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Születési név

Sitku Pál

Születési hely

Szentendre

Sztiletési idő
Anyja neve
Lrm

1966. szeptember 19.
Frőlich Anna Kunigunda

2500 Esztergom, Monteverdi utca 12lB

Telefonszám 20/667-7B22
E-mail
Állampolgárság

Sztiletési dátum
Neme

sitku.pal@gmail.com
magyar
1966. szeptember 19.
férfi

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységekés
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

2010. július 1.intézményvezető
Dorog i általános iskoláinak (Eötvös, Petőfi Zrinyi) intézményvezetői
feladatainak ellátása, az intézményekműködésének koordinálása
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű és Sportiskola Általános Iskola
2510 Dorog, Bécsi út 45.

Időtartam 2009. augusztus 26. - 2oĹo. június 30.
Foglalkozás / beosztás igazgatóhelyettes
Főbb tevékenységekés Igazgatóhelyettesi feladatkör ellátása
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtartam
Foglalkozás / beosztás

OKTÁV Szakképző Iskola és Kollégium 2509 Esztergom-kertváros
Wesselényi utca
1990 - 2009
Kozépiskol a i ta

ná

r, gazg atóhelyettes, meg bízott igazgatő, igazgatő
i

Főbb tevékenységekés Történelem és társadalom ismeret ta ntá rgya k oktatása, osztályfőnöki
feladatkorök
munkaközösség vezető ( 1993- 1996), igazgatóhelyettesként az iskola
irányĺtásában való aktív részvétel( 1996-2005), megbízott igazgatóként
(2005 augusztus 1-től) iskolavezetői teendők ellátása, igazgatóként
(2006' augusztus _ 2008' január 37.) az intézmény vezetése,
osztályfőnöki munkaközösség vezető (2008 - 2009).

A munkáltató neve és címe I. István Híradástechnikai Szakközépiskola, majd Szent István
Gimnázium, Esztergom Kis-Duna sétány 1.
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységekés
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

1984 - 1985
Képesítésnélküli napközis nevelő
A napközis gyermekek felügyelete

Általános Iskola, Pilismarót

TAMOP - 3.3.9.A-12/2-2012-0066 ,,Utak és Esélyek Tanoda Dorog"
ta nodavezetői feladatainak ellátása
ĺÁuop 3. 1.5.-o9l A-2-2oIo-o3B5.,,Pedagógus továbbképzések (a
pedagógiai kultúra korszerűsítése,pedagógusok új szerepben)
Projektmenedzseri feladatainak ellátása

E9yéb szakmai
tevékenységek

TÁM o P-3.

1

.4.B /

L3-1'-2o]-3-ooo1

lsrolÁBAN" kiemelt projekt keretében pályázat Mentoráló
intézményi működés kialakítására
EFoP-3.2.].-j.5-2016-00001 Tehetségek Magyarországa az utóbbiakban a pályázatok
megírásában lebonyolításában intézményvezetőként játszottam szerepet

,,KÖZNEVELÉs Rz

Cum scientia pro regione" névvel regionális történelem Verseny szervezése;
lÉvek óta tobb országos döntős tanuló felkészítésekülönböző

versenyekre:

(OKTV, Ki miben tudós történelemből, Robert Schumann Európaĺ Integráció:

Vetélkedő, Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiai vetélkedő);

Á Rázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás keretében
vezetőtanári feladat ellátása történelemből;
il999 óta érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátása;
történe lem ből ;
]E me lt szi ntű szóbel i vizsgáztatás
iEmelt szintű írásbelik javítása történelemből

Tanulmányok
Időtartam
2

1998-2000

Vé9zettsé9/ képesítés Közoktatási vezető
oktatást / képzéstnyújtó
intézményneve és típusa

BMGE Budapest

198B- 1992
Időtartam
Végzettsé9/ képesítés Pedagógiai szakos előadó

oktatást / képzéstnyújtó Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
intézményneve és típusa
Időtartam 1986- 1991
Vé9zettség/ képesítés Történelem tanárĺ szak
oktatást / képzéstnyújtó
intézményneve és típusa

Kossuth Lajos Tudományegyetem, DebrecQ'n'

Anyanyelv magyar

Egyéb nyelv(ek)
onértékelés

Sztivegértés

utáni
értés
A2

Európai szint (*)

Hallás

Német

olvasás
A2

irás

Beszéd

Társalgás
i ;
A2

Folyamatos
beszéd
A2

A2

(*) Kozös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Szervezési készségekés - felismerő és jó problémamegoldó képesség
kompetenciák - empátia

-

konfliktuskezelő készség
- kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgyerekekkel,
telnőttekkel

Szá m ítógép-fel h aszná lói - számítógépes rendszerek ismerete: Windows (Word, Excel és PowerPoint)
készségekés - iskolai adminisztációs rendszer kezelése (KIR, KIRSTAT stb.)
kompetenciák - internetkezelés

Esztergom, 2OL7. 05. 08.
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