látogatott szórakozóhelye volt a belvárosnak, és számos rendezvény 

színhelyéül szolgált. A ma is eredeti szépségében meglévő, romantikába hajló épület 

emelkedett hangulatot áraszt a történelmi belváros utcájában. Az arra járók megszokhatták, 

hogy ének- és zenei hangok szűrődnek ki az ablakon. A harmadik évezred első éveiben 

Kaposvár Megyei Jogú Város második legnagyobb létszámú oktatási intézményévé nőtte ki 

magát a 600 növendéket fogadó zeneiskola. 

  Szemléletváltás a zeneiskolában 1965-ben kezdődött, közművelődési szemlélet helyett 

előtérbe került az oktató-nevelő munka. Meg lett követelve a tantervi, módszertani és 

adminisztrációs fegyelem, s kialakultak a tanszakok – a szolfézs, a zongora, a vonós és a 
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fúvós tanszak. Ebben az évben a Zeneiskola a 16 tantermen kívül szép és tágas 

hangversenyteremmel is büszkélkedhetett. A következő nagy változás a 2010-es években 

kezdődött oktatás átalakításával valósult meg. 2013. január 1-től a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ az iskola fenntartója, Kaposvár Megyei Jogú Város a 

működtetője. 

A zeneiskola fő célkitűzése az ifjúság zenei nevelése-oktatása, hogy zeneszerető, a 

művészeteket kedvelő és értékelő felnőttek váljanak belőlük. Fontosnak tartják a 

tehetséggondozást, a tehetséges tanulók felkészítését a zenei pályán való továbbtanulásra. 

A Kaposvári Zeneiskola kiválóra akkreditált tehetségpont. 

Az iskola kiemelkedő tevékenysége még Kaposvár és a környező települések 

kulturális életébe való bekapcsolódás, hangversenyek szervezése pedagógusaik és 

növendékeik közreműködésével. 

Növendékeik és tanáraik jelen vannak Kaposvár és Somogy megye valamennyi rangos 

kulturális rendezvényén. Valamennyi megyei, regionális és országos versenyen kimagasló 

sikerrel szerepelnek az iskola tanulói. Az intézmény több nemzetközi zenei verseny első 

díjával is büszkélkedhet. 

 

II. 2. Az intézmény alapadatai 

 

 Az intézmény neve:  Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

 Székhelye:   7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21. 

 OM azonosítója:  040062 

Alapítója:   Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 Fenntartó neve:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 Működtető szerv:  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Alaptevékenysége:  Alapfokú művészetoktatás 

    Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 
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II.3. Székhely, telephely 

 

 Székhely:  Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

   7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 

 

 Telephelyek: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

   Kisfaludy Utcai Telephelye 

   (7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26.) 

    

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

   Fő Utcai Telephelye 

   (7400 Kaposvár, Fő u.44.) 

 

   Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

   Pázmány Péter Utcai Telephelye 

   (7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b) 

 

   Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

   Toponári Úti Telephelye 

   (7400 Kaposvár, Toponári út 62.) 

 

II.4. Személyi feltételek 

  

Az intézmény nevelő-oktató munkát végzők száma (KLIK a munkáltató): 

 

Engedélyezett létszám:   29 fő 

Főállású pedagógusok:   29 fő, ebből 

 Részfoglalkozású:     1 fő 

 Tartósan távol:     2 fő 

 Helyettesítő egész állásban:    1 fő 
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 A pedagógiai munkát segítők száma (KLIK a munkáltató):   

  

  Iskolatitkár:       2 fő, ebből 

   Tartósan távol:      1 fő 

  Könyvtáros (részfoglalkozású):    1 fő 

  Közfoglalkoztatott irodai segítő (8 órás):   1 fő 

 

 Technikai alkalmazottak száma (Önkormányzat a munkáltató): 

  

   Gazdasági ügyintéző:      1 fő 

  Fűtő, karbantartó:      1 fő 

  Takarító-portás:      2 fő 

  Közcélú foglalkoztatottak:                  2-3 fő 

   

 A 2014/2015. tanévhez viszonyítva az alábbi személyi változások történtek: 

   

  Tartósan távol:      3 fő 

  Távoztak az intézményből:     1 fő 

  Új pedagógus:       2 fő 

  Határozott idejű helyettesítők:    2 fő 

  Óraadók:       4 fő 

 

 Az iskolában a művészeti-szakmai tantárgyakat oktató pedagógusoknak a művészeti 

tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész végzettségűeknek kell lenniük. E 

követelményeknek a főállású pedagógusok megfelelnek. Helyettesítésre (fuvola, ütő) 

szükséges képesítés nélküli pedagógusokat alkalmazni arra az időszakra, amíg a meghirdetett 

álláshelyekre jelentkeznek. Csak így tudják ellátni a kötelező feladatokat. 
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II.5. Tárgyi feltételek 

 

 Az iskola székhelyének épülete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdona. Kaposvár Megyei Jogú Város, mint működtető elvégeztette a székhely épületén a 

nyílászárók cseréjét, a külső kőműves munkák befejeződtek, de az ablakpárkányok még nem 

lettek felszerelve. 

 A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei a helyiségek, azok berendezési tárgyai és a 

tanszakok speciális taneszközei mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ezek az 

intézmény tulajdonát képező eszközök. Az intézmény a 20/2012. EMMI rendelet II. sz. 

melléklet 4. fejezetében meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal 

rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része javításra, illetve cserére szorul. A 

tanszakok működésének alapvető hangszer, technikai és szemléltető eszközei biztosítottak. A 

meglévő hangszereket, technikai eszközöket modernizálni kell. A nyári szünet alatt 

elvégeztették a szükséges hangszerjavításokat.  

14,7 millió forint értékben vásárolt új hangszereket idén a Kaposvári Liszt Ferenc 

Zeneiskola. A beruházás költségének felét Kaposvár, a másik felét pedig a Klebelsberg 

Intézmény-fenntartó Központ állta. 

 A tantermek, közösségi helyiségek a zavartalan művészi nevelés-oktatás 

biztosításának érdekében folyamatosan vannak karbantartva.   

 Az iskola több mint 10.000 egységnyi könyvtárakkal rendelkezik, amely a 

művészetoktatás feltételeihez igazodva rendelkezik a tanszakok igényének megfelelő 

kottákkal, könyvekkel és tanári segédeszközökkel. A bővítés folyamatos. 

 További fejlesztési célkitűzések: Elkészült az épület teljes külső falának felújítási terve 

(megfelelő pályázati kiírásra vár). Az épület teljes felújítása, energetikai megújulása. 

II.6. Tanulók 

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 600 fő 

 A múlt tanévihez képest a szolfézs csoportok száma eggyel csökkent és a 

tanulólétszám is csökkent 26 fővel. A hangszeres együttesek száma viszont kettővel nőtt, a 

tanulólétszám 21 fővel növekedett. Összesen 53 a csoportok száma, ugyanúgy, mint a múlt 

tanévben. 



Nagy Tamás 
                                                       Intézményvezető pályázat                                          2016 

Azonosító szám: 2016-07-11 
 

 
     16    

 

 

Aktív létszám Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, 

2016.04.14.        
511 fő 

Zongora:  155 fő 

Vonós összesen:  146 fő 

hegedű:   58 fő 

cselló      42 fő 

gitár        21 fő 

ütő          24 fő 

brácsa:  1 fő 

Fúvós összesen                156 fő 

fuvola:   48 fő 

furulya                  25 fő 

 klarinét                     25 fő 

fagott                        1 fő 

oboa                     2 fő 

szaxofon    9 fő 

kürt        9 fő 

 harsona       4 fő 

 trombita   19 fő 

tenor    11 fő 

tuba       3 fő 

  
 

Ének:   18 fő 

Szolfézs:  38 fő 

    

Összesen: 513 fő-ebből 2 fő két tanszakos növendék   
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II.7. Pénzügyi, gazdasági feltételek 

 

Az intézmény pénzügyi önállósága a 2013/2014. tanévben megszűnt. Az 

iskolavezetésnek minden pénzügyi  kiadáshoz-bevételhez engedélyt kell kérni. 

 

 A szakmai kiadásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

biztosítja a Kaposvári Tankerületen keresztül. A KLIK utasítása szerint, 

az igénylés - engedélyezés szabályainak betartásával – biztosítottak a 

pénzügyi források. (kötelezettségvállalás, engedélyezés, teljesítés 

igazolása, stb) 

 A működési feltételeket Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

biztosítja, az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 

irányításával. 

 

Intézményvezetés feladata: 

 

 A takarékos gazdálkodás mellett, az iskola szakmai és működési 

feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása, a 

kötelezettségvállalási protokoll betartásával. 

 A KLIK (fenntartó) és a Gondnokság (működtető) gazdálkodással 

kapcsolatos utasításainak betartása. 

 Hatékony pályázati tevékenység. 

 

II.8. Hagyományápolás 

 

 A zeneiskola névadójának, Liszt Ferenc születésének és halálának kerek évfordulói 

alkalmából ünnepi megemlékezést és hangversenyt rendez. Minden évben a születésnapján 

ünnepi megemlékezést tartanak. Az intézmény múltját-jelenét meghatározó pedagógusokról, 

vezetőkről megemlékező rendezvényt tartanak és tantermet neveznek el róluk. Zeneszerzők 

jubileumi évfordulói alkalmából hangversenyeken emlékeznek meg róluk, valamint az aradi 

vértanúk emléknapja alkalmával iskolai megemlékezést tartanak. 
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A zeneiskola által szervezett tanulmányi versenyek 3 évente kerülnek megrendezésre: 

 „Csupor László” Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny 

 „Gyermán István” Dél-Dunántúli Regionális Vonósverseny 

 „Rév Lívia” Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny 

 „Fehérvári József” Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny 

 „Jeney Zoltán” Országos Fuvolaverseny 

 

Különböző megyei és regionális versenyeken rendszeresen képviselteti magát tanulóival az 

intézmény.  

Évente több alkalommal növendékhangversenyt tartanak, tanárok igénye szerint tanári 

hangversenyeket szerveznek. Az iskola volt növendékei, valamint a pályájuk kezdetén lévő 

fiatal művészek részére biztosítanak szereplési lehetőséget. Hangversenybérletet már nem 

szerveznek. A zeneiskolában tanuló hangszeres és énekes növendékek évente legalább egy 

alkalommal (kötelező jelleggel) – a szülők és hozzátartozók részére – hangversenyen 

mutatkoznak be a zeneiskola hangversenytermében. A telephelyeken tanuló növendékek 

bemutatkozó hangversenye tanévenként egy alkalommal kerül megrendezésre. 

 Felkérések alapján az iskola szólistái, együttesei fellépnek iskolai, városi és megyei 

rendezvényeken (ünnepek, kiállítás megnyitók, falunapok, céges ünnepek). A működtető 

önkormányzat és intézményei részére a fellépéseket térítésmentesen biztosítják. 

 

A zeneiskola fenntartásában működő együttesek: 

 Kaposvári Fúvószenekar 

 Trombitavirág Fúvószenekar 

 Liszt Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara 

 Cselló-együttes 

 Tücsökzenekar 

 Kamaracsoportok 

 Kamarakórus 
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II.9. Kapcsolatrendszer 

  

Együttműködés intézményen belüli szervezetekkel: 

Az iskola az intézményen belül a szakszervezettel (MZTSZ), Közalkalmazotti Tanáccsal, 

Diákönkormányzattal, Szülői munkaközösséggel, Intézményi Tanáccsal és az intézményen 

belüli szakmai közösségekkel (Billentyűs tanszak, Vonós-akkordikus tanszak, Fúvós tanszak, 

Zeneismeret-vokális tanszak)  van szoros kapcsolatban. 

 

Az intézményvezető az alábbi közművelődési intézményekkel tart kapcsolatot: 

 Művelődési Otthonok, Nemzeti Filharmónia Dél-dunántúli Kht., Ifjú Zenebarátok 

Szervezete, Könyvtár, Múzeum, Fúvószenekarok Szövetsége, Magyar Zeneiskolák 

Szövetsége, ZETA, MZMSZ, Nemzeti Pedagógus Kar, Országos Pedagógiai Intézet, Médiák 

(sajtó, helyi rádió, helyi televízió) 

 

Külföldi kapcsolatok 

A zeneiskola az alábbi külföldi zeneiskolákkal épített ki partnerkapcsolatot, de 

jelenleg ezek a kapcsolatok nincsenek ápolva: 

 Glinde   Németország 

 Frohnleiten  Ausztria 

 Pörtschach  Ausztria 

 Schio   Olaszország 

 Áre-Ostersund  Svédország 

 Bath   Anglia 

 Weingarten  Németország 

 Mol, Bree  Belgium 

 Susteren  Hollandia 

 Koprovnica  Horvátország 

 Saint-Sebastian Franciaország 

 Boston   USA 

 Jeruzsálem  Israel 

 Csíkszereda  Románia (Erdély) 
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II.10. Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 

 

Az intézmény nevelő-oktató munkájának segítése céljából megalapították a 

Mikrokozmosz Művészeti Alapítványt. Az alapítvány segíti az iskolai rendezvények 

megvalósulását, támogatást nyújt tanulóinak és pedagógusainak versenyeken, 

továbbképzéseken, egyéb rendezvényeken való részvételhez, valamint hátrányos helyzetű 

tanulók képzéséhez. Szülői támogatásokból és pályázatokból tudja az alapítvány céljait, 

feladatait megvalósítani. 

 

III. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

III.1. Székhely telephely terén 

 

Az intézmény négy telephellyel működik, ahova az anyaiskolából járnak ki a szakos 

kollégák tanítani. A zeneiskolai oktatás ezt a fajta kihelyezett profilját rendkívül 

támogatandónak tartom.  Az anyaintézménybe a szülőknek nagyon nehéz a munkából 

„kiszakadva” autóba ülni és behozni a gyermekeiket az iskola épületébe, ahol nagyon 

nehézkes már a parkolás is. A szülők arra panaszkodnak, hogy féltik kíséret nélkül elengedni 

gyermekeiket, mert a szomszédos büntetés végrehajtási intézet és a városi bíróság épületének 

a környéke tele van „finoman szólva nem szimpatikus személyek csoportjaival” akik 

tárgyalásra vagy a hozzátartozóik látogatására várakoznak. 

 

Véleményem szerint nem csak a központi iskolába kell a létszámbővítéseket 

előirányozni. Időben fel kell ismerni a városban működő más művészetoktatási intézmények 

jelentős megerősödését és térhódítását, melyre az intézményvezetés részéről gyors és 

hatékony reagálás szükséges. A városi zeneiskolának „egy jól képzett, szakmailag 

elkötelezett rugalmas csapattal” lehetősége van jó alternatívát teremteni a helyi általános 

iskolákban működő zeneoktatás továbbgondolására. A jelenlegi személyi feltételeket és a 

gyermeklétszámokat látva, a jelenleginél sokkal nagyobb potenciált látok a kihelyezett 

tagozatok működésében.  Közel tíz év intézményvezetői tapasztalatomat épp az ilyen 

intézmények felszerelése és kiváló színvonalon való működtetése jelentette. Amennyiben 

bizalmat szavaznak számomra a tisztelt választásra jogosultak, akkor azonnal kezdeményezni 
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fogok egy olyan széleskörű megbeszélést, melyben az érintett pedagógusokat, szakmai, szülői 

szervezeteket és az intézményvezetőket bevonva, elindítok egy új alapokon működő 

hatékony programot. Át kell tekinteni a telephelyeken a törvényes működéshez szükséges 

alapfeltételeknek való megfelelés gyakorlati lehetőségét. Az évek óta itt dolgozó kollégák 

gyakran saját forrásaikat és kreativitásukat felhasználva alakították ki, tették otthonossá azt a 

termet ahol az oktatás folyt a délutáni órákban.  A szülők felé szülői értekezleteken 

tolmácsolni fogom a változásokat. Világos jövőkép megfogalmazására és a családok által is 

támogatott, helyben történő oktatás előnyeire kell rámutatni. Szeretném megismerni az összes 

érintett véleményét és a megfelelő konzekvenciákat levonva alakítani, formálni úgy a 

programot, hogy a legtöbbet maga a gyermek, „akiről az egész szól”, tudjon profitálni belőle. 

 

Az általam ismert németországi minták és a személyes tapasztalataim alapján is 

biztosan állítom, hogy ez a modell sokkal nagyobb érdeklődésre tarthat számot, ha a helyi 

általános iskolák is tapasztalják tanulóik fejlődését, sikereit. A gyermekeknek jelentősen 

megnő a hangszertanulásra a motivációjuk, ha társaik is látják, hogy az iskolai 

rendezvényeken folyamatos fellépéseikkel színesítik az eddig megszokott műsorokat, ünnepi 

rendezvényeiket. Határozottan állítom, hogy több gyermeket lehetne a jövőben felvenni és 

értelemszerűen még több kollégának lehetne munkát adni. Előrelátó tervezéssel 

biztosítható, hogy a kaposvári zenetanárok a munkájukat és munkahelyüket 

hosszútávon ne féltsék, érezzék, hogy biztonságban vannak.  A program elindulása után 

folyamatosan vizsgálni fogom a nevelőtestülettel közösen, hogy a megfogalmazott célok 

hogyan valósulnak meg a telephelyeken és milyen változtatásokra van szükség a hatékonyság 

fokozása érdekében.  

 

Hitvallásomra utalva, szeretném újra felhívni a figyelmet Kodály „Legyen a zene 

mindenkié” gondolatára. Ezt az eszmét folytatva véleményem szerint nem lehet csak 

„elitképzésben” gondolkodnunk. Gondoljuk végig mi volt az ő koncepciójának egyik 

lényeges eleme? Az, hogy minél szélesebb rétegekhez eljuttassuk a „tiszta forrásból” 

táplálkozó értékes zenét. Aki tehetséges vagy különlegesen tehetséges, lehetőséget kap 

tőlünk, hogy e programon keresztül bekapcsolódhasson a zenetanulás értékes világába. 
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III.2. Tárgyi feltételek terén 

 
 A jövőben is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az épület külső-belső 

állagmegóvására, felújítására. A tervek szerint folytatni kell a nyílászárók cseréjét és az 

épület korszerűsítését, modernizálását. Hangszigetelt ajtókra lenne szükség ahhoz, hogy 

az órák egymás zavarása nélkül tudjanak folyni. Az alagsori rész komplett felújításra szorul, 

salétromos falak és az omladozó vakolat miatt. Szükséges a WC-k felújítása, modernizálása.  

  

A hangversenyterem egy nagyon régóta áhított légkondicionálóra vár. Ebben a nagy 

teremben rangos országos versenyek kerültek és kerülnek a jövőben megrendezésre. Az 

elhasznált levegő miatt a koncertek nyitott ablaknál zajlanak, a bejövő külső zaj viszont 

rendkívüli módon zavarja az előadást. 

 

  Az intézmény egy nagy udvarral rendelkezik, mely jelenleg nincs kihasználva.  

Az alábbi terveimet megfontolásra ajánlom: 

 Az udvar felé legalább három-négy teremmel lehetne bővíteni az iskolát, 

melyet a kamaraegyüttesek tudnának igazán kihasználni és komfortosan, 

nyugodt körülmények között próbálni. Az újonnan épült rész egyben alkalmas 

lenne a hangszerek és kották tárolására is. 

 A belső udvarban ki lehetne alakítani egy fedett szabadtéri színpadot, melyet az 

intézmény zenekarai nagy mértékben ki tudnának használni. Koncertek, 

fesztiválok és más kulturális rendezvények egyedi színhelye lehetne ez a 

gyönyörű udvar. 

 Sok szülő hozza úgy zeneórára gyermekét, hogy közben a kisebb gyermekekkel 

kint várakoznak. Javasolnék egy EU szabványoknak megfelelő mini játszóteret 

(pl: hinta, libikóka, csúszda) az udvaron kialakítani. 

 

A hangszerpark felújítását, cseréjét, kottatár bővítését természetesen továbbra is a 

kollégák, tanszakvezetők és zenekarvezetők javaslatai alapján folytatni szükséges. 

Pályázatírások által további hangszerbővítéseket tervezek. 

 



Nagy Tamás 
                                                       Intézményvezető pályázat                                          2016 

Azonosító szám: 2016-07-11 
 

 
     23    

Internetbővítés: Szorgalmazni fogom, hogy pályázati úton minél több számítógép kerüljön 

beszerzésre. Kívánatos lenne a termeket ezekkel az eszközökkel berendezni és 

internetkapcsolattal ellátni. A jelenleg használatos 20 MB Sulinetes internet bővítését 

javaslom. Egy ekkora intézményben, ahol a tanítási órákon napi szinten kellene használni az 

IKT eszközöket, ez a teljesítmény nem használható komfortosan. A wifi jelszó gyakorlati 

használata, központi kiadása is meglehetősen nehézkessé teszi a rendszer működését. 
Továbbá javaslom, hogy a tanszakvezetők részére kerüljön beszerzésre saját jó 

minőségű nyomtató. 

Elméleti tanszakoknál a következő területeken lehet színesíteni az alábbi eszközökkel 

és programokkal az órákat. 

Szolfézs órai felhasználásra: 

- Számítógép (lehetőség szerint laptop a hordozhatósága miatt) 

- Digitális tábla (érintés érzékeny, nem tollal használatos, mert az érintéses 

praktikusabb) 

- Digitális tábla program (ebből többféle létezik a piacon): 

 Smartboard (interaktív tábla feladatok, és kész feladatok a programhoz 

smartboard.org) 

 Earmaster (hallásfejlesztő) 

 Prezi (prezentáció készítő, ingyenes) 

 Publisher és Powerpoint (a Microsoft Office csomag tartalmazza, szintén 

prezentáció készítő) 

 Photopeach (fényképekből diasorok képaláírásokkal és kvízkérdésekkel) 

 Kérdőívem.hu (kérdőívek létrehozása, kitöltése és összesítése) 

Hangszeres órai felhasználásra: 

 Számítógép (lehet asztali gép) 

 Erősítő berendezés hangfalakkal (vagy egy nagyobb teljesítményű számítógépes 

hangfal) 

 Programok: 

 Sibelius (beszerezhető: muziker.hu; vagy Midisoft Kft.) 

 Finale (http://www.finale.hu/arlista.html) 

 Musescore (ingyenes) 

 LillyPond (magyar nyelvű ingyenes program, http://lilypond.org) 
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További lehetőség még a hangszeres oktatásban az ingyenesen letölthető metronóm, mely 

számos változatban letölthető az internetről. 

Léteznek (főleg amerikai) kottaanyagok, melyekhez tartozik hangzó anyag, mely a kíséretet 

tartalmazza, ezeket is jól lehet használni az órák színesítésére. Javaslatom szerint ezek 

eszközök és a szükséges programok a tanszakok igényei szerint kerüljenek beszerzésre. 

 

III.3. Teljesítményértékelés terén 

 

„Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, 

hogy hogyan tud fára mászni,  

egész életét úgy fogja leélni,  hogy ostobának hiszi magát.” 

(Albert Einstein) 

 

A kaposvári zeneiskolában 2007. évben bevezetésre került egy 

teljesítményértékelési rendszer, amely önmagában nem képes arra, hogy igazságos 

módon tegyen különbséget a tisztelt kollégák teljesítményei között. Ez nagymértékben van 

belső szabályokkal, javarészt felesleges adminisztrációval túlközpontosítva. Igazságtalan 

azért, mert nem tudnak az elvárásoknak egyenlő módon megfelelni a különböző 

tanszakokon tanító kollégák. A versenyek megrendezése sem kedvez annak, hogy egységes 

elvek mentén tudjuk megítélni a tanárok eredményességét.  Az elméleti tanszakokon tanítók 

az éves versenykiírások miatt eleve hátrányos helyzetből indulnak a hangszeres társaikkal 

szemben, ugyanis az ő számukra csak elég ritkán nyílik lehetőség a szakmai megmérettetésre. 

Hangszeres tanszakoknál is gyakori, hogy egy két tanszak túl van favorizálva a másikakhoz 

képest.  Gyakorlati tapasztalatom sajnos továbbá az is, hogy azonos tanszakoknál vannak 

olyan kollégák, akikhez a gyengébb képességű gyermekek kerülnek, míg mások a kiváló 

adottságú gyermekekkel versenyek tucatjaival növelik tanáruk eredményességét. A 

pályájuk elején lévők sem tudnak azokkal az idősebb korosztállyal versenyezni, akik 

tucatjával viszik a Művészeti Szakközépiskolába a gyermekeket.  Kinek jó ez? Mi ennek a 

gyümölcse? 

Ez belső feszültséghez, frusztrációhoz, alkalmatlanság érzés kialakulásához vezet 

azoknál a kollégáknál, akiknél nem lehetséges a fent említett versenyeken részt venni. A 

minősítések és a különböző tanfelügyeleti látogatásaim kapcsán azt tapasztaltam, hogy a 
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megmérettetést vállaló tanárok jelentős plusz munkának és nem kis lelki tehernek vannak 

kitéve. Úgy gondolom, hogy a már nem létező régi minőségi bérpótlék meghatározására 

létrehozott belső értékelési rendszerek további működtetése nem indokolt. Sokkal 

kívánatosabb, a tanfelügyeleti rendszerben most kialakult önértékelési rendszert 

alkalmazni. E minta inkább a fejleszthető területekkel és a pedagógus kompetenciákon 

keresztül egy helyes önazonosságkereséssel foglalkozik. Segítve és megerősítve a 

pedagógust abban, hogy jó úton halad vagy bizonyos területeken korrekcióra, módszertani 

változtatásokra van szüksége ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjon tevékenykedni az adott 

szakterületén.  

Természetesen a változások a tanszakvezetőket is érinteni fogják. 

Adminisztrációs terheiket szeretném arra a szintre csökkenteni, amelyben nem kell 

azokkal a kimutatásokkal, jelentésekkel, beszámolókkal bajlódni, amelyek nem relevánsak a 

tanszakok működése szempontjából. 

Megválasztásom esetén első feladataim közé fog tartozni, hogy megszüntetem ezt 

a véleményem szerint az esélyegyenlőséget és a jó munkahelyi klíma kialakulását 

akadályozó rendszert.    

III.4. Zenekarok terén 

 

Fúvószenekarok: 

 

Kiszenekar, nagyzenekar közt szükséges : 

 A személyi konfliktusok rendezése.  

 A nagyzenekar létszámának növelése, tisztességes nyílt szakmai (diskurzus) 

megbeszélés vezetői szintű támogatása.  

 Eddigi szakmai tapasztalataim szerint szükséges lenne a karmester mellé egy 

művészeti titkár kinevezése. Nagyban hátráltatja a nagyzenekar munkáját a 

próbák időpontjával ütköző korrepetíciós órák beosztása. Előfordul, hogy 

próba közben szólítja ki a hangszeres tanár zongorakíséretes próbára 

növendékét, megzavarva ezzel az ott folyó nyugodt légkörű munkát.  Ezért is 

tartom fontosnak, hogy más zenekaroknál is bevált olyan lelkes, a diákok és 

kollégák bizalmát élvező támogató személy megbízása, aki a szükséges 

segítséget biztosítani tudná. A kották előkészítésében, fénymásolásban, úgy 
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a vezető keze alá dolgozna, hogy a karmesternek több energiája lenne a 

művek megtanítására. Egy olyan személy lenne a fent említett kritériumok 

figyelembevételével alkalmas, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a 

fúvószenekari munkában, gyakorló fúvós és megtalálja a gyermekekkel a 

szelíd hangot. Ugyanakkor határozottan és felelősségteljesen végezné a belső 

segítő munkákat. A próbákon még szólamvezetői segítséget is tudna 

biztosítani a szükséges minőségi eredmény létrehozása érdekében. Összekötő 

szerepe is lenne a két zenekar között, kommunikációs szinten tudná 

javaslataival a gyermekek átmenetét, a nagyzenekarba jutását támogatni.  

 

Strukturálisan, alapjaiban szeretném megváltoztatni a zenekar működését. A 

fenntartóval és Kaposvár várossal, önkormányzatával is arra fogok törekedni, hogy egy jól 

működő zenekar, a megfelelő létszámban azonnal hadra fogható módon, a város különböző 

rendezvényein méltóképpen a legmagasabb szakmai igényességgel tudja a műveket 

prezentálni a közönség felé.  

 

Vonószenekar: 

 

A vonószenekart hasonló módon egy támogató személlyel lehetne segíteni. 

Amennyiben a csellózenekarnál is van erre igény a kották előkészítésében, másolásában is 

elkelne egy segítő kéz. 

 

További fejlesztési elképzelés: 

 

Javaslom, hogy az intézmény vezetése a tanszakvezetőkkel és az érintett kollégák 

bevonásával szervezzen meg egy új fúvósokból és vonósokból álló zenekart. Az így létrejött 

szimfonikus zenekar nagymértékben emelné a különböző szereplések által az intézmény 

külső megítélését. A fenntartó és a város is később igénybe tudná venni ezt a meglehetősen 

új színfoltot a kaposvári zeneiskola műsorpalettáján. A vonóstanszak az egyik 

legerősebben működő tanszakok egyike a zeneiskolában. Kár lenne az ebben lévő potenciált 

nem kihasználni. A különlegesen tehetséges gyermekek, akik innen kikerülve a művészi, 

tanári pályát választották, hangversenyeik alkalmával igénybe tudnák venni az 

egyedülálló nagyzenekari hangzást. A zenei pályára kerülő kollégák előtt így az eddigieknél 
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még vonzóbbá lehetne tenni az intézményt. Kívánatos lenne, hogy diplomájuk megszerzése 

után egy élő perspektívát lássanak abban, hogy Kaposvár és az itt működő zenei 

intézmény visszavárja őket és számít rájuk a továbbiakban. 

Jelentősen színesítené még a zeneiskola profilját egy „régi zene” kamaracsoport 

létrehozása, mely az elmúlt nagy korszakok kamaraműveit hívná életre. Az adott kor 

szellemét az alábbi hangszerek segítségével tudnánk autentikusan megidézni: furulya, 

cselló, csembaló és viola da gamba. Ezt a formációt kiválóan tudnánk használni például 

templomi szereplések alkalmával. 

A célom a zenekarokkal kapcsolatban az, hogy a zenekarvezetőknek 

megteremtsem azokat a feltételeket, amelyekkel a leghatékonyabban tudnak 

együttműködni. Megválasztásom esetén meghallgatom a problémájukat, le fogom vonni 

a következtetéseket és mindenképp konstruktív, építő javaslatokkal fogom támogatni a 

további zavartalan működést. 

 

III.5. Hagyományápolás terén 

 

Hiszem, hogy az iskolában a meglévő hagyományokat továbbra is meg kell őrizni, 

azokat a rendezvényeket, amelyek tradicionálisan az iskola életéhez kötődtek, megtartani 

szükséges. 

Szeretnék meghonosítani egy úgynevezett év végi „hálaadást”, melynek 

megszervezése és lebonyolítása az igazgató feladata lenne. Ennek célja, hogy az egész tanári 

közösség egy ebéd vagy vacsora közben ki tudna úgy kapcsolódni, hogy a kollegális 

kapcsolatok felfrissüljenek, megújuljanak. Megválasztásom esetén tradíciót szeretnék ebből 

csinálni, mely úgy gondolom, hogy a vezető nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki az 

egész tantestület felé. 

Ezen kívül rendkívül hasznosnak ítélem a különböző szakmai kirándulásokat, 

csapatépítő tréningeket és a szakmódszertani ismereteket bővítő intézménylátogatásokat. 

 

A zeneiskolán belül sajnos már két éve elmaradt a farsang megszervezése. Vissza kell 

állítani azokat a hagyományos népi és iskolai hagyományokon nyugvó jól bevált 

rendezvényeket, amely a szülőkkel közösen a felszabadult jókedvet egy megfelelően 
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megszervezett formában szolgálná. A pályafutásom alatt azt tapasztaltam, hogy épp az ilyen 

rendezvények alatt köthetők jobb kapcsolatok, szülő és tanár vagy akár kolléga és kolléga 

között. 

Véleményem szerint szükséges lenne az elmaradt tanári hangversenyek 

újraszervezésére.  

III.6. Hangversenyek terén 

 

Át kell gondolni az egész éven át tartó, rendkívül sűrűn szervezett 

hangversenysorozatokat, amelyek jelentős mértékben megterhelik a gyermekeket és 

nevelőiket. Egy idő után unalmassá, gépiessé válik az egymás után következő 

hangversenyszervezés. Ez előbb vagy utóbb a hallgatóság elmaradásához vezet és 

tulajdonképpen így nem éri el a kitűzött célokat. 

Megoldásként javaslom, hogy a tanszakvezetők bevonásával kerüljön 

kidolgozásra egy olyan éves terv, amely világosan, ésszerűen határozza meg a 

hangversenyek számát és időbeli elosztását. 

Ide sorolható még a zenekarokkal kapcsolatos próbarendek kialakítása is. 

III.7. Pénzügyi, gazdasági területen 

 

Jelenleg is folyik az intézményben pályázatírás. A terhek egyenlő elosztását szem 

előtt tartva szükségesnek érzem azt, hogy megbízásom esetén egy 2-3 fős pályázatíró 

teamet hívjak életre. Olyan motivált, a feladat iránt elkötelezett személyek vennének ebben 

részt, akik egymást segítve, kiegészítve tudnának egy sikeres megvalósítás érdekében 

eredményeket elérni.  

Az intézményt még vonzóbbá szeretném tenni azok előtt a helyi cégek előtt, akik a 

megfelelő figyelemfelkeltéssel egzakt célokat, fejlesztéseket tudnak támogatni. Ki lehet 

építeni egy olyan mecenatúrát, amelyre bizonyos célok megvalósításához aktivizálni lehet, 

illetve a cégek is számíthatnának bizonyos zenei produkciókra. 

Célom a zeneszerető közönség, zeneszerető cégvezetők bekapcsolása a zeneiskola 

által működtetett hangversenyéletbe.  
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III.8. Továbbképzés 

 

Szükségesnek tartom, azoknak a kollégáknak, akik nem rendelkeznek megfelelő 

ismeretekkel, vagy csak szeretnék még meglévő tudásukat bővíteni a számítógép 

használatával kapcsolatban, hogy igény esetén a megfelelő szakirányú továbbképzésen 

tudjanak részt venni (például: szakmódszertan, tehetséges tanulók segítése, SNI tanulók 

oktatása, integrációja a művészetoktatásban, stb).  

A minősítések során tapasztaltam, hogy kollégák nagy szeretettel használják a mai kor 

adta új technikai eszközöket. 

  Nagyon sok olyan oktató program létezik, amelyek alkalmazásával az elméleti és a 

hangszeres tárgyak tanítása jelentősen megújítható. 

 Folyamatosan tájékoztatni szükséges az aktuális továbbképzésekről a kollégákat. 

Városi szinten hasznosságuk szerint lehetne összehangolni a jelentkezéseket az 

intézményben lévő továbbképzési terv figyelembevételével. 

 

III.9. Kapcsolatrendszer terén 

 

Szeretném áttekinteni, mely külföldi kapcsolatok élnek és a kollégáim bevonásával 

megvitatni, mely intézményi kapcsolatokat lehet újra indítani.  

Gyakorlati szinten a meglévő és működő programok mellé még szakmai napokat tudnék 

a megújulás érdekében elképzelni. Szükségesnek érzem, hogy az intézményen belül és 

kívül az információáramlás egy megfelelően átgondolt koncepció alapján működjön. 

 

 Közalkalmazotti Tanács 

Az intézmény életében három fős közalkalmazotti tanács a Kjt-ben 

meghatározottak szerint képviseli a dolgozókat. Együttdöntési, véleményezési, 

egyetértési és javaslattételi jogköreinél fogva fontos szerepet tölt be az intézmény 

életében. Megválasztásom esetén kiemelt figyelemmel fogom várni azokat a 

javaslatokat, amelyek a munkahelyi közérzet javítására, az egymás közötti 

kapcsolatok helyreállítására vonatkoznak. Ezen kívül az éves munkatervben 

meghatározott feladataik elvégzésénél is a teljes együttműködésre törekszem. 
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 Szülői Munkaközösség 

Kinevezésem esetén a Szülői Munkaközösséggel egy közös akciótervet szeretnék 

készíteni. Szeretném megismerni véleményüket, hogyan látják az intézményt és 

annak működését. Milyen területeken képzelnek el változtatásokat és milyen 

gyakorlati módon tudjuk megvalósítani a közös elképzeléseinket. 

 

 Diákönkormányzat 

Fontos számomra a diákok véleménye. Bizonyos rendezvények és programok előtt 

kikérném a diákönkormányzat véleményét és az érkezett válaszokat alkalmaznám. 

Be kell kapcsolni a DÖK tagjait, illetve vezetőit az adott projektekbe, önálló 

feladatokkal motiválni, ösztönözni őket arra, hogy saját ötleteiket tudják 

megvalósítani. (például: farsang, találkozók, zenei versenyek) Az igazgató tartson 

állandó kapcsolatot a DÖK-höz kapcsolódó segítő tanárral és rendszeresen 

tájékozódjon a feladatokról és támogassa ezek megvalósulását. 

 

III.10. Törvényesség 

Egyik fő feladatomnak tartom a jövőben is a törvényi előírásokat az intézményen 

belül a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani, ezáltal biztosítva a 

törvényes működést.  

 

III.11. Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 

A jövőben tiszta, rendezett, átlátható viszonyok között eredményesen szeretném az 

alapítvány és az iskola közötti együttműködést bonyolítani. 

 
 



Nagy Tamás 
                                                       Intézményvezető pályázat                                          2016 

Azonosító szám: 2016-07-11 
 

 
     31    

IV. VEZETŐI PROGRAM 

 

Alapelvek 
 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, 

az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. 

A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, 

s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

(Kodály Zoltán) 

 

Az alaptanterv szellemében szükséges, hogy a gyermekeknek értékálló ismereteket 

adjunk át. Fejlesszük és határozzuk meg elérendő célként a megszerzett tudás örömének és 

a zenei beleélés képességének a fejlesztését. 

A zenetanári munka az oktatási palettán egy olyan speciális terület, melyben a 

hangszeres és szakmódszertani tudásunkat állandóan karbantartani, megújítani 

szükséges ahhoz, hogy méltóképpen tudjuk formálni a ránk bízott gyermekeket. 

Az oktatás olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, amely képesség- és 

személyiségfejlesztésen, valamint tehetséggondozáson alapul. 

Az alapfokú művészetoktatás hozzájárul az integrált nevelés-oktatás 

megvalósulásához, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

kompetenciaterület fejlesztéséhez, a követelményeket a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

Kívánatos, hogy a gyermekekben fokozatosan előkészítsük és fejlesszük azokat a 

készségeket és képességeket, melyeket a színpadi szereplések alkalmával a gyakorlatban 

tudnak hatékonyan használni. Alakítsuk ki azt az egészséges önbizalmat, színpadi rutint, 

melyet későbbiekben az élet más területein is alkalmazni tudnak. A zenekari, kamarazenei 

munkák, együttmuzsikálások során éljék át azt a kimondhatatlan örömöt, melyet csak a 

zene tud nyújtani. Tanulják meg már ebben a korban a másikra figyelést, a „csapatjátékot”. 

A legnagyobb figyelemmel és gondossággal az életkori sajátosságokat maximálisan 

figyelembe véve, segítsük, támogatva fejlesszük tanulóinkat. 

Az önművelés, továbbképzések, továbbtanulás második, illetve harmadik diploma 

megszerzése követendő példás irány legyen a kollégák előtt.  
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Támogatásra szorul minden olyan tevékenység, amely a közösségépítést és a 

kapcsolattartást, a szakmai programok megvalósulását elősegíti.  

 

Vezetői hitvallásom 
 

Eddigi pedagógiai és vezetői pályafutásomat a szakma és embertársaim iránt érzett 

maximális tisztelet és szeretet jellemezte.  

 

Vezetői tapasztalatom szerint az intézményvezető egyben elöljárója is az ott 

dolgozóknak. Szükséges, hogy a legjobb szakmai tudása és tiszta lelkiismerete által 

végezze mindennapi munkáját.  A rábízott embereknek az intézmény tanulóinak és szüleiknek 

szakmai, emberi és magánéleti szempontból megfeleljen, példás, feddhetetlen életet éljen. 

Szavahihető, hiteles számon kérhető vezető legyen, aki az ígéreteit a legkövetkezetesebben 

betartja.  A törvény, ill. a fenntartó által ráruházott hatalmát egy szolgálatnak tekintse és 

mindenkor az intézmény és az ott dolgozó, illetve tanuló diákok segítésére, gyámolítására 

használja. 

 

Mélyen elkötelezett ember vagyok a Kodály és más jeles elődeink által képviselt, 

Európában egyedülálló, sokszínű és végtelenül gazdag népdalaink által elénk tárt értékes 

magyar zenei kultúra közvetítésére.  

 

Kiegyensúlyozott, kiforrt, határozott elképzelésekkel rendelkező személy vagyok. 

Munkahelyemen is arra törekszem, hogy ezt a stabilitást úgy sugározzam, hogy a 

környezetem felismerje a napi feladatok elvégzésénél a nyugodt, kiegyensúlyozott belső 

demokratikus légkört. Nyílt, tiszta szívű, becsületes, energikus, vállalkozó kedvű ember 

vagyok, aki a magam köré épített csapatot a végletekig tudom lelkesíteni, olyan közösséget 

alkotva ez által, amely összetart.  

 

Ebben a szétesett világban, ahol az otthoni nevelő erő a TV műsor, fel kell vértezni 

magunkat olyan kompetenciákkal, amikkel eredményesen tudjuk támogatni a ránk bízott 

gyermekeket a személyiségfejlődés folyamatában. Hiszek abban, hogy személyes életünkben 
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nagyon fontos a példamutatás, amely a diákok értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi 

fejlődésére is kihat.  

 

Kívánatosnak tartom, hogy irányításom alatt úgy működjön az intézmény, hogy a tanár és 

diák kapcsolata tudatos értékválasztás mellett az egyéni képességek maximális 

figyelembe vételével történjen. Hiszem, hogy a tehetséges gyermekek felismerésén kívül 

fontos feladatunk a zeneszerető és zeneértő közönség kinevelése.  

 

„Csak az erős ember érti meg a szeretetet, 

csak a szeretet érti meg a szépséget, 

 csak a szépség teremt művészetet.”  

(Wagner) 

 

Olyan vezető szeretnék lenni, aki a menedzser típusú vezetői irányvonalat és 

humán erőforrás szemléletet szeretné követni. Hiszem, hogy a pedagógusok és az 

intézmény érdekeinek a védelme az egyik legsürgősebb feladatok egyike a mostani időkben.  

 

Vallom, hogy egy jó vezető nem fél a kihívásoktól és a bizonytalanságoktól, hanem 

azon munkálkodik, hogy a ránehezedő külső és belső környezeti tényezők hatására a 

legjobb tudása szerint a maximumot tudja kihozni magából. Mindig képes voltam 

alkalmazkodni a feladatokhoz és a változó környezeti hatások ellenére is újra meg tudtam 

újulni.  

Stratégiai döntések előtt operatív módon, ötleteik felhasználásával vonnám be a 

kollégákat a megoldás folyamatába.  

 

Vezetőként fontosnak érzem úgy szétosztani a feladatokat, hogy mindenki a maga 

területén a saját képességeinek megfelelően tudja azt teljesíteni. 

 

Egy megvalósítható jövőképet szeretnék felépíteni. 
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Vezetői tulajdonságaim, képességeim: 

 előrelátó 

 kreatív 

 intelligens 

 becsületes, tisztességes 

 igazságos 

 jó humorérzékű 

 jó fellépésű, magabiztos 

 demokratikus stílusú 

 gyors, eredményes döntéshozatal 

 lojális a fenntartó és működtető felé 

 life long learning híve 

 motivált 

 empatikus 

 lelkes, lendületes 

 

Olyan iskolát szeretnék,  

 ahova jó bejönni tanárnak és diáknak egyaránt, amely környezetével a tanulást 

támogatja, ahol minden tanuló a képességei és tehetségei szerint ki tud 

bontakozni.  

 amely olyan jövőképpel rendelkezik, amely bevonzza a gyermekeket. 

 amelynek színes a belső kínálata. 

 amelyben demokratikus a légkör, amely az alkotó, kreatív szellemet felkarolja és 

támogatja. 

 ahol a szülők igényei, ötletei és javaslatai meg tudnak valósulni. 

 ahol a tanár-diák kapcsolata kölcsönös tiszteleten, szereteten és elfogadáson 

alapul. 

 ahol a kompetencia és az autonómia lehetősége mind tanárnak és diáknak 

biztosítva van. 

 ahol a közösségépítés területén az egész intézmény gyökerestül meg tud újulni. 
Nem szabad lebecsülni a tanári karon belüli közösségépítés olyan formáit, mint a 

kirándulások / szabadtéri közös programok. 
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A kollégák igénylik az őszinte szavakat, szeretnék, ha nem színből, hanem szívből 

jönne az elismerés. Fontosnak, használhatónak, értékesnek kell, hogy érezzék magukat. 

A megyeszékhelyen tanítók nagyon sokat tesznek azért, hogy a jövő nemzedéke Kodályt 

idézve „csak tiszta forrásból” kaphassa meg azt a táplálékot, amit nagyhírű elődünk 

megfogalmazott. Rendkívül magas szakmai színvonalon dolgoznak azért, hogy a gondjaikra 

bízott gyermekekből a legjobbat tudják kihozni. Formálják a zenén keresztül a lelküket is. A 

zenetanulás által olyan kincseket tudnak átadni, amellyel, nagy valószínűséggel el tudják 

kerülni azokat a rájuk leselkedő devianciákat, amelyek a mai kor fiataljait sok esetben 

megkörnyékezik. 

 

Vezetői feladataim 
 

A viszonosság elvét vallom: Csak akkor kap tiszteletet az ember, ha azt ő előbb megadja 

embertársának. Azt a keresztényi álláspontont képviselem, hogy minden cselekedetünket 

szeretetből vigyük véghez. Vezetői feladatom egyik lényeges pontja a hangnemváltás. Meg 

kell teremteni azt a belső miliőt, hogy érezzék a kollégák, megértik, tisztelik és megbecsülik 

őket. 

 

„Ami bizalmat teremt, az végül is nem más, mint a vezető tisztelete munkatársai iránt” 

(Jim O’Toole) 

 

A jogszabályokat, melyek folyamatosan változnak és befolyásolják az intézmény 

működését, naprakészen követem és ennek megfelelően kezelem az intézményi 

dokumentumokat. 

Szeretném a kompetencia alapú oktatást még jobban megismertetni a kollégákkal és 

ezáltal segíteni őket abban, hogy előre tudjanak lépni az adott szakterületükön.  

 Szeretném, ha kollégáim bizalommal fordulnának hozzám a portfóliójuk 

elkészítésével kapcsolatban. Nagyon sok embernek segítek most is ezen a területen. Minden 

emberi és szakmai segítséget meg fogok adni a tanfelügyeleti és a minősítési látogatások 

sikere érdekében.  

Hatékony együttműködésre törekszem a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal és a működtető Kaposvár Megyei Jogú Várossal. 
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Munkatársaimat értekezletek, megbeszélések alkalmával a változásokról tájékoztatom. 

A szóbeli kommunikáción kívül preferálom a ma használatos IKT eszközök széles 

tárházát. 

Úgy kell a vezetői feladatokat elosztani, hogy mindenki a képességei, talentumainak 

megfelelően, lehetőleg ez egyenlő teherelosztást biztosítva vegye ki a részét a munkából. A 

különböző feladatkörök elkülönüljenek egymástól. Ezen feladatok időben betarthatók és 

ellenőrizhetők legyenek.  

Megválasztásom esetén szeretnék együtt dolgozni a jelenlegi tanszakvezetőkkel és 

fontosnak tartom, hogy a továbbiakban hagyjam őket szabadon alkotni. Teret kell 

biztosítani a párbeszédre, az újító javaslatok meghallgatására. 

Szeretném továbbá, hogy azok a vezetők és azok a kollégák, akik konkrét személyes 

szakmai céllal, elképzeléssel ambicionálva érzik magukat arra, hogy kreativitásukkal, 

ötleteikkel az iskola működését, fejlődését segítsék, meghívom őket az általam létrehozni 

kívánt vezetői tanácsadó csoportba. 

Céljaim meghatározásánál figyelembe veszem az intézmény sajátosságait. 

Fontos célnak tartom azt, hogy az intézményben tanuló diákok minél több versenyre 

eljussanak, és eredményeik által növeljék az iskola jó hírnevét. Ezeket az eredményeket az 

összesítés után a vezetői elemzést követően az intézmény további működésében 

felhasználom. Az értékelést, ennek módját és gyakoriságát az intézményi dokumentumokban 

megjelenítve tudom később ellenőrizni. 

Figyelemmel fogom kísérni az intézményi sajátosságok figyelembe vételével a belső 

önértékelés feltételeit és az intézkedési terv megvalósulását. Szakértői tapasztalataimmal és 

ismereteimmel támogatni fogom a BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) munkáját. 

Folyamatosan kapcsolatban leszek a munkaközösségekkel és döntéseim előtt kikérem 

véleményüket.  

Szeretnék rendszeres visszajelzést kapni az intézményben folyó munkáról, és így a 

változtatások előtt lehetőleg a konszenzuson nyugvó megoldást fogom támogatni. 

A fejlesztési területeken keresztül fel fogom használni az intézményértékelés eredményét. 

Azokat az építő javaslatokat, ami a tanulás-tanítás folyamat egységére, 

eredményfokozására irányulnak, nagyon szívesen fogadok és nyitott vagyok a szükséges 

korrekciókat elvégezni. 

Szeretnék minél előbb országos szinten, a tehetségpont terén egy olyan „kapcsolati tőkét” 

kiépíteni, melyen keresztül az intézmény bekerül abba a vérkeringésbe, ahova véleményem 
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szerint az eddigi eredményei megilletik. Keresni fogom és felveszem a kapcsolatot azon 

iskolákkal, ahol tehetségpont működik. Természetesen a tehetséggondozó szervezetekhez is 

hasonlóan szükséges kapcsolódni. Kapcsolatrendszeremet felhasználva tiszta és világos 

intézményi kommunikációs csatornákat fogok kiépíteni a hasonlóan működő nagy 

intézményekkel. Konferenciák szervezésével, találkozókkal még nyitottabbá szeretném 

tenni az intézményt. NTP-s pályázatok kiírásánál is lehetne a pályázatíró teamnek profitálni 

az új kapcsolatrendszerből. 

Többen folyamatosan képzik magukat az intézményben, sokadik diplomájukat szerzik 

meg a különböző egyetemeken. Megkülönböztetett figyelemmel és segítséggel fogom őket 

körbevenni annak érdekében, hogy az iskolában folyó tevékenységüket jól össze tudják 

hangolni tanulmányaikkal. Továbbá nagyobb érdekvédelmet szeretnék nyújtani azon 

kollégáim részére is, akik szabadidejüket és pihenőnapjaikat nem kímélve rendszeresen 

szakmai versenyeken képviselik az intézményt. 

 

ÖSSZEGZÉS 
 

A megfelelő szakmai és különösen emberi alázat nélkül nem lehet hosszútávon jó 

vezető maradni. Szükséges, hogy a jó vezetőnek halló fülei és látó szemei legyenek. Hallja 

a problémát és lássa a megoldást. Ha a tantestület a programom és személyem 

megismerése után bizalmat szavaz számomra, akkor szeretném úgy vezetni az 

intézményt, hogy a kollégák javaslatait és észrevételeit döntéseimbe beépítsem és 

figyelembe vegyem. Szeretném, ha egy kreatív csapat venne körül és éreznék azt, hogy 

nem gátja, hanem segítője vagyok ötleteik, új javaslataik megvalósításának és 

bizalommal fordulhatnak hozzám napi problémáik, feladataik ügyében. Szeretnék 

minden résztvevővel, akivel dolgozom és munkám során kapcsolatba kerülök, jó viszonyt 

ápolni. Élettapasztalatom szerint nem lehetünk vezetőként sikeresek, ha emberi 

kapcsolataink nem egészségesek.  

Azok a szülők, akik kapcsolatba kerültek a zenével, kiváltképp a zenetanulással, 

kaptak egy olyan kimondhatatlan pluszt az életükben, amit szeretnének, hogy gyermekük is 

megtapasztaljon, átéljen. Ezeknek az értékeknek, kincseknek a tárháza a városban működő 

zeneiskola.  
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Teljes tudásommal és minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy a rám bízott 

kincsekkel olyan módon sáfárkodjak, hogy azok minél több gyümölcsöt teremjenek az 

elkövetkezendő időkben.    

Szeretném az iskola jó hírnevét, a városban és a régióban megszerzett helyét 

megtartani. Amikor a vezetői programom megírására vállalkoztam, az egyik legfontosabb 

célom a színvonalas működés megőrzése mellett az intézményen belüli vezetői 

kommunikáció megváltoztatása volt. 

Ehhez a pozícióhoz/feladathoz szükség van jelentős érzelmi intelligenciára ahhoz, 

hogy a megfelelő önismerettel, mások felé való empátiával és megértéssel tudjam megtalálni 

azt a közös hangot, amellyel egy irányba tudom mozgatni a rám bízott közösséget.  

 Pályázatom elfogadásához tisztelettel kérem az intézmény tantestületének, 

dolgozóinak, szülők és diákok közösségének, a fenntartó Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnak, valamint a működtető Kaposvár Megyei Jogú 

Városnak a támogatását. 

 
„Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak,  

többet tanuljanak, többet tegyenek, és többé váljanak, akkor vezető vagy.” 

(John Quincy Adams) 
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