
VEZETŐI PROGRAM 
 

Bevezetés – motivációim 

2009. augusztus elsejétől vezetem a Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Gimnáziumot (a továbbiakban: Kőrösi). Ez idő alatt fenntartóváltásra, valamint a 

köznevelésre vonatkozóan új törvény, rendelet és kerettanterv bevezetésére is sor került. A 

kezdeti elképzeléseimet többször módosítanom kellett, hogy az új kihívásoknak is megfeleljen 

az iskola.  

A következő nagyobb feladat az új Nemzeti Alaptanterv és az arra épülő kerettantervek 

adaptálása lesz. Ezt a munkát szeretném a Kőrösi hagyományaira, arculatára tekintettel 

elvégezni a következő öt évben. Ezért is választottam mottóul az iskolánk névadójától származó 

idézetet: „Tiszteld a múltat és éltesd tovább”. 

A Kőrösi az elmúlt években az iskolai és emberi értékek megőrzése mellett kellő 

rugalmassággal kezelte az új kihívásokat.  

Ahogyan az iskola az eddigi kihívásoknak is megfelelt, úgy képes lesz a további szükséges 

változásokra, változtatásokra is. Ez csak úgy érhető el, ha az oktatói munkában és a tanórán 

kívüli tevékenységben is kimagaslóan teljesítünk vagy egyedit alkotunk, legyen szó 

emberségről, a nevelési elveinkről, egyetemi felvételi eredményekről vagy kiemelkedő 

versenyeredményekről.  

A továbbiakban is kiszámíthatónak kell lennünk. Ez támpontot adhat a szülőknek 

iskolaválasztáskor, és segít abban, hogy nyugodt szívvel bízzák ránk, illetve iskolánkra 

gyermekeik további nevelését, oktatását. 

A vezetői szerep az elmúlt években jelentősen megváltozott. A hangsúly áttevődött a szakmai 

vezetésre.  

A mai vezető feladata, hogy az iskola képes legyen megfelelni a digitalizálódó világ 

kihívásainak, emellett az iskolának az egyre nagyobb konfliktusok és agresszió kezelésére is 

fel kell készülnie. A vezetőnek emellett természetesen a pedagógiai útmutatást is tovább kell 

folytatnia.  
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Előre is köszönöm mindazok megtisztelő figyelmét, akik elolvassák a pályázatot. Várom 

észrevételeiket, és legjobb tudásom szerint állok a pályázat bírálói elé. 
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1. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP, HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. Az intézmény környezete 

Az intézmény Budapest Főváros XVII. kerülete, Rákosmente területén, annak 

Rákoskeresztúr nevű részén található. Rákosmente Önkormányzatának célkitűzése a 

„modern kertváros”. Az ez irányban tett lépések következtében a kerület dinamikusan 

fejlődik, népszerűségének és a családbarát beruházásoknak köszönhetően a lakosság 

létszáma is folyamatosan növekszik1. A jelenleg is több helyen zajló lakóházépítkezések 

és a kormány családpolitikájának következtében a XVII. kerületben a gyermekek 

létszáma várhatóan az elkövetkezendő években is emelkedni fog, ami majd az induló első 

osztályoknál is jelentkezik, az iskola számára örvendetes és tervezhető jövőt tesz 

lehetővé. 

a. Általános iskolai körzet: az iskola egy lakótelep közepén helyezkedik el, körzete az 

itteni és a közeli családi házas részre terjed ki. A körzethatár a Laborcz Ferenc 

Általános Iskola egyházi intézménnyé válása után jelentősen megnövekedett, mivel 

annak beiskolázási körzetét a fenntartó szétosztotta a környező állami iskolák közt. Az 

általános tagozatainkra (b., c. osztályok) döntő többségben ebből a körzetből kerülnek 

be a tanulók, ugyanakkor a körzet növekedését ellensúlyozza az egyházi iskola 

közelsége, mivel a beiskolázási körzetünkben lévő tankötelesek közül sok gyermeket  

az egyházi iskolába íratnak be. Az a. osztály ének-zene tagozatos, ide a kerület 

egészéből be lehet iratkozni. 

b. Gimnáziumi beiratkozás: bár a gimnázium beiskolázási körzete országos, a tanulók 

döntő többsége Rákosmentéről, illetve a közvetlen agglomerációból (Pécel, Maglód, 

Ecser) érkezik. Ez betudható annak is, hogy a kerületben a Kőrösi az egyetlen állami 

négyosztályos gimnázium. Az elmúlt évek statisztikája alapján osztályonként tízszeres 

a túljelentkezés. 

Meghirdetett gimnáziumi képzéseink: 

01-es tanulmányi terület - Emelt szintű nyelvi képzés angol nyelvből. 

Aki jó eredménnyel tanulta az általános iskolában az angol nyelvet, annak a 

magasabb követelmények és magasabb óraszámok lehetővé teszik az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészülést (az emelt szintű érettségi – megfelelő eredmény 

esetén – egyben középfokú vagy alapfokú nyelvvizsgabizonyítványt is jelent). 

Ennek érdekében az angolt 9-10. évfolyamon heti 5 órában, 11-12.-ben pedig heti 
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6 órában tanítjuk, természetesen csoportbontásban. Emellett a második nyelvet 

(német, francia) is magas óraszámban (heti 5 óra) tanítjuk. 

 

02-es tanulmányi terület – 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítős képzés. 

A 9. osztályban az angol nyelvet oktatjuk magas óraszámban (heti 15 óra), azok 

számára is, akik az általános iskolában németet tanultak. (Természetesen az angol 

nyelvi előzményekkel rendelkezők külön csoportba kerülnek.) Emellett heti 3 

órában elkezdik a 2. a második idegen nyelv (német vagy francia) tanulását is. A 

fennmaradó órákat a 9. évfolyamon testnevelés és informatika órákra, illetve 

képességfejlesztésre fordítjuk. A további évfolyamokon a kötelező érettségi 

tárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk és emellett a tanulók fakultációk 

keretében készülhetnek fel a választott továbbtanulási irány követelményeinek 

teljesítésére. 

 

03-as tanulmányi terület – Általános keret tantervű képzés.  

Az erre a tanulmányi területre jelentkezőknek az első idegen nyelvet és főként az 

informatikát tanítjuk magasabb óraszámban, így tanórai keretben készítjük fel az 

osztály tanulóit az ECDL-vizsgára, illetve az előrehozott informatika érettségire. A 

többi tantárgy oktatása az általános kerettantervi óraszámok szerint fog folyni. A 

11-12. osztályban a kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban és emellett 

fakultációk keretében oktatjuk. 

 

1.2.  Az intézmény rövid bemutatása 

Az iskola 1982-ben kezdte meg a működését Akácvirág utcai Általános Iskola néven. 

1984-ben az iskola országos vetélkedőt szervezett Kőrösi Csoma Sándor születésének 

bicentenáriuma alkalmából. Ennek jutalmaképp az intézmény felvehette a Kőrösi Csoma 

Sándor nevet.1 

Az utóbbi években az általános iskola első évfolyamán a Kőrösi három osztályt indít, amelyből 

az egyik ének-zene tagozatos, a másik kettő általános tantervű, azzal, hogy a szülők első évtől 

választhatják az angol vagy német nyelvet gyermekeik számára, a szabadon választható 

órakeret terhére. 

                                                           
1In.: http://kcss.hu/# (2019. március 5.) 

http://kcss.hu/
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1992 óta gimnáziumi tagozat is működik az iskolában. A kilencedik évfolyamon jelenleg az 

iskola 3 osztályt tervez: egy nyelvi előkészítővel kiegészített angol nyelvet emelt szinten oktatót 

(1+ 4 év), egy általános képzésűt, és egy, az angol nyelvet emelt szinten oktató osztályt. 

 

1.3. Tárgyi feltételek 

Az iskola három épülettel rendelkezik. Az oktatási helyiségek (tantermek) száma 46, ebből az 

osztályterem 30, szaktanterem 5, tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem 7, egyéb, 

az oktatás célját szolgáló helyiség 4, emellett rendelkezésünkre áll összesen 7 tanári 

munkaszoba és szertár, egy-egy tornaszoba, tornaterem és sportpálya 12.  

 A központi épületet 1982-ben emelték a korra jellemző „lakótelepi” stílusban. A funkcionalista 

építkezés következtében az iskola terei szűkösek. A panelépület több részből áll, hosszú, sötét 

folyosókkal és sok lépcsőházzal. A termek kicsik és alacsonyak, így zsúfoltnak tűnnek. A 

központi épületben a közelmúltban került sor, a nyílászárók cseréjére, illetve az épület külső 

hőszigetelésére.  A hőszigeteléshez kapcsolódó festés során az iskola fő épülete színes, vidám 

hangulatú homlokzatot kapott.  

Az iskola két további épülete – színe alapján – a hétköznapokon a „vaj” és „fehér” nevet viseli. 

Ezeknél az épületeknél is szükséges lenne az ablakcsere és – különösen a „vaj” épületnél – a 

szigetelés.  

A külső korszerűsítése után a belső terek felújítása is örvendetes lenne. Emellett az iskolai 

életből nagyon hiányzik egy nagyobb közösségi tér vagy rendezvényterem. 

Az iskola a környező területektől nincs elkülönítve, az utcáról közvetlenül lehet bejutni az 

épületekbe.  

 

                                                           
2 KIR-STAT2018 10.01. állapot 
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1.4.  Az intézmény tanulói létszámának alakulása 

 

Forrás: KIR STAT  

A táblázatból jól kivehető a tanulói létszám folyamatos emelkedése. Ez 2018 szeptemberére azt 

eredményezte, hogy az iskola „megtelt”, az alapító okirat szerinti 1000 fős tanulói létszámot 

megközelítettük. 

 

1.5.  Tanulmányi eredmények 

Egy iskola megítélésében a külső partnereknél talán a legmeghatározóbb az egyes iskolai 

szakaszok befejezésének sikeressége, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó továbbtanulási 

statisztika. 

  Alsó tagozat: 

 Az első négy évfolyam „sikerességét” két szempont alapján mérhetjük. Egyrészt 

ezen a tagozaton minimális az évismétlés aránya, és így a kerettantervben 

meghatározott továbbhaladáshoz szükséges tudásanyag maradéktalanul átadásra 

kerül. Másrészt az is egy jelzés a tanítók kiváló munkájáról, hogy tanulóink sokszor 

sikeresen felvételiznek nyolcévfolyamos gimnáziumokba. 

  

Felső tagozat: 

Míg az alsó tagozaton viszonylag egységes a tanulók tudásszintje, addig a felső 

tagozaton nagyobb a szórás. Ez több okból is eredeztethető.  

A legtehetségesebb negyedik osztályos diákok nyolcévfolyamos gimnáziumokba 

nyernek felvételt. Az ő pótlásukra hirdet az iskola oldalirányú beiskolázást. Ez 
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iskolánk jó hírének köszönhetően mindig sikeres, sőt, van olyan évfolyam (7.) 

amelyen, a maximális létszámhatáron vannak az osztályok (32 fő).  

A tanulók számára nagy változás, hogy addig, az alsó tagozaton csak néhány 

tanítójuk volt, és ebből kifolyólag családiasabb légkörben tanultak. Ötödik 

osztálytól a szaktárgyi rendszer következtében sok tanárral találkoznak, és a kicsi 

óraszámú tantárgyaknál az is előfordul, hogy csak hetente egyszer. Természetesen 

a kamaszkor minden problémája is ezt a tagozatot érinti leginkább. Összeségében 

az iskola legnehezebb feladatát látják el az itt oktatók. Az ő munkájuk gyümölcse 

pedig az, hogy nyolcadik osztály után tanulóink döntő többsége abban a középfokú 

iskolában tanul tovább, ami az elképzeléseihez a legközelebb áll. A tanulók döntő 

többsége (két harmada) gimnáziumokba nyer felvételt, a többiek 

szakgimnáziumokban és szakiskolákban folytatják tanulmányaikat.  

Igyekszünk minimalizálni a lemorzsolódást, emellett a HÍD-II program keretében 

tovább küldendő tanulók számát is csökkentjük belső programunkkal. 

2014-2015 HÍD-II program: 8%,  

2015-2016 HÍD-II program: 4%,    

2016-2017 HÍD-II program: 4%,  

2017-2018 HÍD-II program: 1% . 

  

Gimnáziumi tagozat: 

Tanulóinkat a sikeres érettségi után - - többéves távlatban is –  kb. 70%-os arányban 

veszik fel felsőoktatási intézménybe. A tanulók fennmaradó része döntő 

többségében OKJ-szakmát szerez. 
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Az érettségizők számának áttekintéséből megfigyelhető, hogy az előrehozott 

érettségizők száma az utóbbi öt évben emelkedett. A középszintű érettségizők 

számának 2018-ban megfigyelhető növekedésének az az oka, hogy ekkora jutott el 

az érettségiig az elsőként indított „plusz” harmadik gimnáziumi osztály. 

Azelkövetkező években is az érettségizők ezen magasabb számára kell felkészülnie 

az iskolának.  

Az emelt szintű vizsgázók döntő többsége angol nyelvből tette le az emelt szintű 

érettségit.  Az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi népszerűsége összefügg 

azzal, hogy az emelt szintű nyelvi érettségi bizonyos, százalékban kifejezett 

eredmény elérése után nyelvvizsgát is ad. Mivel a következő tanévtől már csak 

nyelvvizsgával lehet bekerülni a felsőoktatásba, valószínűsíthető a nyelvi emelt 

érettségik számának emelkedése. Ezzel kapcsolatban szükséges az iskolának nyelvi 

stratégiát kidolgoznia, hogy tanulóink számára megkönnyítsük az továbbtanulást.  

Mindenképpen támogatni kell, hogy a diákok a végzés előtti évfolyamokon 

tegyenek előrehozott érettségit idegen nyelvből. Erre épülve pedig a letett nyelvi 

érettségi miatt felszabaduló erőforrásokat a végzős évfolyamon az egyéb tárgyakból 

való emelt szintű érettségire való felkészítésre kell felhasználni. 

 

Érettségi eredmények főbb tantárgyakból 

Tantárgy szint 2014 2015 2016 2017 2018 átlag 

angol nyelv emelt 4,56 4,30 4,88 4,92 4,70 4,67 

angol nyelv közép 4,66 4,50 4,41 4,03 3,77 4,27 
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magyar nyelv 

és irodalom emelt 5,00 5,00 3,96 5,00 5,00 4,79 

magyar nyelv 

és irodalom közép 4,02 4,00 4,00 3,94 3,89 3,97 

matematika emelt 4,00 4,00 4,00 5,00 4,33 4,27 

matematika közép 3,32 3,19 3,25 3,44 3,23 3,29 

történelem emelt 4,75 5,00 4,75 4,71 4,00 4,64 

történelem közép 4,04 3,69 3,61 3,72 3,37 3,69 

            Össz: 4,20 

 

A táblázatból megállapítható, hogy az iskola egyik erőssége a nyelvoktatás, a másik 

pedig az emelt szintű érettségire való sikeres felkészítés. A fenti táblázatban látható 

adatok alapján nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a legnehezebb érettségi 

tantárgy a matematika, így továbbra is szükséges e tantárgyra különös figyelmet 

fordítani. A matematika oktatása során kísérleti jelleggel bevezetett 

csoportbontásokat a 9. és 10. évfolyamon lehetőség szerint fent kívánjuk tartani, 

illetve az új NAT kereteit és lehetőségeit áttekintve a plusz órák bevezetése is 

indokolt. A többlet órák, illetve a csoportbontás bevezetése, alkalmazása – az 

eredmények tükrében – az összes kötelező érettségi tantárgynál indokolt lehet.  

  

Összegzés: 

Az iskolában – véleményem szerint – a pedagógusok magas szinten adják át a tudást, emellett 

különös figyelmet fordítanak az átlag alatt teljesítőkre is. Ezt bizonyítja, hogy az évismétlők 

aránya a tanulói létszám 1-2%-a. Természetesen ennek csökkentése is célja az iskolának. 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

2014-15-ös tanévben 15 évismétlő, 

2015-16-os tanévben 12 évismétlő, 

2016-17-es tanévben 8 évismétlő, 

2017-18-as tanévben 19 évismétlő, 

2018-19-es tanévben 11 évismétlő. 

 

1.6.  Országos mérések eredményei az iskolára vonatkozóan3 

 

2017. évi átlageredmények     

Mérési terület Évfolyam Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

                                                           
3 FIT-jelentések 2013-2017 In.: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035319 (2019. március 

6.) 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035319
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Az intézményben  Országosan 

Matematika 

6. 1531 (1489;1585)    1497 (1496; 1498) 

8. 1661 (1629; 1693) 1612 (1611; 1613) 

10. 1752 (1723; 1779) 1647 (1646; 1648) 

Szövegértés 

6. 1586 (1542; 1620) 1503 (1502; 1505) 

8. 1650 (1619;1686) 1571 (1570; 1572) 

10. 1689 (1661;1715) 1613 (1612; 1614) 

zölddel jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

feketével jelölve, ahol az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

pirossal jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

 

2016. évi átlageredmények     

Mérési terület Évfolyam 
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Az intézményben  Országosan 

Matematika 

6. 1445 (1412; 1481) 1486 (1485; 1487) 

8. 1636 (1600; 1675) 1597 (1596; 1598) 

10. 1687 (1658; 1715) 1641 (1640; 1642) 

Szövegértés 

6. 1501 (1458; 1543) 1494 (1493; 1496) 

8. 1648 (1602; 1684) 1568 (1567; 1569) 

10. 1697 (1670; 1723) 1610 (1609; 1611) 

zölddel jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

feketével jelölve, ahol az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

pirossal jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 
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2015. évi átlageredmények     

Mérési terület Évfolyam 
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Az intézményben  Országosan 

Matematika 

6. 1542 (1518; 1583) 1497 (1496; 1498) 

8. 1682 (1577; 1667) 1618 (1617; 1619) 

10. 1739 (1698; 1785) 1645 (1644; 1646) 

Szövegértés 

6. 1551 (1519; 1589) 1488 (1487; 1489) 

8. 1623 (1580; 1658) 1567 (1565; 1568) 

10. 1723 (1686; 1764) 1601 (1601; 1612) 

zölddel jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

feketével jelölve, ahol az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

pirossal jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

 

2014. évi átlageredmények     

Mérési terület Évfolyam 
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Az intézményben  Országosan 

Matematika 

6. 1458 (1430; 1498) 1491 (1490; 1492) 

8. 1552 (1508; 1602) 1617 (1616; 1618) 

10. 1727 (1687; 1773) 1631 (1631; 1633) 

Szövegértés 

6. 1474 (1442; 1512) 1481 (1480; 1482) 

8. 1552 (1511; 1596) 1557 (1556; 1558) 

10. 1742 (1711; 1773) 1597 (1596; 1598) 

zölddel jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

feketével jelölve, ahol az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

pirossal jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 
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2013. évi átlageredmények     

Mérési terület Évfolyam 
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

Az intézményben  Országosan 

Matematika 

6. 1530 (1491; 1563) 1489 (1488; 1490) 

8. 1631 (1581; 1671) 1620 (1620; 1622) 

10. 1742 (1713; 1773) 1640 (1639; 1641) 

Szövegértés 

6. 1598 (1561; 1630) 1497 (1496; 1498) 

8. 1597 (1562; 1625) 1555 (1554; 1557) 

10. 1735 (1704; 1767) 1620 (1619; 1621) 

zölddel jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

feketével jelölve, ahol az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

pirossal jelölve, ahol az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A méréseken a Kőrösi döntően az országos eredmények fölött teljesített az elmúlt években. Az 

országos adatok is azt tükrözik, hogy az egyes páros évfolyamok összevetésében látható pozitív 

elmozdulás (pl. a 8. osztályosok jobban teljesítenek a hatodikosoknál) nálunk is érvényesül, 

akár egy adott évet tekintünk, akár adott évfolyami csoportnak az időbeni előre haladását 

nézzük.  

Mivel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80.§.-ban meghatározott feltételeket az 

iskolateljesítette, illetve azokat meghaladta, intézkedési tervet eddig sosem kellett készítenie.  

Természetesen az iskola sokat tesz ezen eredmények megtartásáért.  Ahogy eddig is tettük, úgy 

a továbbiakban is komoly gondot fordítunk a tanulói kompetenciák fejlesztésére, kiemelten a 

szövegértés és matematikai kompetenciák területén, ezt tükrözi az iskola fejlesztési terve 2014-

2017-es tanévekre. Az ebben foglaltak megvalósultak (5-8. évfolyamon magyar nyelv és 

irodalom és matematika tantárgyaknál megnöveltük a kerettanterv által ajánlott óraszámokat, 

korrepetálásokkal, egyéni fejlesztéssel az alulteljesítőket, szakkörrel, tehetséggondozással a 

kiemelkedőket segítjük, egységesen kidolgozott feladatlapok segítségével mérjük a tanulók 

tudását a szükséges tantárgyakból).4 

1.7.  Intézményi struktúra, személyi feltételek, intézményi gazdálkodás 

Gazdálkodás 

Az iskola fenntartója 2013-tól a Kelet-Pesti Tankerületi Központ, amely az intézmény személyi 

feltételeit, gazdálkodását határozza meg. Gazdálkodást az iskola már nem végez. 

                                                           
4In.: Trendvizsgálat a KLIK részére, Budapest, 2014. május 26.Készítette: Dr. Hicz János 
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Személyi feltételek 

Engedélyezett státusz: 103,36 fő  

Pedagógus személyi állomány a 2018. októberi statisztika alapján: 

 1-4. 

évfolyamon 

5-8. évfolyamon 

(ált. iskolában, gimn.-ban) 

Gimnázium összesen 

Teljes munkaidős 37 21 31 89 

ebből nő 35 17 20 72 

Részmunkaidős  1 2 3 

ebből nő   2 2 

Összesen 37 22 33 92 

 

Nevelést, oktatást segítők betöltött státusza 8,5 fő. 

Technikai személyzet létszáma: 12 fő 

  

Intézményi struktúra 

Három igazgatóhelyettes és tíz munkaközösség vezető segíti az igazgató munkáját.  

 

1.8.  Intézményi vezetés, ellenőrzés és értékelés 

Az iskola igazgatósága 

Az iskola egyszemélyi vezetője az igazgató. Az iskola működéséhez igazodva munkáját és 

feladatait 3 igazgatóhelyettessel osztja meg: az alsós, felsős és a gimnáziumi oktatás 

irányítóival. 

 

1.9.  Intézmény és vezető külső ellenőrzéseinek főbb megállapításai: 

Forrás: Tanfelügyelet eljárás - MY9VES1VU79WDD_K 2018. márc. 09. 2018TID 

(2018, Tanfelügyelt intézmény: gimnázium) 

 

1. Pedagógiai folyamatok. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzési rendszer konzisztensebbé tétele. Az országos 

kompetenciamérés és az érettségi vizsga eredményeinek kiértékelése meghatározott szempontok 

szerint. 

Kiemelkedő területek: 
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Az intézmény dokumentumai koherensek (PP, SZMSZ, Munkatervek, beszámolók). Biztosított a 

fenntartóval való jogszabály szerinti működés. A hatékony módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, 

segítő belső és külső szakmai támogatások feltérképezése és bevonása gyakorlat az 

intézményben. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A szülők hatékonyabb bevonása az intézmény programjaiba, a közösségfejlesztésbe. 

Kiemelkedő területek: 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A közösségfejlesztés számos 

lehetőségét biztosítja tanulóinak az intézmény. A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed 

a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére. 

 

3. Eredmények. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A mérési eredmények kiértékelése és feldolgozása, fejlesztési tervek készítése. 

Kiemelkedő területek: 

Az eredményekben a pedagógusok nevelő-oktató munkája mutatkozik meg. Több tanulmányi 

versenyen is elindulnak a tanulók, eredményesen szerepelnek, a tanköteles tanulók között kicsi 

a lemorzsolódás. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézményen belüli kétirányú információáramlás hatékonyságának növelése (a munkatársak 

értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk, a munkájukhoz szükséges információk 

időbeni eljutása). Az együttműködés a pedagógusok között szakterületenként változó, 

továbbtervezést igényel. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén 

túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai. A kompetencia értékelése: 
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Fejleszthető területek: 

További külső kapcsolatok feltárása. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény külső partnereivel kapcsolatot tart. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt 

módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Több területen tart fenn szakmai 

kapcsolatokat. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A tanulók tanulási környezete szegényes, az intézmény technikai felszereltsége, 

eszközellátottsága komoly fejlesztésekre szorul. Kevés a tantermek száma, nincs közösségi tér, 

a két tornaterem a napi sportolás, mindennapos testnevelés lebonyolításhoz kevés. Az IKT 

eszközök használatának erősítése az oktatásban. 

Kiemelkedő területek: 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés. Kiemelkedő a hagyományápolás, a humánerőforrás elkötelezett, a szakmájuk 

iránt motivált pedagógusok közössége, a képzési profilnak megfelelő. 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek:  

_______________________________ 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott kerettantervi szabályozó dokumentumban és az érettségi követelményekben 

foglaltakkal. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását. Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 

terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 

rögzítésre is kerül. 

 

 

Tanfelügyelet eljárás - T789733377092017AVez - Dr. Hicz János 2017TVD 

(2017 Tanfelügyelet vezető gimnázium), 2017. febr. 14. 
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1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek:  

_______________________________ 

Kiemelkedő területek: 

A vezető irányításával az intézmény az oktató-nevelő munka során megkülönböztetett figyelmet 

fordít az átlagostól eltérő képességű tanulók gondozására. Egyénre szabott pedagógiai 

módszerekkel, és az egyéni tanulási utak támogatásával gondoskodik az érintett tanulókról. A 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás egyaránt megjelenik, mint tanulástámogató eljárás. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek:  

_____________________________ 

Kiemelkedő területek: 

A vezető által meghatározott feladatok az intézmény céljainak elérését szolgálták és szolgálják. 

A szakmai és törvényi változásokról rendszeresen tájékoztatva a tantestületet időben felkészíti 

a pedagógusokat a változások megismerésére és intézményi végrehajtására.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek:  

______________________________ 

Kiemelkedő területek: 

A vezető szakmai felkészültsége, folyamatos szakmai megújulása elismerésre méltó. A szakmai 

és más továbbképzéseken szerzett ismereteit hatékonyan alkalmazza intézményében. 

 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek:  

__________________________ 

Kiemelkedő területek: 

A vezető a pedagógusok számára világos hatásköri, felelősség és szabályleírást ad. Irányítása 

alatt elérte, hogy a beosztottak is az intézmény céljait tartsák a szemük előtt. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása. A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
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Az intézményi profil megkívánna több közvetlen munkatársat, így a vezető - saját magával 

szemben - hatékonyabb időbeosztást valósíthatna meg, 

Kiemelkedő területek: 

A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait és határozza meg a nevelőtestület feladatait. 

Hatékonyan, körültekintően kezeli a rendelkezésre álló humán erőforrásokat. 

 

1.10. A tanulói értékelés rendszere 

Az értékelés rendszerét az iskola pedagógia programja részletesen szabályozza. E szerint az iskola 

célja az értékeléssel, „hogy a tanári értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva 

elfogulatlan legyen, a minősítés (szöveges értékelés, érdemjegy, osztályzat) hitelesen tükrözze 

a tanulói teljesítményt”. Továbbá: „Az ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való 

előre haladásáról, az értékelés feladata pedig hiteles visszajelzést adni a tanuló számára a 

követelmény-teljesítmény megfeleléséről, de legátfogóbb célja a reális önértékelés, az önálló 

tanulási képesség és igény kialakítása.” Az iskola a tanulói értékelés rendszerében figyelembe 

veszi az Oktatási Jogok Biztosának 2016. évi beszámolójában megfogalmazott ajánlásokat is.  

 

1.11.  Pedagógiai célmeghatározások 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit a Pedagógiai Program rögzíti. 

Az elmúlt években a törvényi változások miatt többször is átírtuk a tantestülettel közösen a PP-

t.  Ez tükrözi az itt dolgozok értékrendjét, közvetíti pedagógiai hitvallását..  

E szerint „a Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 

tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban, az oktatást közvetlenül segítők 

a nevelő munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

- figyelembe vesszük a társadalmi, települési viszonyokat, az oktatáspolitikai igényeket, 

elvárásokat 

- formáljuk gyerekeink magyarságtudatát, hazánk iránti tiszteletét  

- a célokat úgy határozzuk meg, hogy legyenek megvalósíthatók, azok elérése optimális 

terhelést jelentsen a tanulóknak 

- tanulóinkat felkészítjük továbbtanulásra, pályaválasztásra 

- emberséges iskolai légkörben dolgozunk 

- színvonalas oktató-nevelő munkát végzünk 

- humánus tanár-diák viszonyt alakítunk ki 

Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

ránk bízott gyermekekből…. „olyan állampolgárokat kívánunk nevelni, akik számára az emberi 
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élet méltósága a legfontosabb, akik az élet értelmét az értelmes életben látják. Alapvető 

célunknak tekintjük a színvonalas oktatás fenntartását az ismeretek közvetítésével és a 

személyiség fejlesztésével.”. 

1.12.  Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermekvédelmi törvény szerint segíteni kell a gyermekek jogainak védelmét, érdekeinek 

érvényesítését. Elő kell segíteni a szülői kötelezettségek teljesítését; ha ez nem lehetséges, a 

hiányzó szülői gondoskodás pótlását. Gondoskodni szükséges a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről, illetve annak megszüntetéséről.  

Pedagógiai Programja szerint a fentieknek megfelelően az iskola különös figyelmet szentel a 

halmozottan hátrányos megkülönböztetés tilalmára. A kábítószer-ellenes nevelőmunkát és a 

nemdohányzók védelméről szóló törvény helyi megvalósítását kiemelten kezeli. A feladatok 

tervezésekor figyelembe veszi az egészségnevelési programot. A célok között szerepel a 

gyermek- és fiatalkorúak gondozásának, oktatásának, erkölcsi, szellemi, testi, valamint 

egészségügyi fejlődésének biztosítása, előmozdítása, továbbá a gyermek ellátásának, 

gondozásának elősegítése, személyi biztonságának védelme. A program nagy figyelmet fordít 

a veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet felderítésére, okainak feltárására, a veszélyeztető 

körülmények és a hátrányos helyzet csökkentésére, felszámolásának megkísérlésére. 

 

Az iskolában a gyermekvédelem feladatai több szintre tagozódnak.  

1. A pedagógus a tanulmányi eredményekben mutatkozó – számára indokolatlannak tűnő –

esetleges hanyatlásra figyel, illetve ha deviáns magatartást tapasztal, akkor azt jelzi az 

osztályfőnöknek. 

2.  Az osztályfőnök kulcspozícióban van a gyermekvédelem terén azáltal, hogy hozzá futnak 

be az információk a pedagógusoktól, tanulóktól, szülőktől, s általában maga az érintett tanuló 

is elsősorban az osztályfőnökkel beszél. Az osztályfőnök feladata a tanulók körülményeinek 

megismerésére való tudatos törekvés. 

3. A gyermekvédelmi felelős hangolja össze a szaktanárok és az osztályfőnökök munkáját, s ő 

veszi nyilvántartásba a veszélyeztetett tanulókat. 

A gyermekvédelem igen fontos területe az iskolának. Napjainkban egyre több a veszélyeztetett 

gyermek. Ha nem figyelünk, oda s nem tesszük meg a lehetséges lépéseket, a veszélyeztetett 

tanulók magatartása, tanulmányi munkája is romolhat.  
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1.13.  Diákönkormányzat 

A Kőrösiben működik a DIÖK. Ez a diákság érdekvédelmi szervezete, „amely védi a diákok 

érdekeit és az iskola vezetősége előtt, feltárja azokat a dolgokat, amiket a diákok problémának 

tekintenek vagy azokat az intézkedéseket, amelyekkel a diákok nem értenek egyet.”. 

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a DIÖK vezetőjének személye meghatározza annak 

működését. Amennyiben agilis vezető áll az élén, a DIÖK is jobban bekapcsolódik az iskolai 

életbe.  

A diák önkormányzatot hivatalosan (órakedvezmény alapján) egy kolléga patronálja, a 

valóságban többen is segítik a DIÖK munkáját.  

 

1.14.  Az iskola kapcsolatrendszere 

Az iskola kapcsolatrendszerét közvetlen és közvetett partnerek alkotják. 

Közvetlen partnerek: a fenntartó és a szülők. 

A fenntartóval való kapcsolattartás jellemzően az igazgató feladata.  

A szülőkkel a kapcsolattartás formáinak rendszerét a Pedagógiai Program határozza meg. 

a) szülői értekezlet (évente kétszer) 

b) fogadóóra havonta (kivéve szeptember és február hónapot) 

c) levelezés, telefon, üzenő füzet, Kréta-napló használata 

d) nyílt órák a szülők igényei szerint 

e) szülői munkaközösségi munkák 

 

Közvetett partnerek 

f) zeneszerzők 

g) zenei oktatási intézmények 

h) Oktatási Hivatal, POK, kerületi önkormányzat 

i) oktatás koordináció: Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

j) KÓTA, Nemzeti Filharmónia, MÜPA 

k) művelődési házak 

l) egyházak: karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények alkalmával  

m) külföldi cserekapcsolatok (Hammeln, Székelykeresztúr) 

n) fővárosi színházak közönségszervezői biztosítják a diákcsoportok és a tanárok 

rendszeres színházlátogatását 

o) Bartók Béla Zeneház 

p) óvodák 
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q) XVII. kerületi Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági osztálya 

r) belföldi oktatási intézmények 

s) külföldi oktatási intézmények. 

 

1.15.  A szülői munkaközösség 

Az iskolát érintő nevelési és gazdasági kérdésekben az intézmény kikéri a szülői 

munkaközösség állásfoglalását, véleményét, javaslatait. A szülői munkaközösség 

véleményezési joggal rendelkezik minden alapvető nevelési-oktatási kérdésben. 

Közreműködését az iskola el is várja az iskola fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításában.  

 

1.16.   A Kórus 

Az iskolában a kezdetektől fontos az ének-zene oktatás. 1983 szeptemberében kezdte meg 

működését az első ének-zene tagozatos osztály. Azóta minden évfolyam „a” osztálya tagozatos 

óraszámban tanulja az ének-zenét. A tagozat léte magától értetődően összekapcsolódott a Kórus 

létével. A Kórus számos helyen fellépett, sőt az országhatáron kívülre is eljutott, és számtalan 

díjban is részesült.  

 

1.17.  Sporttevékenység 

A tanulók kétféle módon sportolhatnak az iskolában. Egyrészt a kötelező iskolai testnevelési 

órákon, másrészt iskolán kívüli programokon. Az utóbbihoz lehet sorolni a sítáborokat, vízi 

táborokat és a természetjárást is.  

A diákok részt vesznek minden budapesti versenyen, atlétikában, játékos és ügyességi 

versenyen, kosár- és kézilabdaversenyen. 

 

1.18.  Az Örökös ÖKO iskola 

Az iskola az  Örökös Ökoiskola kitüntető címet 2012. június 9-én a kapta meg. z „örökös” címet 

azok az iskolák kaphatják meg, amelyek már három megmérettetésen eredményesen tudták 

bizonyítani, hogy az adott intézményben az egyik legfontosabb érték a környezeti nevelés. 

Iskolánkban a pedagógusok az évek során sokat tettek és tesznek azért, hogy a felnövekvő 

gyermekek és családjaik igazi értéknek tekintsék az élő és élettelen, természeti, épített és 

társadalmi környezetüket.5 

 

                                                           
5 http://tizenhetedik.hu/anew/index.php?oldal=hirek_bovebb&hir_index=851_215254_h (2019. március 

20.) 

http://tizenhetedik.hu/anew/index.php?oldal=hirek_bovebb&hir_index=851_215254_h
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1.19.  A nyelvoktatás 

Az iskola fontosnak tartja a nyelvtanulást. Ennek megfelelően az egyik általános iskolai osztály 

idegen-nyelvi tagozatos, a gimnáziumi osztályok egyike nyelvi előkészítő, míg a emelt szinten 

oktat másik idegen nyelvet. A jobb nyelvtudás elősegítése érdekében anyanyelvi környezetben 

való nyelvhasználatra is van lehetőség az Erasmus program keretében. 

 

1.20.  Közösségi élet, rendezvények, ünnepélyek 

A Kőrösi egyik sajátossága a változatos programok sokasága. Ez minden tagozatra kiterjed.  

Főbb rendezvények az iskolában: 

 

 Gólyanap és gólyaest  

 Gimnáziumi gólyatábor 

 Szalagavató 

 Márton-nap  

 Népmese Napja 

 A Zene Világnapja – alsós műsor 

 Költészet napja 

 Víz Világnapja 

 Magyar Kultúra Napja 

 Halloween  

 Karácsonyi hangverseny 

 Megemlékezés az ’56-os forradalomról 

 Megemlékezés a kommunizmus 

áldozatainak emléknapján 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 Március 15-ei iskolai ünnepély 

 Tematikus napok az 5. évfolyam számára: 

„A Pál utcai fiúk nyomában”  

 5. évfolyam százhalombattai kirándulása a 

régészeti parkba 

 Kirándulás Drégelypalánkra (6. évf.) 

 A 7. évfolyam megtekinti a  

holokauszt-kiállítást  

 A 8. évfolyam látogatása a Terror Házában 

 Adventi bécsi kirándulás gimnazistáknak 

 Csoma-hét  

 Csoma-túra  

 Csoma nap  

 Francia est 

 Angolos est 

 Tehetségnap 

 KUF: Kőrösi Underground Fesztivál 

 Fordított nap  

 Folyosó bál  

 Sulibuli 

 Kerti party  

 Papírgyűjtés 

  

1.21. Pedagógus közösségi élet 

A közösségi rendezvények nem csak a tanulóknak fontosak, a közös programoknak a pedagógusok 

mentálhigiéniája szempontjából is fontos szerepe van. Ilyenek: 

- évindító sütögetés 

http://korosi.13s.hu/index.php?lap=77
http://korosi.13s.hu/index.php?lap=76
http://korosi.13s.hu/index.php?lap=95
http://korosi.13s.hu/index.php?lap=73
http://korosi.13s.hu/index.php?lap=82
http://korosi.13s.hu/index.php?lap=69
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- pedagógus kirándulások 

- karácsonyi „Dezső-nap” 

- évvégi „fehér asztal”. 

1.22. Pedagógus továbbképzések 

Kétféle továbbképzési szándékot határozhatunk meg. Az első a 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján előírt továbbképzés, mely szerint azon a pedagógusnak hétévente kötelező részt 

vennie. Erre beiskolázási tervet készítünk 5 évre, amit évente felülvizsgálunk.  

A másik abból a belső indíttatásból fakad, hogy a pedagógus korszerű és naprakész maradjon a 

tanári pályán. A világ állandóan változik – elég csak a digitalizációt említeni. Újabb és újabb 

technikai eszközök, szoftverek kerülnek kifejlesztésre. Gondoljunk csak arra, hogy húsz éve az 

írásvetítőnek örültünk, ha telepítették a tanterembe. Ma már minden tanteremben elérhető a wifi 

hálózat, laptopokat lehet vinni órára, asztali számítógépek, projektorok vannak a tantermekben. 

Az új eszközök szükségessé teszik a pedagógus módszertani eszköztárának megújítását. Ezt külső 

és belső továbbképzéseken lehet elsajátítani. Az elmúlt években pályázatok keretében (pl. 

TÁMOP) sok kollégát sikerült beiskolázni különböző tanfolyamokra. Jelenleg a POK által 

szervezett ingyenes pedagógus továbbképzések közül tudnak választani a pedagógusok.  
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2. VEZETŐI KONCEPCIÓ, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Vezetői „hitvallásom” 

A közös tudás mindig több, mint az egyéné. Nyitott az irodám mindenki számára, bárki bejöhet 

hozzám továbbra is. A külső szakértők megállapításait figyelembe veszem az elkövetkező 

ciklusban is (intézményi, vezetői tanfelügyelet). 

 

A stratégiai célok főbb alapelvei 

Intézményvezetőként elsődleges célom annak elérése, hogy az iskola eredményességét mind a 

középiskolai, mind az egyetemi felvételi eredményei tekintetében még tovább növeljem.   

Ezt elsősorban az iskola még egyedibbé tételével, ismertségének további növelésével képzelem 

el.   

Az iskola jelenlegi képzési rendszerének megőrzését fontosnak tartom, de elősegítem, hogy 

meg tudjon felelni a társadalom és a szülők által jelzett egyes igényeknek is. Itt elsősorban arra 

gondolok, hogy 2020-tól kötelező lesz a nyelvvizsga ahhoz, hogy a diák felsőoktatási 

intézménybe kerülhessen. Jogos tanulói és szülői elvárás fog jelentkezni, hogy a nyelvvizsgára 

való felkészítést biztosítsa az iskola. Ennek feltételeit az új NAT függvényében az óraszámok 

átcsoportosításával és csoportbontások kiszélesítésével tervezem megoldani, a nyelvi 

munkaközösséggel közösen, a tantestület véleményének kikérése után. 

 

Az általános iskolai tagozatunkon végző tanulók számára a gimnáziumi tagozatot olyanná 

kívánom fejleszteni, ami megfelel számukra: ne kelljen „erősebb” gimnáziumot és olyan 

középiskolát keresniük, amiben számukra vonzó képzésforma létezik, hanem mindezeket 

helyben, a megszokott intézményben megtalálják meg. Ennek érdekében szándékomban áll a 

gimnáziumi nyelvi tagozat mellett a média- és drámaosztály, valamint a sportosztály 

választásának lehetőségét is felkínálni az ide jelentkezőknek. Ennek módját pályázatomban 

külön is tárgyalom. 

 

Az iskola nevelő jellegének megerősítését is fontosnak tartom. A nemzettudat megalapozását, 

a nemzeti önismeretet, a hazaszeretet elmélyítését továbbra is alapelvnek tekintem. 

Az alábbiakban a helyzetelemzés alapján részletesebben ismertetem vezetői terveimet. 

 

2.1.  Diákság 

Mivel tőlük függ a „létünk”, célom, hogy a tantestület továbbra is kiemelt figyelmet fordítson 

a diákokra.  
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2.2. Tárgyi feltételek 

A „jó” környezet elengedhetetlen feltétele a nyugodt tanításnak. Mivel az épületek belső 

kialakítása adott, azokon elsősorban esztétikai változtatások képzelhetőek el. Mindazonáltal 

ezek is elősegíthetik a barátságosabb légkör megteremtését.  

A főépület nyitottságán azonban változtatni szándékozok. Nem mondtam le a kerítés 

felépítéséről. Jelenleg ez a telekösszevonási engedélyeztetés szintjén tart. Ennek megléte után 

indulhat meg a forrás keresése a kerítés felépítésére.  

A beléptető rendszer a főépületben kiépítésre került. Hamarosan a kártyákat is megkaphatják a 

tanulók és 2019 szeptemberétől indulhatna élesben a rendszer. 

 

Tantermek alkalmassága a digitális pedagógia szempontjából 

Jelenleg: 

- 20 tanteremben van mennyezeti projektor és vetítővászon. 

- 3 teremben interaktív tábla, ezeknél a hangosítás is ki lett építve. 

- Minden tantermünkben van wifi elérés, a tanár vihet laptopot, vásznat, hangszórókat. 

- Diákoknak csoportmunkára tabletet tudunk biztosítani. 

Lehetőség szerint szándékozom még több tanterembe projektort és vetítővásznat telepíteni, 

illetve fix asztali gépeket vagy laptopokat is. 

Megörökölt adottság a „fehér” épület udvarának sivársága. Ezen mindenféleképpen változtatni 

akarok sport- és játékeszközök telepítésével, parkosítással. Sajnos a főépület udvarán is kevés 

olyan kültéri eszköz van, amelyet a tanulók használhatnak. Az udvar szebbé tételéhez próbálok 

forrásokat keresni.  

A madártani ösvény fenntartása, megóvása is kiemelt feladat. A kemence környékén 

szándékozom létrehozni egy fedett pavilont, hogy lehessen kinti órákat tartani. A „csűrt” is fel 

kívánom számolni, helyére kültéri sporteszközöket telepítenék, amennyiben anyagi eszközöket 

találunk hozzá. 

 

2.3. Intézményi struktúra, személyi feltételek, intézményi gazdálkodás 

 Gazdálkodás 

Az intézményi struktúra, a személyi feltételek és az intézményi gazdálkodás kereteit a fenntartó 

határozza meg. E területen elsősorban a plusz források megtalálását tűzöm ki célul: ilyenek 

lehetnek pályázatok, támogatók, szponzorok keresése. 
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 Személyi feltételek 

Korfa alapján a tantestület két szélsőség mentén helyezkedik el. Egyrészt pár éven belül a 

tantestület jelentős része nyugdíjba megy, erre fel kell készülnünk. Másrészt 2019 

szeptemberében már 11 pedagógus lesz szülési szabadságon, ami örvendetes, de az ő pótlásukat 

is meg kell oldani. Ez azonban a hosszú távú stratégia része is egyben, mivel a GYES-es lévők 

helyére felvett kollégáknak az elkövetkezendő nyugdíjazások miatt határozatlan időre szóló 

állást is tudunk ajánlani, amikor a szülési szabadságról majd visszatérnek a pedagógusok. 

Továbbra is családbarát munkahelyet kívánok biztosítani a kollégáknak a tanítás és a magánélet 

egyensúlyát támogató működéssel, a családbarát szemlélet erősítésével, a gyermekvállalás 

támogatásával – t reményeink szerint ezeket a diákság számára is mint értéket tudjuk 

közvetíteni. 

 

 Intézményi struktúra 

Nem kívánok változtatni a jelenlegi struktúrán. 

 

2.4. Intézményi vezetés, ellenőrzés és értékelés, minőségbiztosítás 

Az iskola szervezeti felépítését, tanácskozási és döntéshozó fórumait a jelen formájában 

szeretném tovább működtetni. Változtatásokra a szükséges mértékben, közös gondolkodás után 

kerülhetne sor.  

Az ellenőrzés és értékelés minden intézmény életében szükséges, hogy tudja, hol tart – ezért az 

iskolai munkát minden területen ellenőrizni kívánom az eddigi formában.  

A „BECS-et” is az eddigi formában, és hatékonysággal gondolom tovább vinni. 

Hacsak nem osztanak be külső minősítésre, az intézményi delegált minden esetben én lennék. 

 

2.5. A tanulói értékelés rendszere 

Az átdolgozott tanulói értékelés rendszerével egyetértek, azt a továbbiakban is iránymutatónak 

tekintem. 

 

2.6. Pedagógiai célmeghatározások 

Az iskola jelenlegi pedagógiai programja meghatározza az intézmény jövőképét. Az ezeket 

kialakító döntések hosszas megfontolás, egyeztetések és megállapodások alapján születtek. 

A Pedagógiai Programban található pedagógiai alapelvekkel maximálisan egyetértek, a 

célokkal is azonosulni tudok.  
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Tíz éve pályázatomban követendő példaként említettem Makkai Sándor 1937-ben 

megfogalmazott pedagógiai alapelveit, amit a Magyar nevelés, magyar műveltség című 

munkájában tett közé. Gondolatait ma még időszerűbbnek érzem: szerinte nem Európáért, „az 

ő kedvéért, hanem önmagunkért kell európai nemzetnek lennünk. Ez, éppen ebből kifolyólag, 

valami egészen mást jelent, mint Európa utánzójának, szolgájának vagy éppen majmolójának 

lenni. Nincs szükségünk Európa bűneire, igazságtalanságaira, szeszélyeire, képmutatására, 

felfuvalkodottságára. Saját magyar jellemünk és szellemiségünk kifejtésére van szükségünk az 

európai kultúra valódi és örök értékeinek érvényesítése által. A mi európai feladatunk: 

embernek lenni – magyarul. Ez többé nem ő, hanem mi. Az önértékek nem Európáé, hanem az 

egyetemes emberi szellemé. Nem magáét adta nekünk, hanem a sajátjává tett abszolútumot. Ha 

ezt mi a sajátunkká tettük, európai, de magyar műveltséget teremtettünk, amelyben a mi nemzeti 

szellemünk éli és valósítja meg az egyetemes szellemiséget. Éppen az a fontos, hogy ne ruha 

legyen rajtunk ez a műveltség, hanem életünk lényege és értelme.”. 

 

2.7. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúságvédelem rendszerét az iskolában jónak tartom, de a személyi változások 

(GYES) miatt szükséges tisztázni a jelzőrendszer működését: ki kinek jelent, továbbít, kinek 

mi a feladata. 

 

2.8. Diákönkormányzat 

Személy szerint a diákönkormányzat létét nagyon fontosnak tartom, mivel a demokratikus 

jogok kipróbálásának, alkalmazásának ideális teret biztosítanak. Vezetőként a 

diákönkormányzat aktív szereplését igyekeztem eddig is támogatni, és a jövőben is ezt kívánom 

tenni. Formális szervezeteknek nincs értelmük. A diákönkormányzat igenis szóljon bele az 

iskola ügyeibe, azokról nyilvánítson véleményt, indítványozzon, kritizáljon, határozzon, éljen 

a jogszabályok adta lehetőségeivel. Akár az igazgatói tanácson is merjenek kiállni jogaikért, s 

ne féljenek elmondani véleményüket. Az esetlegesen felmerülő tanulói fegyelmi ügyekben 

továbbra is véleményezési és döntési jogot kívánok biztosítani nekik. 

 

2.9. Az iskola kapcsolatrendszere 

Az iskola kapcsolatrendszerét továbbra is szeretném megőrizni, elmélyíteni, kibővíteni. 

Egyik legfontosabb partnerünk, a szülők előtt mindig nyitva lesz az iskola: gond, probléma 

esetén maximálisan igyekszünk közösen megoldást találni. 
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Partneriskolai hálózat: 

o Egyetemek:  

 Az ELTE és a PTE partneriskolái lettünk igazgatóságom alatt. Ezt a kapcsolatot 

szeretném kiterjeszteni a Pázmány Péter Tudományegyetem felé is. Nagy 

lehetőséget látok e kapcsolatrendszerünkben, eddig is fogadtunk hallgatókat, és 

2019 szeptemberében négy ELTE-hallgató kezdi meg nálunk a hosszú 

gyakorlatát. Ez számunkra azt is jelenti, hogy a felhalmozott tudásunkat átadjuk 

a következő pedagógus-generációnak, illetve lehetőséget ad arra, hogy leendő 

kollégákat képezzünk ki, és legjobbaknak állást kínáljunk.  

o MÜPA: 

 A Kőrösiben a művészeti nevelés mindig is kiemelt helyen szerepelt. Ezt kifejezi 

az ének-zenei tagozatunk is. Így magától értetődő volt, hogy éltünk a MÜPA 

által kínált lehetőséggel és partneriskolája lettünk. Ezzel tovább tudtuk mélyíteni 

zenei nevelésünket.  

 

2.10. A szülői munkaközösség 

Az elmúlt kilenc és fél évben több kísérletet is tettem a szülői munkaközösség bevonására az 

iskolai életbe (szülői bál, kerti party), de ezek sajnos nem jártak tartós sikerrel. Lehetséges, 

hogy jobban kellett volna „erőltetnem” ezeket. Szándékom, hogy az elkövetkező öt évben több 

lehetőséget keressek a szülők bevonására a Kőrösi életébe, több kapcsolódási pontot építsünk 

ki a szülők és pedagógusok között.  

A partnerigények felmérésében, kérdéseinek megfogalmazásában, értékelésében továbbra is 

számítok a szülőkre. Az iskola jövőképére vonatkozó elképzeléseik, igényeik megfogalmazását 

is tőlük várom.  

Jó lenne a szülők és pedagógusok kapcsolatát évente egy-két, a kerti partyhoz hasonló közös 

bográcsozással, kemencés sütögetéssel megerősíteni. 

 

2.11.  A Kórus 

Az iskolai ének-zene oktatás és a kórus munkásságát továbbra is fontosnak tartom. A 

karácsonyi- és tehetségnapi koncerten kívül szándékozom az iskolai ünnepélyeken és 

ünnepségeken való szereplésüket elősegíteni.   
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2.12.  Sporttevékenység 

A mindennapos testnevelés tanórái mellett a diákságnak igénye van arra, hogy tanórákon kívüli 

sporttevékenységben vegyen részt az iskola falain belül. Ennek kereteit nehéz megszervezni, 

egyrészt a tornatermek foglaltsága, másrészt a testnevelő kollégák magas leterheltsége miatt. 

Sajnos jelenleg is hiányzik egy testnevelő a rendszerből. Ennek pótlása után lehetőség nyílna a 

terhek egyenletesebb elosztására és a tanulói igények kielégítésére. 

 

2.13.  Az Örökös ÖKO iskola 

„A Földet unokáinktól kaptuk kölcsönbe” – tartja a mondás. A fenntartható fejlődés mindannyiunk 

érdeke. Ezt a szemléletet kell átadnunk a tanulóinknak. Az Örökös Ökoiskola eszméje ennek a 

letéteményese. Továbbra is folytatnunk kell ezt a programot, sőt a tantestület szélesebb körét 

szükséges bevonni. 

 

2.14.  Érettségik 

A gimnázium célja, hogy mindenkit képességei szerint felkészítsünk a továbbtanulásra és az 

életre. Fontosnak tartom továbbra is, hogy egyenrangúként kezelve a tantárgyakat, de a kötelező 

érettségi tárgyakat csoportbontás és plusz órák rendszerével támogassuk. Emiatt azonban a 

továbbtanulás esetében a többi tantárgy nem szorulhat háttérbe. Ennek érdekében 

erőforrásainkhoz mérten az elkövetkezendőkben is indítani szándékozok kis létszámú 

fakultációkat, különös tekintettel a természettudományos tantárgyakra. Nem engedhetjük meg, 

hogy a jövő orvosainak, mérnökeinek, kémikusainak ne biztosítsunk több felkészülési 

lehetőséget, csak azért, mert az adott évben csak 1-2 tanuló szeretne e pályákra lépni. Ezek a 

fakultációk akár a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal együttműködve is 

megszervezhetőek, mint ahogyan arra már korábban is volt példa.  

 

2.15.  Nyolcadikos továbbtanulás 

Az általános iskola felkészít a középfokú oktatásra, hogy ki-ki a képességei szerint tanuljon tovább 

gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakiskolában. Sok iskola előírja a központi írásbelit a 

felvételi eljárásban. Az elmúlt években már tettünk kísérletet arra, hogy a központi írásbeli 

felvételire felkészítsük tanulóinkat. Ezt rendszerszintűvé kívánom tenni, matematika, magyar 

nyelv és irodalom tantárgyak esetében plusz órák, valamint (legalább a nyolcadik évfolyamon) 

csoportbontás biztosításával. 
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2.16.  A nyelvoktatás 

2020-tól a felsőoktatásba csak nyelvvizsgával lehet bekerülni. Partneri elvárás lesz az iskolától 

(tanuló, szülő), hogy erre felkészítsük diákjainkat. Felmérések sokasága és a gyakorlati 

tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szülők gyermekük iskolájának megválasztáskor a 

nyelvoktatás feltételei iránt kiemelten érdeklődnek. Az eddigi eredmények megtartása mellett 

ez lehet az iskola fejlesztésének egyik súlypontja is. Elengedhetetlen egy „Kőrösi-

nyelvprogram” kidolgozása. Ennek komplexnek kell lenni, alsó- és felső tagozatot is át kell 

ölelnie. 

Az idegen nyelvek oktatásában nagy szerepet játszanak a külföldi tanulmányutak. Egy ilyen 

útnak az idegen nyelvi fejlődés mellett egy új kultúra megismerése is feladata. A tanulmányutak 

mellett szintén fontos szerepe van a diákcserének is. Ezek támogatását a továbbiakban is 

szükségesnek tartom. 

 

2.17. Közösségi élet, rendezvények, ünnepélyek 

Továbbra is fontosnak tartom az iskolai közösségi tudat erősítését. A „Kőrösis” összetartozás 

egy olyan kapcsolat, amire hosszú távon lehetne támaszkodni. Ha ez az általános iskolai 

tagozaton megerősödne, akkor még többen maradhatnának itt a gimnáziumban.  

Az ünnepségek fontos szerepet játszanak a hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek, 

értékrendek továbbadásában, s nem utolsósorban a nemzettudat fejlesztésében. Ezért az 

ünnepségekkel továbbra is elvárásom, hogy azok ne formálisak legyenek, hanem szóljanak is a 

diákokhoz és érintsék meg őket. Az eddigi ünnepségek, megemlékezések az utóbbi években 

már ilyenek voltak, köszönhetően a felkészítő tanárok áldozatos munkájának. 

 

2.18. Tehetséggondozás 

A köznevelés egyik fontos feladata a tehetséggondozás. A Kőrösi erre mindig odafigyelt.  

Az iskola 2010 tavaszán kapta meg az engedélyt arra, hogy Tehetségpontként működhessen. A 

kezdetektől támogattam kollégám kezdeményezését, munkáját, majd továbbfejlődését. Ennek 

köszönhetően 2013 márciusától iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont. Az akkreditáció és minősítés három évre szólt, amit 2017-ben sikeresen 

megújítottunk. Továbbra is szeretném ezt a programot folytatni. Az ezzel kapcsolatos 

programunkat, amely elsősorban az alsó tagozaton működik kiválóan, a felső tagozatra, majd a 

gimnáziumi tagozatra is ki kívánom terjeszteni. 
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2.19. Pályázatok 

A Kőrösi egyik nagy erénye, hogy olyan agilis, jó szervezőképességű kollégák a tagjai, hogy egy 

pályázat megírása nem jelent számukra nagy kihívást és a pályázatokat sok esetben meg tudják 

nyerni. Ilyenek a jelenleg is futó Erasmus, Határtalanul, robotika, fővárosi környezetvédelmi 

pályázatok. A Határtalanul program keretében ebben a tanévben négy pályázat is fut. Korábban is 

sikeresek voltunk, két TÁMOP pályázatot nyertünk (TÁMOP 3.4.3/08/1,,Együtt Rákosmente 

tehetségeiért”, TÁMOP 3.1.4.-12/1-2-0319 ), sőt az egyiket (35 millió forintos összeggel) mi 

valósítottuk meg. Számos NTP-s pályázaton is nyertünk (Labdavarázs NTP-SV-MPA-12-073, 

Színes világ NTP-MR-MPA-12-067, Lássunk munkához! (Let’s get down to business), 

Mindennapi hagyomány: búzától a kenyérig NTP-MKÖ-1, ,,Te is válj sportolóvá!” NTP-SR-15-

0031). 

A továbbiakban is teljes mértékben támogatom a pályázatot író kollégákat, s magam is keresem 

az ilyen lehetőségeket. 

 

2.20. Iskolai tudás disszeminációja 

Fontosnak tartom, hogy a pedagógusok által egyénileg felhalmozott jó gyakorlatokat a tudás belső 

és külső megosztásával közkinccsé tegyük. Ez igaz a jó intézményi gyakorlatokra is. E munkákat 

ismeri el a 2014-ben kapott Mentoráló Intézmény tanúsítvány. A továbbiakban is folytatni 

szeretném ezt a tudásmegosztást. 

 

2.21. Nevelést és oktatást segítők (NOKS) és a technikai dolgozók 

A pedagógiai munka „háttérmunkásai” a nevelést oktatást segítők, illetve a megfelelő 

környezetet a technikai dolgozók biztosítják. Mindig is megbecsültem a munkájukat. Az „egy 

közösségbe tartozást” tovább erősíteném az elkövetkezendőkben. 

Az eddigi formában szeretném a Noksos kollégák foglalkoztatását beosztani. A technikai 

dolgozók létszámáról egyeztetni kívánok a fenntartóval, annak megemelése céljából. Jelenleg 

ugyanis nehezen biztosítható a technikai dolgozók pótlása (például ha valaki lebetegszik 

közülük). A terület szétosztásával ideig-óráig meg lehet oldani a helyettesítést, de ez hosszú 

távon nem fenntartható. 

 

2.22. Pedagógus közösségi élet 

A pedagógusok részére lehetőség szerint több kötetlen összejövetelt, kirándulást tervezek a 

következő évekre, illetve megint szeretnék többnapos pedagógus kirándulást is megszervezni, ha 

ismét lesz erre fogadókészség a tantestületben. 
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2.23.  A főbb célok és feladatok összefoglalása 

Táblázatban is áttekintem a főbb célokat és az azokhoz kapcsolódó feladatokat. 

 

Célok 

 

 

Feladatok 

 

Hosszú távú célok, amelyek meghatározzák 

az intézmény fejlődésének irányvonalát 

 

 

 

Olyan intézményt működtetni, mely megfelel 

a fenntartói és partneri igényeknek.   

A jogszabályi háttér folyamatos figyelése, 

különös tekintettel az új NAT megjelenésére. 

A partnerek igényeinek felmérése, 

figyelemmel kísérése.  

A fenntartói koncepciók szem előtt tartása.  

 

A köznevelési kihívásoknak megfelelni. 

 

A tantestület innovatív szemléletének 

fenntartása, az ehhez szükséges képzések és 

továbbképzések biztosítása a jövőben is, 

illetve belső képzések szervezése. 

Az intézmény erősségeinek megőrzése. 

 

A nyelvi tagozat eredményeinek megőrzése, 

továbbfejlesztése (a sikeres nyelvvizsgák 

számának további emelése).  

A Kórus további működésének biztosítása. 

Az Örökös ÖKO iskola szemléletének 

folyamatos fenntartása. 

Az intézmény gyenge pontjainak 

felszámolása. 

 

A helyhiány és zsúfoltság megoldására 

intézkedési tervek kidolgozása. Az EMMI-be 

beadott pályázat menedzselése. 

Középtávú célok, melyek 

a fejlesztési távlatokat foglalják össze 

 

 

Az iskolai profil hatosztályos gimnáziumi 

képzéssel. 

Partneri igények pontos felmérése. 

Megfelelő tantervek kidolgozása. 

„Kőrösi-modell” mozgásfejlesztésének 

elterjesztése. 

Bemutató órák szervezése kerületi szinten. 

 

Infokommunikációs eszközök használatának 

biztosítása, elméleti és gyakorlati oldalról. 

Bemutató órák szervezése.  

Továbbképzések biztosítása. 

 

Rövid távú célok 

 

 

Az iskola közvetlen környezetének  

rendezése. 

 

Önkormányzatnál lévő szabályozási terv 

elfogadás utáni megvalósítása (kerítés 

építésével egybekötni a két épületünk 

területét.) 

Az iskolaújság megerősítése. Diákok bevonása az iskolaújság 

szerkesztésébe. 

A honlap megújítása. Új „motorra” tenni a honlapot. 

Megvizsgálni a pedagógusok túlterheltségét. A feladatok pontos meghatározása, az órák 

arányos elosztása.  

Az Örökös ÖKO iskolával kapcsolatban 

vállalt feladatok megvalósítása. 

A program folyamatos figyelése, a felmerülő 

problémák megoldása. 
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A szakkörök és egyéb szabadidős 

tevékenységek igényének felmérése. 

 

Az igények felmérését követően a 

munkaközösség-vezetők közösen állapodnak 

meg az indítható szakkörök témájáról és 

számáról.  

„Kőrösis-nyelvprogram” kidolgozása. A nyelvi munkaközösséggel karöltve a 

tantestület bevonásával ki kell dolgozni a 

koncepciót, és az új NAT-tal együtt felmenő 

rendszerben bevezetni. A programnak nem 

csak a gimnáziumra kell koncentrálnia. 

Testnevelő tanár(ok) felvétele a leterheltség 

csökkentésére. 

Továbbra is hirdetni testnevelő tanári állást. 

 

 

Helyzetértékelés, jövőkép, stratégiai irányok és fejlesztési területek összefoglalása SWOT 

analízissel6 

Terület Helyzetértékelés  

(SWOT analízis:  

erősségek, gyengeségek,  

lehetőségek, veszélyek) 

Jövőkép,  

stratégiai  

irányok,  

fejlesztés 

Intézményi 

humánerőforrás: 

- szakos  

ellátottság, 

- hiányterület, 

- korfa, 

- technikai 

dolgozók 

Erősségek: a szakos ellátottság majdnem teljes, az 

utóbbi években sikerült pályakezdőkkel pótolni a 

távozókat, így a tantestület kezd „megfiatalodni”, 

„egészségesebb” a korfánk. 

Gyengeségek: a technikai dolgozók alacsony 

létszáma megnehezíti a szabadságolásokat, illetve 

a takarítóknál nagy a négyzetméter/takarító arány. 

Veszélyek: a pedagógusok elöregedése és a 

pályakezdők hiánya miatt nehéz a létszám pótlása. 

Technikai dolgozók 

számának növelése. 

Az NKT szerint 

biztosított  

szabadon  

felhasználható 

órakeret  

értékelése 

 

Erősségek: Az állami intézményfenntartás óta a 

kötelező órakereten felül tudunk biztosítani 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, szakkörökre, 

fakultációkra elegendő órakeretet. 

Gyengeségek: az iskola adottságai következtében 

nem tudunk több órát biztosítani szakköröknek, 

illetve csoportbontásnak, mivel nincs szabad 

tanterem. 

Lehetőségek: a teremszám növekedése esetén 

szélesíthetnénk a csoportbontott órák számát. 

Épület bővítése. 

A nyelvoktatás 

helyzete 

 

Erősségek: A nyelvtagozatos tanulók kimagasló 

eredményeket érnek el, döntő többségük B2 szintű 

komplett nyelvvizsgát tesz. Egyenletes a 

teljesítmény az emelt óraszámú osztályok tanulói 

között. A nyelvtanárok elkötelezettek, 

rendszeresen és gyakran vesznek részt 

tanártovábbképzéseken. Sok külföldi 

A digitális 

infrastruktúrát 

fejleszteni szükséges 

a hatékonyabb oktatás 

érdekében. 

                                                           
6 Felhasználva a nevelőtestület e tárgyú 2017. évi javaslatait. 
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partneriskolánk van, a projektek jó lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtudás gyakorlására.  

Gyengeségek: A nem nyelvtagozatos és az 

általános iskolai osztályok között viszonylag kevés 

a jól motivált és jól teljesítő tanuló. Elsősorban a 

tanári erőfeszítésnek köszönhetőek a jó 

versenyeredmények és esetleges nyelvvizsgák. 

Nincs kellő számú, digitális technikával kellően 

felszerelt, nyelvoktatásra alkalmas tanterem. 

Gondot okoz, hogy a gimnáziumi tanulók nem 

megfelelő arányban választanak a kötelező 2. 

idegen nyelvek közül, ezért a csoportok 

kialakításánál létszámproblémák adódnak. 

Lehetőségek: alsó tagozatos nyelvoktatás, további 

pályázati lehetőségek kihasználása. 

Veszélyek: Létszámproblémák a 2. idegen nyelvet 

tanuló csoportoknál, mivel a francia nyelvet 

viszonylag kevesebben választják; ez 

humánerőforrás-problémát is okoz. 

IKT-oktatás 

 
Erősségek: 

 sikeres versenyfelkészítés (felső tagozat) 

 emelt informatika egy osztályban (9-10. 

évf.) 

 előrehozott érettségi népszerűsége 

Gyengeségek: 

 9-10. évfolyamon a másik két osztálynak 

alapóraszám (kevés) 

 felső tagozatban csak alapóraszám 

Lehetőségek: 

 érettségire felkészítő fakultáció folyamatos 

biztosítása 

 középszintű előrehozott érettségi után 

fakultatív felkészítés emelt szintre 

 szakköri óraszám és eszközök biztosítása 

esetén többlet oktatás, ill. 

versenyfelkészítés (robotika, programozás) 

Veszélyek: 

 szakos ellátás hiánya 

 szakos oktatók túlterhelése 

Az élményszerű 

oktatáshoz meg kell 

teremteni a technikai 

feltételeket (robotok, 

eszközök), amely 

többletforrásokat 

igényel (pályázat). 

Feladat a 

többletórákból adódó 

szakos ellátás 

megoldása. 

IKT eszközök 

 

Erősségek: 

 megfelelő a vezetékes internetkapcsolat, a 

nyomtatási lehetőségek 

Gyengeségek: 

 zsúfolt két gépterem (kevés hely) 

 elavult géppark 

 elavult bútorzat (gépterem) 

 a tantermek IKT eszköz felszereltsége 

hiányos, nem teljes körű 

 a tanárok IKT eszköz ellátottsága nem 

teljes körű 

Az intézményi 

informatikai 

rendszerét, IKT 

eszközeit a 

pedagógusok napi 

szinten, 

gördülékenyen 

használják, 

tanításukban 

hatékonyan 

alkalmazzák és 
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 vezeték nélküli internet kapcsolat hiányos 

Lehetőségek: 

 IKT eszköz pályázatok 

 IKT alapú oktatás kiterjesztése (pl. 

segédanyagok, programok, ellenőrző 

rendszerek) 

 Továbbképzés szervezése 

 Tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási 

anyagok internetes elhelyezése (pl. saját 

tantárgyi, tanári weboldalak, google drive, 

youtube) 

 Ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok 

megismerése, bemutatása, belső 

továbbképzés, technikai segítségnyújtás 

 IKT továbbképzés szervezése az egyéb 

felmerülő igények alapján 

Veszélyek: 

 rendszergazda hiányából, ill. 

túlterheléséből fakadó működésképtelenség 

 az IKT eszközök cseréjének, 

korszerűsítésének elmaradása 

adminisztrációjuk, 

kommunikációjuk 

szerves része legyen. 

Ennek érdekében az 

intézmény IKT 

eszközeit bővíteni 

kell: 

minden tanteremben 

internet elérés, 

számítógép, kivetítő, 

hangszóró szükséges. 

A gépeket 

folyamatosan 

korszerűsíteni, napra 

kész, működő 

állapotban kell tartani. 

Szükséges a jó 

minőségű wifi elérés 

biztosítása az 

intézmény 

épületeiben,  

pedagógusoknak saját 

használatú IKT 

eszközök biztosítása, 

a gépterem 

forgószékeinek 

cseréje 

Moodle ellenőrző, 

értékelő rendszer 

használatának 

kiszélesítése (belső 

továbbképzéssel, ill. 

rendszergazdai 

segítséggel). 

Tehetség- 

gondozás 

 

Erősségek: 2010-ben regisztrált, 2013 óta 

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címmel 

rendelkezünk. Tervszerű tehetségazonosítás folyik 

iskolapszichológus bevonásával. Több 

tehetségterületen tehetségműhelyek működnek. 

Intézményi szinten emelt szintű osztályok 

működnek.  Sok kollégánk rendelkezik 

tehetséggondozás tematikájú akkreditált képzéssel. 

Tehetségnapok szervezése. 

Gyengeségek: Nem mindegyik korosztály számára 

biztosítjuk a tervszerű tehetségazonosítást. 

Lehetőségek: Több tehetségterületre lenne 

érdemes kiterjeszteni a fejlesztést.  

A szakmai programok kiterjeszthetőek kerületi 

szintre. 

Veszélyek: Motiváltság fenntartása. Tanórai 

tehetséggondozás megvalósítása. 

A tervszerű 

tehetségazonosítás 

kiterjesztése a felső és 

a gimnáziumi 

tagozatra is. 

 

A tehetséggondozás 

kiterjesztése több 

tehetségterületre. 

 

Érdekes, színes, 

korszerű tematikájú 

gondozóprogramok 

kidolgozása. 

 

Szakmai programok 

megvalósítása a 
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kerület többi 

Tehetségpontjának 

bevonásával. 

 

A tanórai 

tehetséggondozás 

fontosságának 

hangsúlyozása. 

Tudásmegosztás: 

differenciált 

feladatok, módszerek. 

Felzárkóztatás 

 

Erősségek: NKT biztosítja a szükséges órakeretet, 

így elegendő korrepetálást/felzárkóztató/fejlesztő 

órát tudunk biztosítani. 

Gyengeségek: a tanárok óraterhelései miatt nem 

mindig az órát tartó tanár tartja a felzárkóztató 

foglalkozást. 

Lehetőségek: tankerületi szinten biztosítani 

kapacitást (elsősorban természettudományos 

tantárgyak esetében releváns). 

Veszélyek: egyre több felzárkóztató foglalkozásra 

lesz szükség az alsó tagozaton. 

Tankerületi szinten 

összegezni a szabad 

kapacitást. 

A tanuló  

kommunikációs 

képességének 

erősítése 

 

Erősségek: tanórákon és tanórákon kívül is 

biztosítunk lehetőséget a tanulóknak (pl. 

szónokversenyt hirdetünk évek óta az iskolában, 

kisérettségit tartunk). 

Gyengeségek: a feszített tanmenetek miatt az órai 

kommunikációs lehetőségek sok esetben kevésnek 

bizonyulnak. 

Lehetőségek: külső partnerek behozatala 

továbbképzések megtartására a diákok számára. 

Veszélyek: öncélú tanulói kommunikáció 

megjelenése. 

külsős 

kommunikációs 

tréningek anyagi 

feltételeinek 

biztosítása  

Konfliktus- 

kezelés 

Erősségek: Mindig az adott szinten próbáljuk 

feloldani a konfliktust a partnerek bevonásával. 

Gyengeségek: sok esetben rögtön a vezetőséghez 

fordulnak a szülők, ha egy adott pedagógussal van 

problémájuk, az érintett féllel nem 

kommunikálnak. 

Lehetőségek: szülőknek konfliktuskezelési 

tréningek biztosítása. 

Veszélyek: ha a szülők rögtön külső szervezeteket 

vonnak be a nézeteltérések megoldásához. 

szülőknek 

konfliktuskezelési 

tréningek biztosítása  

Hatékonyság  

javítása a  

tananyag  

oktatásában 

 

Erősségek: Innovatív módszerek alkalmazása 

tanórákon. 

Gyengeségek: Nem minden pedagógus innovatív, 

a nyugdíjhoz közeledve nagyfokú a „kiégés” 

szindróma. 

Lehetőségek: továbbképzések tartása, vezetői 

elvárások megfogalmazása. 

Ingyenes módszertani 

továbbképzések 

tartása az iskolában. 
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Veszélyek: az állandó innovációs kényszer mellett 

a bevált módszerek elsikkadhatnak, és inkább 

romolhat a hatékonyság, mint javul. 

Jó gyakorlatok 

 

Erősségek: Fejlesztettünk saját gyakorlatot 

(Kőrösi Mozgás Modell), ezt alsó és felső 

tagozaton is bevezettük. 

Gyengeségek: Az eszközök biztosításához, a jó 

gyakorlatokhoz időnként pénzre van szükség.  A 

programban résztvevők munkáját nem lehet külön 

értékelni/jutalmazni. 

Lehetőségek: a program megismertetése 

kerületi/tankerületi szinten. 

Veszélyek: motiváció hiányában a jó gyakorlatok 

elhalhatnak. 

Pénz biztosítása akár 

jó gyakorlatok 

átvételéhez, akár azok 

fejlesztéséhez. 

Innovatív 

megoldások 

 

Erősségek: a tantestület nagy része nyitott az új 

oktatási megoldások felé, azokat kipróbálja, 

alkalmazza a tanítása során. 

Gyengeségek: Az adott kollégán kívül kevés 

pedagógushoz jut el egy innováció ismerete. 

Lehetőségek: belső képzések tartása. 

Veszélyek: pedagógusok kiégése. 

Ingyenes 

továbbképzések 

tartása az iskolákban. 

A tanulmányi 

versenyek 

rendszere 

 

Erősségek: a tehetséges tanulók számos versenyen 

mutathatják be tudásukat és érhetnek el sikereket. 

Gyengeségek: a versenyek díjazása 

alulfinanszírozott. 

Veszélyek: sok esetben a tanáron múlik, hogy egy 

adott versenyre indít-e diákot. 

Jutalmazás 

rendszerének 

átgondolása, verseny 

nevezési díjai 

finanszírozásának 

átvállalása 

(középdöntő és a 

döntő esetében). 

Szülői érdekek 

érvényesülése 

 

Erősségek: A szülők munkaközösséget hoztak 

létre, ahol évente legalább kétszer, vagy szükség 

szerint az iskolavezetéssel tudnak konzultálni. A 

törvény által előírt esetekben véleményezhetik az 

iskolai alapdokumentumok változtatásait, annak 

változtatását maguk is kezdeményezhetik. 

Gyengeségek: A szülői munkaközösség aktivitása 

sok esetben a vezetője agilitásától függ. A legtöbb 

esetben a globális, átfogó stratégiák kevésbé 

érdeklik, inkább csak saját gyermekükkel 

kapcsolatban lépnek fel. 

Lehetőségek: Alkalmat keríteni rá, hogy a szülők 

és az iskola jobban összekapcsolódjon, pl. 

bográcsverseny rendezésével. 

Veszélyek: Nehezebb felderíteni a szülő 

igényeket, elvárásokat, ha a szülők kevéssé 

kapcsolódnak be az iskolai életbe. 

Olyan programok 

szervezése, amibe a 

szülők aktívan be 

tudnak kapcsolódni, 

ez lehet tanulmányi 

célú, illetve 

kikapcsolódást is 

szolgáló esemény. 

Érdekképviselet 

 

Erősségek: mind a tanulók, mind a szülők 

létrehoztak munkaközösségeket. 

Gyengeségek: a tanulók/szülők agilitásán múlik a 

munkaközösségek aktivitása. 

Szülői 

munkaközösségeknek, 

diák 

önkormányzatoknak 

pénz biztosítása, hogy 
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Lehetőségek: Programok szervezése diákoknak, 

szülőknek, amihez viszont anyagi forrás 

szükséges. 

Veszélyek: sokszor az egyéni érdekeket helyezik 

előtérbe a közösségi helyett. 

programokat tudjanak 

szervezni. 

Hazai és  

nemzetközi  

pályázati  

aktivitás 

 

Erősségek: Az iskola egyik fő erőssége a 

különböző pályázatok figyelemmel kisérése és 

azokon való indulás, a nagyarányú sikeres 

részvétel, 

Gyengeségek:  

Kevés a pályázat a régiós elhelyezkedés 

következtében. 

Mivel önállóan nem pályázhatunk, bonyolultabb 

lett a pályázatok beadása. 

Az elszámolás is bonyolultabb, mert bár mi 

használjuk fel a pénzt, de azt a tankerület számolja 

el. 

Sok esetben csak a kollégák lelkesedése miatt 

indulhatunk pályázatokon, az iskola nem írhatja 

elő egy tanárnak a pályázatírást. 

Lehetőségek: Pályázatíró kollégáknak, ha a 

pályázat erre nem ad módot, valamilyen 

ellenszolgáltatást biztosítani (akár órakedvezmény 

is lehetne). 

Veszélyek. Egyre kevesebb pályázaton lehet 

elindulni. 

Az iskoláknak 

nagyobb önállóság a 

pályázatok 

elszámolásánál, adott 

esetben valamilyen 

órakedvezmény 

biztosítása az 

intézménynek 

„pályázatíró” 

státuszra. 

 

 

 

  

ÖSSZEGZÉS 

Pályázati anyagom mondanivalóját így összegezhetem: az eddigi eredményeket megtartva, 

azokra építő, azokat még magasabb szintre vivő tevékenységet szeretnék intézményvezetőként 

végezni a következő újabb öt évben, a tantestülettel és alkalmazottakkal közösen. 

 

 

Budapest, 2019. március 25. 

        dr. Hicz János 

 








