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1. Bevezetés 
 
 
A negyedik vezetői ciklusomra pályázva mindenekelőtt két fontos kérdésre 
válaszolok. „Milyen iskolát szeretnék?” és „Milyen vezető vagyok?” Az alábbi 
gondolatok vezetői hitvallásom is kifejezik.   
 

1.1 Milyen iskolát szeretnék? 
 
A kérdésre a legegyszerűbb és a legőszintébb válasz: amilyen az ÁLMOS.  
 
Amely hagyományőrző és innovatív. Fontosnak tartom értékeink, hagyományaink 
megőrzését, a már meglévő alapból építkező szerves folytatást, a folytonosságot. 
Ugyanakkor legyünk képesek alkalmazkodni a változó szükségletekből fakadó új 
kihívásokhoz. Nevelőtestületünket jellemzi a fogékonyság az új kezdeményezésekre, 
a vállalkozó kedv, az ötletesség és optimizmus. Folyamatosan törekszünk munkánk 
innovatív, minőségi fejlesztésére. Teremtünk új hagyományokat, a jó gyakorlatokat 
megosztjuk egymással, alkalmazkodunk a digitális világ kihívásaihoz, ismerjük és 
használjuk a korszerű módszereket és tanulásszervezési eljárásokat. Elnyertük a 
„Boldog Iskola”, az „Örökös Boldog Iskola” és az „Ökoiskola” címet is. 

 
Az iskola célja: az egyetemes és a magyar kultúrában felhalmozott értékek és tudás 
közvetítése, valamint azok személyiségformáló erejének felhasználásával a 
tanítványok emberségre, kötelességtudatra, toleranciára és gondolkodásra nevelése. 
Ahhoz, hogy tanulóink személyisége harmonikusan fejlődhessen a tananyag 
oktatásán kívül, illetve vele összhangban ügyelnünk kell gyermekeink nem csupán 
szellemi, de testi, lelki, szociális fejlődésére is, a családi eredetű szocio-kulturális 
hátrányokat kompenzálnunk kell, és korrigálni az egyre gyakoribbá váló magatartási, 
személyiségfejlődési zavarokat, tanulási nehézségeket. Tevékenységünk 
központjában a klasszikus értelemben vett emberközpontú nevelés áll, hangsúlyos a 
nevelő munkánk, és tesszük mindezt családias, baráti légkörben. 

 
Az intézményünk további feladata, hogy biztosítsa tanulóink számára az 
esélyegyenlőséget. A tehetséggondozást és felzárkóztatást egyaránt szem előtt 
tartva megteremtjük a feltételeket, differenciálunk és alkalmazzuk az adekvát 
módszereket, hogy tanulóink képességeikhez mérten optimálisan fejlődjenek. A 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben megalapozzuk, 
majd tovább fejlesztjük és bővítjük a tanulói kompetenciákat, lehetőség szerint 
biztosítjuk az egyéni tanulási utakat. Felkészítjük diákjainkat az összetett iskola 
jellegéből adódóan mind a középfokú mind a felsőfokú továbbtanulásra és a 
konstruktív életvezetésre is. Célunk, hogy tanítványaink találják meg a helyüket a 
társadalomban, a munka világában, sikeresek, kreatívak és alkotásra képesek 
legyenek, akik felnőtt korukban is szükségletként fogják fel a permanens tanulást.  

 
Törekszem arra, hogy rendezett, esztétikus környezetben, produktív légkörben az 
iskola minden dolgozója minőségi munkát végezzen, és ehhez rendelkezzen a 
szükséges erőforrásokkal. Törekszem arra, hogy a nevelőtestület minden tagja 
érezze személyét és teljesítményét fontosnak, értékesnek, kapjon minél több pozitív 
megerősítést, megbecsülést, elismerést, hogy lelkesedni tudjon a munkájáért. 
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A szülők a legfontosabb „szövetségeseink”, közösek a nevelési-oktatási céljaink, 
még hatékonyabb együttműködést kell megvalósítanunk, mely az egymás iránt 
tanúsított tiszteleten és bizalmon alapul. A pedagógusok maximálisan kihasználják 
az online kommunikációs csatornákat a folyamatos kapcsolattartásra, 
információcserére, de fontos, hogy a szülők is rendszeresen érdeklődjenek, és 
aktívan bekapcsolódjanak az iskolai életbe. 
 
Az intézmény fenntartójával, a Közép-Pesti Tankerületi Központtal színvonalas és 
harmonikus partneri viszonyt alakítottunk ki, továbbra is célom a hatékony és 
kölcsönös együttműködés. 
 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munkával kapcsolatos helyzetelemzést, 
valamint a partneri elégedettségi és mérési mutatók elemzését, továbbá a fejlesztési 
elképzeléseimet – „Milyen lesz az Álmos?” - a vezetési programomban külön-külön 
fejezetekben részletezem. 
 

1.2. Milyen vezető vagyok?  
 

A kérdésre 15 év intézményvezetői gyakorlat birtokában a rövid válasz: tapasztalt. 
2004-ben egy előzetesen vezetői tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező, 
elkötelezett pedagógusként kaptam igazgatói kinevezést.  
 
2009-ben a vezetői programomban ezt írtam: 
„Ami az igazgató személyiségjegyeit illeti: továbbra is igyekszem olyan igazgató 
lenni,  

 aki csapatjátékos, akit jellemez a szűkebb és tágabb értelemben vett 
közösségalkotás képessége. Aki képes lelkesíteni csapatát – versenyerős és 
energikus.  

 aki kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség, nyílt és nyitott.  
 aki biztonságérzetet, nyugalmat áraszt, és bizalmat kelt.  
 akit jellemez a kezdeményezőkészség, vállalkozó kedv.  
 aki jó kommunikációs készséggel rendelkezik, képes konstruktív 

konfliktuskezelésre”.  
 
2014 januárjában leadtam előzetes regisztrációmat az Oktatási Hivatal által 
meghirdetett tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői továbbképzésre, 
előzetesen egy kiválasztási programban kellett részt vennem. Ennek során 
személyes kompetenciáim felmérése céljából két kérdőívet kellett kitöltenem (kb. 200 
kérdést).  
A Qualitas T&G Kft. az első kérdőív (Viselkedés) eredményei alapján az 
alábbiakat írta rólam: 
„Munkahelyzet: Olyan tevékeny munkakörnyezetet igyekszik kialakítani, amelyben 
munkatársai elégedettek lehetnek munkájukkal. Ezért lehetőséget ad nekik, hogy 
önállóan értelmezzék feladataikat, és biztosítja, hogy kollégái aktív részvétele 
elismerést kapjon. Ön támogatja a kreativitást, a legjobbat akarja kihozni 
munkatársaiból. Örül munkatársai sikereinek, támogatja terveiket. Delegáláskor arra 
törekszik, hogy mindenki olyan feladatokat kapjon, amelyekben örömét leli, és 
kreativitásának kiteljesítésével fejlődni tud. Ha döntést kell hozni, ön kreatív, nyitott 
az újszerű megoldásokra, és szeret új dolgokat alkalmazni. A feladatok értékelésekor 
ön képes élvezetes, izgalmas légkört teremteni mindenki számára. 
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Vezetés és döntés: Lelkesedés jellemzi vezetői stílusát, amelyben fontos, hogy 
munkatársai eredményesen végezzék munkájukat, olyan módon ellátva feladataikat, 
ami örömet jelent a számukra. Ön optimista, szívesen van együtt munkatársaival, és 
örömét leli azokban a dolgokban, amiket elvállal, és velük együtt végez el. 
Problémamegoldás: Ha valami kevésbé megy jól, akkor felkutatja, hogy bizonyos 
feladatok, tevékenységek miben nem feleltek meg munkatársai motiválásában. Ha 
szükséges, kezdeményezi, hogy beosztottai együttműködjenek egy kreatív megoldás 
kidolgozásában. Nehéz helyzetekben és kudarcok esetén is vidám marad, és meg 
van győződve arról, hogy a dolgok végül jóra fognak fordulni. Ön képes különböző 
problémákat pozitívan megközelíteni a sikeres eredményben bízva. 
Ha másoknak rossz a hangulata, ön együtt érez velük, és gyakran sikerül felvidítania 
őket. Véleménykülönbségek és konfliktusok esetén vidámságával olyan légkört tud 
biztosítani, ami megkönnyíti az eltérő nézetek egyeztetését. 
 
A másik kérdőív (Értékek) így jellemez:  
Munkahelyzet: Munkahelyén igyekszik biztonságos légkört kialakítani. Feltételezi, 
hogy az emberek egyenlők, megbízik bennük, és tudatosítja bennük, hogy 
értékesnek és hasznosnak tartja munkájukat. Ezzel támogatja őket feladataikban. 
Érzékeny arra, hogy mi foglalkoztatja, mi aggasztja őket; odafigyel igényeikre, 
kívánságaikra, és számításba veszi azokat. Értékeléskor odafigyel mind az 
elvégzendő feladatokra, mind kollégái tevékenységére. Ha valaki alulteljesít, akkor a 
mások iránti lojalitására építve próbálja meg ösztönözni. 
Vezetés és döntés: Vezetőként megbízható, törődik a kollégáival, és az elvégzendő 
feladatokkal is. Az ön célja az, hogy mindenkit egyenlően kezeljen, és ezért mások 
elé saját magáéval azonos követelményeket állít. Korrektsége, becsületessége okán 
figyel arra, hogy minden munkatársa egyenlő bánásmódban részesüljön. A külvilág 
felé is igyekszik beosztottai érdekeit a lehető legjobban képviselni. Döntéshozatalkor 
mindenkit meghallgat; biztosítja, hogy a többiek is mindenkit meghallgassanak, 
mindenki véleménye számít a végső döntésben. 
Problémamegoldás: Nehéz helyzetekben és kudarcok esetén lehetőséget ad 
másoknak, hogy segítsenek, és elfogadja a felajánlott támogatásokat. Mivel kollégái 
elfogadják Önt, és számíthatnak önre, örömmel veszik, ha tudják, hogy Ön 
fontosnak, értékesnek tartja őket. Amikor mások problémákkal, kudarcokkal 
szembesülnek, és szükségük van önre, fontosnak tartja, hogy rendelkezésükre 
álljon. Amikor valakinek problémái vannak, és valamit bizalmasan közöl önnel, azt 
titokban tartja mások előtt. Véleménykülönbség és konfliktus esetén elfogadja, ha 
támadják Önt. Nem csinál problémát a dolgokból, és megbocsát anélkül, hogy 
feladná álláspontját vagy elveit. Ha később kiderül, hogy tévedett, hajlandó elismerni 
hibáját. 
 
A 2009-ben a vezetői programomban önértékelésként leírt személyiségjegyeimet 
visszaigazolta és megerősítette 2014-ben a fent említett két kérdőív objektív 
szempontú külső szakember általi értékelése. 
 
Az azóta eltelt években az igazgató szerepe, feladatköre és felelőssége alapvetően 
változott meg, de a fent leírt személyiségjegyegyeim alapvetően nem változtak. 
Az intézményvezetői kompetenciáim azonban a tudatos önképzés és az egy éves 
mestervezetői képzés hatására tovább fejlődtek.  
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2019-ben az intézményvezetéshez szükséges készségeknek és képességeknek a 
birtokában vagyok, erről 2016 decemberében az önértékelésem során 
megkérdeztem a kollégáimat is, akik kitöltöttek egy kérdőívet. Hat területen 40 
állítással kapcsolatosan pontoztak 1-5-ig1, összességében magas 4,75-ös (95%-os 
átlagot) értem el. Az egyes területeken elért átlageredményeket az alábbi táblázat 
mutatja. (A teljes kérdőívet lásd az 1. számú mellékletben) 
 

Képesítés, felkészültség 4,73 - 94,7% 

Személyes tulajdonságok 4,82 - 96,5% 

Stratégiai vezetés 4,83 - 96,6% 

A vezető és a változás 4,75 - 95,1% 

A munkahelyi közösség irányítása 4,64 - 92,7% 

Munkahelyi motiváció 4,73 - 94,6% 

 
Az alábbi négy elvárást 100%-osan teljesítem a kollégák szerint. 

1. Elkötelezett az intézmény iránt.  
2. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani. 
3. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat. 
4. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a célok 

irányába. 
 
Intézményvezetőként ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy az elmúlt három 
vezetői ciklusomban megszerzett és felhalmozott gyakorlati tudást továbbadjam. 
Nem csak az intézményen belül osztom meg tapasztalataimat a kollégákkal, de az 
iskolán kívül is. Ezért vállalok számos szakmai szervezetben felkért vagy delegált 
szakértőként munkát, és ezért vezetek gyakorlati képzést közoktatási vezető szakos 
hallgatók számára. Ugyanis ha egy vezető rálátással rendelkezik a köznevelés 
egészének rendszerére, könnyebben találja meg az intézménye számára is az 
adekvát fejlődési utat, és bátrabban, magabiztosabban teszi meg azon a következő 
lépést. 

                                                   
15 = teljesen így van, 4 = többségében így van, 3 = általában igaz, 2 = többnyire nincs így, 1 = 

egyáltalán nem igaz 
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1.3. Az összetett iskola vázlatos története   
 

Az elemi/ általános iskola története   A gimnázium története 
1872. A VII. kerületi rákosi elemi 

népiskola alapítása. 
1877. Kéttantermes iskola épül. 
1897. Felépül a Hegedűs Ármin 

tervezte mai iskolaépület. 
1929. A polgári iskola beköltözik 

az emeletre. 
1941. A polgári iskola fiúosztályai 

elköltöznek. 
1943. Csak leányiskola: elemi és 

polgári. Az elemi fiúosztályai  
az Ond vezér utcában. 

1945. Nyolcosztályos leány általános 
iskola.  

1956. Külön lány- és fiúosztályok.  
1957. Esti tagozat indul a Teleki 

Blanka Gimnáziumban. 
1958. Az esti tagozat XIV. kerület 

Dolgozók Gimnáziuma néven 
működik tovább, többszöri 
költözéssel, sok befogadó 
iskolában. 

1961. Vegyes osztályok. 
1973. Bontás és építés: tornaterem, 

óvoda bontása, a régi iskolaépület 
bővítése új szárnnyal. 

       1989. A Dolgozók Gimnáziuma a 
        Kántorné sétányon, már ifjúsági 

       osztályokkal bővülve. 
      1990. A gimnázium felveszi Kós  
       Károly nevét, nappali osztályok 

szervezése. 
1995. Az általános iskola felveszi 
 Álmos vezér nevét. 
1996. A felső tagozat az új épületben  1996. A gimnázium az Álmos vezér 
 marad, az alsó tagozat a Kántorné   térre, a régi épületbe költözik. 

sétányra költözik.         
1998. Az összetett iskola alapítása.  1998. Az összetett iskola alapítása. 
 
Az első néhány „összetett” tanévünkben kerestük a nevünket, a helyünket, 2003-tól 
az intézmény neve: Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. A felnőttoktatás 
kifutó rendszerben a 2013/14-es tanév végén szűnt meg.  
Összetett iskolánk jól működik, hatékonyan és színvonalasan látja el közfeladatait. 
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2. Helyzetelemzés  
 

2.1. Az iskola arculata 
 

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola Zugló legrégebbi iskolája, egy olyan 
összetett intézmény, ahol 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi 
képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon 
évente 2-2 osztályt indít. Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a 
pedagógiai program, a házirend.  
A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére. 
A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai 
számára a nagy zöld udvarral, sportpályával, udvari játszóeszközökkel. Az Álmos 
vezér tér 9. szám alatti régi patinás épületben a gimnáziumi osztályok, az új 
épületben a felső tagozat található. 
A 2014-ben elfogadott Pedagógiai programunkat 2017-ben felülvizsgáltuk, 
úgynevezett profiltisztítást is végeztünk. Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő világ (szülők, diákok és a 
társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva megújuljunk.  
 
Az alsó tagozaton évfolyamonként két különböző orientáltságú osztályt indítunk. 
Az „a” osztály a művészeti, humán irányultságú. Ezt az osztályt a humán 
műveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely a sokoldalú művészeti neveléssel, 
tevékenykedéssel fejleszti a gyerekek egyéniségét. Ebben az osztályban + 2 órában 
biztosítjuk a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást magyar nyelv és 
irodalomból.  
A „b” osztály matematika, informatika irányultságú. Reálműveltséget 
megalapozó arculat jellemzi, amely környezettudatos tevékenységekkel, a logikai 
gondolkodást fejlesztő játékok rendszeres használatával is formálja a gyerekek 
személyiségét. Ebben az osztályban + 2 óra áll rendelkezésre matematikából a 
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. 
Az angol nyelv oktatása első, második és harmadik évfolyamon választható 
tantárgyként heti 1 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában történik mindkét 
osztályban. Informatikát szintén választható tantárgyként már első osztálytól heti 1 
órában tanulhat minden diák.  
Az alsó tagozaton vizuális kultúrából, életvitel és gyakorlatból, angol nyelvből és 
informatikából alkalmazunk csoportbontást. 
 
A felső tagozaton szervesen folytatjuk az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját. 
A „a” osztályokban folytatódik a művészeti nevelés, a vizuális kultúra és az ének-
zene tantárgyakat csoportbontásban (heti 1-1 órában), az egyéni képességeket is 
figyelembe véve tanulhatják tanulóink (az 5-6. évfolyamon). Az irodalomoktatást 
ebben az osztályban (heti plusz 1 órában) drámapedagógiai foglalkozásokkal 
egészítjük ki, ahol a gyerekek kommunikációs képességeit, kreativitását, művészetek 
iránti fogékonyságát fejlesztjük készségfejlesztő és improvizációs játékokkal, 
helyzetgyakorlatokkal, beszéd-, mozgásos gyakorlatokkal, színpadi produkciókkal. 
A „b” osztályokban a matematika diagnosztikus mérés alapján két csoportot 
alakítunk ki, melyek közül az egyik emelt szinten heti 4+1 órában, míg a másik 
csoport heti 4 órában tanulja a matematikát és informatikából is +1 órában 
biztosítjuk a tehetséggondozást. 
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A felső tagozaton minden osztályban heti 4 órában tanítjuk az angol nyelvet 
osztálybontásban, továbbá minden osztályban alkalmazunk csoportbontást magyar 
nyelvből, matematikából, életvitel és gyakorlatból, informatikából, biológiából. 
 
A gimnáziumban az általános tantervű osztályunk kifutó rendszerben szűnik meg, 
helyette 2018. 09. 01-től felmenő rendszerben emelt szintű matematika – informatika 
profilú osztályt indítottunk. 
Az „a” osztályok egyik fele az emelt szintű matematika csoport emelt 
óraszámban tanulja a matematikát: a 9-11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon 
heti 6 tanóra keretében. Az „a” osztályok másik fele az informatika csoportok mind a 
négy évfolyamon tanulnak informatikát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 
9 - 10. évfolyamon heti 2, a 11. évfolyamon heti 3, a 12. évfolyamon heti 1 
tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú informatika csoporttal 
szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel 
teljesítse az előrehozott középszintű informatika érettségi vizsgát és ajánlás, 
hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első 
idegen nyelvként angolt tanulnak a diákok az „a” osztályokban heti 4 órában, a 
csoportbontások a tanulók angoltudás-szintje alapján valósulnak meg, de a 
csoportok közötti átjárást (az egyéni fejlődést figyelembe véve) biztosítjuk. Második 
idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv választható heti 3 órában. Az „a” 
osztályban választható a természettudományos orientáció: földrajzból, fizikából, 
kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra. Az „a” osztály profilja hozzájárul 
matematikából a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos 
teljesítmény eléréséhez és közvetve a természettudományos irányban való sikeres 
felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt szintű informatika érettségi vizsga pedig 
jó belépő a műszaki, gazdasági, informatikai és mérnöki diplomát nyújtó 
egyetemekre és főiskolákra. 
A „b” osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt 
óraszámú spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással. Az emelt szintű, 
emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint 
bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet heti 5 órában. A csoportok között 
a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk. 
Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a 
középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. 
évfolyamon az emelt szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük 
fel tanulóinkat. Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt 
óraszámban tanítjuk (heti 5 óra). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről 
indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható 
tantárgy (5. tantárgy) a második idegen nyelv legyen. A kétszintű érettségire való 
minél sikeresebb felkészülés jegyében a nyelvek mellett a „b” osztályokban is 
csoportbontásban tanítjuk a matematikát és az informatikát is.  Az emelt szintű nyelvi 
osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar 
irodalomból és történelemből jelent többlet órát.  
 
A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, 
beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése mind az általános iskolában mind a 
középiskolában kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, valamint 
logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segítségével 
tesszük ezt. 
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Sokféle és változatos tanórán kívüli programokat szervezünk kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 
 
Pedagógiai alapelveink: 
 
a) A kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés 

igényének kialakítása, aktív, tapasztalati tanulás. 
b) Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, az ismeretek 

előhívásának gyorsítása, összefüggések értelmezése, technológia által 
támogatott tanulás. 

c) Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek 
megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. 

d) Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni 
tolerancia. 

e) A demokratikus magatartásformák kialakítása. 
f) A különféle kommunikációs csatornákon nyert információk (verbális, vizuális, 

audio-vizuális, elektronikus) értelmezése, feldolgozása. 
g) Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. 
h) A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása. 
 
Pedagógiai céljaink: 
 
a) Tanulóközpontú és jelenségalapú nevelés-oktatás. 
b) Személyiségfejlesztés: személyes integritás és kreativitás kibontakoztatása. 
c) Tanulói tevékenységek előtérbe helyezése, gamifikáció. 
d) Képességek szerinti differenciálás, személyre szabott tanulás. 
e) Integrált pedagógiai stratégia (a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ill. szocio-
kulturális szempontból hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása). 

 
Pedagógiai funkciók, területek: 
 
a) Az alapkészségek elsajátításának biztosítása. 
b) Az indulási hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása. 
c) Értékközvetítés. 
d) Személyiségfejlesztés: kompetenciák, önmegvalósítás, önképzés. 
e) A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és 

feldolgozása. 
f) Pályaorientáció. 
g) Iskolai hagyományok ápolása. 
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2.2. A személyi feltételek alakulása 

 
A 2018/19. tanévben a 61 fő pedagógusból 56 fő teljes állásban foglalkoztatott, 5 fő 
részmunkaidős az októberi statisztika alapján, az engedélyezett pedagógus 
álláshelyek száma: 57,18. GYES-en, GYED-en van 4 fő. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2018/19-es tanévben a tantestület életkora az októberi statisztikai adatok alapján: 
3% 35 év alatti, 64% 35 és 54 év közötti, 33% 55 év feletti, azaz a következő vezetői 
ciklusban továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a lehetőségek szerinti 
fiatalításra, mivel tíz éven belül a nevelőtestület egyharmada eléri az öregségi 
nyugdíjkorhatárt. A tantestület átlagéletkora jelenleg: 49.2 év. 
 
A nevelőtestületben a férfi/nő arány a jellemző átlagnál kedvezőbb és már hosszú 
évek óta hasonlóak az arányok, mint az idei tanévben: 52 nő (85%), 9 férfi (15%).  
 
A nevelőtestület szakos ellátottsága az összetett iskola tevékenységéhez 
illeszkedik: 26 fő középiskolai tanári (beleértve a könyvtáros tanárt), 19 fő általános 
iskolai tanári végzettséggel rendelkezik, 16 fő tanító. 0,5 álláshelyen egy 
iskolapszichológus is segíti a munkánkat. 
A tantestület jól képzett, a pedagógusok végzettsége, képzettsége alapján a szakos 
ellátottság hosszú távon biztosított. Szervezetfejlesztés szempontjából hasznos a két 
különböző iskolatípusban történő áttanítás. Az általános iskolában és a 
középiskolában egyaránt tanít jelenleg 16 fő. 
 

Pedagógus-életpályamodell 
2019. január 1-jén Mesterpedagógus fokozatban lévő kollégák 6 fő, Pedagógus II 
fokozatot elért kollégák 17 fő. Gyakornok 2 fő. Összességében már nem Pedagógus 
I. fokozatban van a nevelőtestület 38%-a. A 2019-es minősítési tervbe felvett 
kollégák száma: 11 fő. 
 
A kollégák többsége minden évben igyekszik részt venni valamilyen 
továbbképzésen, szakmai konferencián, műhelymunkán. Néhány példa a 
népszerű és elvégzett továbbképzésekre: közoktatási vezető, szaktanácsadói 
felkészítés, érettségi elnöki felkészítés, bűnmegelőzéssel, pozitív pszichológia 
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alkalmazásával, konfliktuskezeléssel, tehetséggondozással, mediációval, 
mentorálással, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos képzések, illetve a 
témahetekhez kapcsolódóan (pl.: mindennapi pénzügyeink, IKT eszközök 
alkalmazása a különböző szakórákon). 2016. júniusában a Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ szervezésében minden pedagógus részt vett két továbbképzésen 
(Szakmai kompetencia-fejlesztés és IKT alkalmazásának alapjai az oktatásban), 
melyet az iskolánkban tartottak külső szakértők. 2017-ben szintén a POK szakértői 
tartottak egy szervezetfejlesztési napot és minden kolléga elvégezte a „Felkészítés a 
KRÉTA pedagógus moduljaihoz” című online képzést is. 
 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítik: 2 iskolatitkár, 2 rendszergazda 
másfél álláshelyen, 1 pedagógiai asszisztens, 1 laboráns.  
 
További közalkalmazotti státuszok az intézményben székhelyen és a 
telephelyen: 1 bentlakó gondnok, 3 portás, 8 takarító, 1 karbantartó, 1 üzemeltetési 
koordinátor.   
 

2.3  A tanulói létszám alakulása, a tanulók összetétele 
 

A tanulói létszám alakulása 2013-2018 (a tényleges és nem a számított létszám 
az októberi statisztikai adatok alapján): 
 
 

 
 
 
Mind az általános iskolai mind a gimnáziumi tanulók száma az utóbbi két évben 
növekedett.  
 
Összességében az iskola létszámadataiban az elmúlt tizenöt évre visszatekintve 
jelentős változás nem mutatható ki. 
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A tanulói létszám alakulása (nappali oktatás) 2004-2019 és az osztályok 
átlaglétszáma 2004-2019 között: 
 

 
 

 
 

 
Az összetett iskola működését a stabilitás jellemzi. Az évfolyamonként 2 osztály 
feltöltöttsége jónak mondható.  
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A 2018/19-es tanévben az osztályok tanulólétszámának átlaga az 1-8. évfolyamon 
391 fő/16 osztály= 24.4 fő, a 9-12. évfolyamon 252 fő/8 osztály= 31.5, amely 
magasabb a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott átlaglétszámoknál.  
A napközis csoportok száma: 8, a résztvevő tanulók száma az idei tanévben: 197 fő 
(a létszám az elmúlt évekhez hasonló). Egy csoportra jutó átlag: 24,6 fő. A 8 
napközis csoport feltöltöttsége jónak mondható. A felső tagozaton 38 fő igényelt 
tanulószobát, 2 tanulószobás csoportunk van.  
 
A tanulók összetétele 
 
A 2018/19-es tanévben a 643 tanulóból 281 fő zuglói (44%), 272 fő (42%) más 
kerületi, 90 fő (14%) más településről bejáró. Az intézmény másik két kerület 
határán található, így szívesen választják iskolánkat a X. és XVI. kerületben, illetve a 
főváros környéki kistelepüléseken élők is.  
 
A családi háttér a legtöbb tanuló számára rendezett körülményeket biztosít. 
2013 szeptemberétől már nincs pontos statisztikai adatunk a hátrányos illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkról, mivel a gyermekvédelmi törvény 
módosítása következtében nem elégséges tény, hogy a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a szülő önkéntes nyilatkozata is szükséges, 
mert ez alapján állapítható meg a szülő alapfokú iskolai végzettsége, vagy az, hogy 
egy évig álláskeresőként nyilvántartott, vagy az, hogy komfort nélküli illetve 
szükséglakásban él. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását a 
gyámhatóság állapítja meg a szülő kérelme és nyilatkozata alapján, azonban a szülő 
nem minden esetben kérelmezi, vagy tesz ilyen jellegű nyilatkozatot.  
Az idei tanévben 21 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 
HH-s tanuló 1 fő.  
 
A kiemelt figyelmet érdemlő tanulóink közül 14 fő SNI-s és 52 fő BTM-es, azaz 
tanulóink 10%-a. 
Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók: 
A 2016/2017. tanév második félévében gyűjtöttünk először adatokat a 
lemorzsolódással veszélyeztett tanulókról. A 2016/2017. tanév tanulói létszáma (5-
12. évfolyamokon): 392 fő. A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók létszáma akkor: 
10 fő volt, a tanulók 2,6 %-a, (ez az arány Budapesten: 7,2 % volt). A 2017/18. 
tanév első félévében 435 főből 8 fő (1,8%) a lemorzsolódással veszélyeztetett. A 
2017/18. tanév második félévében 422 főből 3 fő (0,7%) a lemorzsolódással 
veszélyeztetett. 
A 2018/19. tanév első félévében 446 főből 6 fő (1,3 %) - 3 fő a felső tagozaton, 3 
fő a gimnáziumban, a statisztikai adatok azt a tendenciát mutatják, hogy a félévkor 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma év végére csökken, tanulmányi 
eredményük javul. 
 
Az osztályfőnökök idén szeptemberben is felmérték az osztályokat 
veszélyeztetettségi szempontból, mely adatok a kollégák benyomásain alapultak. 
2019 februárjában új korszerűbb és egységes szempontok alapján felmértük a 
gyermekvédelmi figyelmet és/vagy megsegítést igénylő tanulók számát, melyet 
az alábbi táblázat foglal össze: 



VEZETÉSI PROGRAM   HELYZETELEMZÉS 

dr. Puszter Bernadett 14 

 

A 2018/19-es tanévben  
gyermekvédelmi figyelmet és/vagy megsegítést igénylő tanulók 

 szociális 
helyzet 
miatt 

a család 
életmódja 
miatt 

a család 
szétesése 
miatt 

nevelési 
tényezők 
miatt  

bántalmazás 
miatt 

Egészségügyi 
tényezők 
miatt t 

Alsó 
tagozat 

12 fő 3 fő 43 fő 11 fő 0 4 fő 

Felső 
tagozat 

16 fő 1 fő 56 fő 18 fő 2 5 fő 

Gimnázium 15 fő 0 71 fő 12 fő 1 fő 2 fő 

Összesen 43 fő 4 fő 170 fő 41 fő 3 fő 11 fő 

 
Egy-egy tanuló több szempontnál is szerepel, ezért 272 fő van a táblázatban, 
azonban mindösszesen ténylegesen 215 tanuló érintett, azaz tanulóink 33 %-a 
igényel gyermekvédelmi szempontból is külön figyelmet. 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókkal, valamint az általunk feltételezhetően hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi szempontból figyelmet igénylő tanulókkal 
kapcsolatos pedagógiai tevékenységeink az alábbiak: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tevékenységek megszervezése 

 csoportbontások 

 a 11-12. évfolyamon választható érettségire előkészítők széles skálája 

 felzárkóztató órák 

 szakkörök 

 konzultáció tanulási és egyéb problémákról 

 napközi otthon, reggeli és esti ügyelet biztosítása 

 iskolapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segítsége 

 nevelők, tanulók, szülők személyes kapcsolatai 

 iskolai táborok 

 alapítványi támogatás (táborok, versenyek) 

 szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, 
gyámhivatallal. 

 
Az egyes gyermekekhez igazítva választjuk meg a tevékenységi formákat. 
 

2.4. A tárgyi feltételek, gazdálkodás, felújítás, karbantartás 
 
Az intézmény három külön épületében rendkívül ideálisan helyezhető el a három 
különböző korosztály. 
Az alsó tagozat a Kántorné sétány 7. sz. alatti épületben működik, ahol 8 tanterem, 
egy számítógépterem, két kis nyelvi terem, egy könyvtárszoba, egy tornaszoba, 
ebédlő és tálalókonyha található. Minden tanterem a tágas zöld udvarra nyílik, amely 
egyaránt funkcionál sport- és játszóudvarként is. Az épület jellege, adottságai 
hozzájárulnak az alsó tagozat családias légköréhez, biztosítják az átmenetet az 
óvoda és az iskola között, így nálunk az iskolakezdet harmonikusnak mondható a 
legtöbb kisdiák számára. A kisiskolában is sikerült nyugodt körülményeket biztosítani 
a logopédus, fejlesztő pedagógus és az iskolapszichológus munkájához. 
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Az Álmos vezér tér 9. sz. alatt található új épületben a felső tagozat, a régiben a 
gimnázium található. Az osztálytermeken kívül mindkét épületben kialakítottunk 
szaktantermeket, melyek közül többet (fizika, kémia, ének, rajz, két informatika) az 
általános iskolások és gimnazisták közösen használnak. Éppígy közös a tornaterem, 
a sportudvar, a kis tornaterem, a könyvtár, az olvasóterem és az ebédlő használata 
is. Több tantárgyat (idegen nyelvek, informatika, életvitel és gyakorlat, matematika) 
csoportbontásban tanítunk mindkét iskolatípusban, így a tantermek kihasználtsága 
mindkét épületben jónak mondható.   
Mindhárom épületben működik az iskolarádió. Iskolánk IKT és audiovizuális 
eszközökkel való ellátottsága jó, természetesen a folyamatos fejlesztés, beszerzés 
és karbantartás továbbra is fontos feladat. Az oktatás hatékonyságát segítő 
szemléltető és kísérleti eszközök mennyisége és minősége valamennyi tantárgy 
esetében megfelelő, ahogy a testnevelés tanítását segítő sporteszközeink is.  
2013 januárjától 2016 decemberéig az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége volt. Önálló 
költségvetéssel nem rendelkezett, költségvetését és gazdálkodási kereteit a KLIK 
költségvetése tartalmazta. Az iskola működtetője Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata volt, a működéshez szükséges anyagi forrásokat a 
költségvetési rendelete határozta meg. 2017. január 1-jétől a Közép-Pesti Tankerületi 
Központ önálló költségvetési szervként látja el a fenntartói feladatokat és az 
önkormányzattól átvéve az iskolánk működtetését is. A KPTK az intézményvezetők 
bevonásával tervezi a költségvetését, intézményenként külön-külön is megtervezi az 
egyes intézmények működéséhez és feladatellátásához szükséges előirányzatokat, 
melynek év közbeni teljesítéséről, a pénzösszegek felhasználásáról is folyamatosan 
tájékoztatja az intézményvezetőket. Az intézményvezetők a havi készpénz-ellátmány 
felhasználásáról szabadon dönthetnek. 
2016 őszén a Hungast-Mecsek Kft. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzatával kötött megállapodása alapján teljes körűen felújította a 
székhelyen lévő tálalókonyhát és ebédlőt és új eszközök, gépek, modern éttermi 
bútorok is beszerzésre kerültek. 
Ezen kívül nagyobb beruházás intézményünkben az elmúlt 15 évben nem volt.  
A karbantartási, felújítási munkálatok folyamatosan valósulnak meg mind a három 
épületben, például: a kisiskola tetőszerkezetének javítása, a tantermek festése, a 
vizesblokkok felújítása, lámpatestek cseréje.  
Ami az eszközbeszerzéseket illeti elsősorban az informatikai eszközök terén 
történtek több milliós fejlesztések, például: 2018-ban 42 asztali számítógép, 42 
monitor, 18 notebook, 13 projektor beszerzése történt meg. Így mind a három 
informatika terem felszereltsége kielégítő, valamint minden osztályterem alkalmas 
multimédiás oktatásra, hiszen minden teremben van projektor, és minden kolléga 
rendelkezik laptoppal, és a legtöbb teremben hangfalakat is felszereltünk. Az életvitel 
és gyakorlat tantárgy oktatásához, valamint a témanapokhoz és témahetekhez 
szükséges szakmai anyagokat is minden évben sikerül megvásárolni. 
Az iskola a költségvetését egyéb forrásokból – termek bérbeadása - származó 
összegekkel is kiegészíti, a bérleti díjak egy részének visszaforgatásból két 
tanterembe vásároltunk új tanulói bútorokat az idei tanévben (1,2 millió forint 
értékben). 
Az alapítványok (Álmos vezér és Líceum) bevételéből anyagilag támogatjuk 
rászoruló tanulóinkat, hozzájárulunk a kirándulások, nyelvi tanulmányutak, egyes 
versenyek nevezési díjainak költségeihez, valamint jutalomkönyveket, tanulói 
bútorokat vásároltunk. 
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2.5. Az iskola szervezeti formája, működése 

 
Az iskola szervezete szerint összetett iskola. Az iskola szervezeti egységei: általános 
iskola 1-8. évfolyam és nappali rendszerű gimnázium 9-12. évfolyam. 

Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a jogszabályok, a 
fenntartó utasításai, valamint az iskola szabályzatai által előírtak szerint végzi.  
A szervezeti egységek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak, közvetlen 
felettesként: 
- általános iskola l-4. évfolyam   alsós intézményvezető-helyettes 
- általános iskola 5-8. évfolyam   általános intézményvezető-helyettes 
- gimnázium 9-l2. évfolyam  a gimnázium intézményvezető helyettese 
 
Az iskola vezetőségének tagjai: 

- intézményvezető 
- intézményvezető-helyettesek 
- a szakmai munkaközösségek vezetői 
- a diákönkormányzatokat segítő tanárok 
- a közalkalmazotti tanács elnöke 

 
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív véleményező és 
javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény 
más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a 
diákönkormányzat vezetőjével.  
 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 
nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört 
betöltő munkavállalója. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az 
intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a nemzeti köznevelési törvényben és 
más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) középvezetők (a szakmai munkaközösségek vezetői) segítik 
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 
Szakmai munkaközösségek 
Az általános iskolában és a gimnáziumban tanítók közösen alkotnak 
munkaközösséget az alábbi tantárgyak esetében: 

 reál (matematika, fizika, biológia, egészségtan, földrajz ill. természetismeret, 
kémia és informatika) 

 humán (magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népismeret, etika) 
 idegen nyelvek (angol, német, spanyol) 
 készségtárgyak (életvitel és gyakorlat, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés 

és sport, mozgóképkultúra és médiaismeret) 
A két iskolatípusban külön-külön alkotnak egy-egy munkaközösséget: 

 az osztályfőnökök  
 a tanítók és a napközisek. 
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A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény szakmai munkájának 
irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek célja: a tartalmi 
munka fejlesztése, a módszertani korszerűsítés, a tagok továbbképzésének, 
önképzésének segítése, az iskola vezetői számára szaktanácsok nyújtása az adott 
szaktárgy tanításával kapcsolatosan. Feladatuk véleményt nyilvánítani, 
eredményfelméréseket végezni, egységes követelményrendszert kialakítani a tanulók 
tudásszintjének folyamatos méréséhez, összeállítani az osztályozó, a javítóvizsgák, 
valamint a felvételi vizsgák és az érettségi vizsgák tételsorait, tanulmányi versenyek 
kiírása, szervezése, lebonyolítása, értékelni a munkaközösségben folyó szakmai 
munkát. 
 
Kiemelt vagy alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
Az iskola aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján (pl.: 
jelenleg működő mérési munkacsoport és digitális munkacsoport).  
 
A két iskolatípust és a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe véve két 
diákönkormányzat működik, melyek az iskola diákjainak érdekvédelmi és 
jogérvényesítő szervezetei. Az intézmény hatékonysága, eredményessége nagyban 
függ attól, hogy a tanulók jól érzik-e magukat az iskolában. Van-e módjuk, 
lehetőségük beleszólni az iskola életébe, tervezhetik, szervezhetik-e saját életük 
alakulását? A diákönkormányzatok az intézményben hatékonyan látják el a 
tanulóifjúság érdekképviseletét. 
 
Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére, a magasabb 
jogszabályokban előírtak szerint a nevelő- oktató munka segítésére alakult egyeztető 
fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges 
kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak 
szerint. Az intézményi tanács tagjai, létszáma: 

a szülőket     1 fő 
a nevelőtestületet    1 fő 
a települési önkormányzatot  1 fő  
a fenntartót     1 fő képviseli. 

 
A szülői szervezet közvetíti a szülők igényeit, elvárásait, kívánságait. A 
választmányba az 1-12. évfolyamig minden osztályból két-két szülő került, akik 
minden fontos kérdésben, a jogszabályi rendelkezések szerint véleményt 
nyilvánítanak. 
 
A közalkalmazotti tanács három tagja segíti a kapcsolattartást az intézmény 
vezetője és a közalkalmazottak között. Feladata: a munkáltatói döntéseknél ellátni a 
dolgozók képviseletét a jogszabályi rendelkezések szerint. 
 
Az iskola szervezetének, a vezetők közötti feladatmegosztásnak, az iskola 
működésének sematikus rajzait lásd: 2. számú melléklet. 
 

2.6. A nevelő- oktató munka 
 

Iskolánkban általános műveltséget megalapozó nevelés - oktatás folyik, 8 
évfolyamos általános iskolában és 4 évfolyamos gimnáziumban. Fontosnak tartjuk a 
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tanulók teljes személyiségének fejlesztését és a tanulói közösségek fejlesztését, a 
diákok érdeklődésének és képességeiknek megfelelő továbbhaladást és 
továbbtanulást, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. 
 
A pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottakkal 
összhangban végezzük.  
 
Az alsó tagozaton a személyi és tárgyi feltételek ideálisak, a tanítók rendkívül jó 
közösséget alkotnak, családias légkörben végzik munkájukat.  
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak középpontjában a kulcskompetenciák 
megalapozása áll. Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára 
történő kudarcmentes átmenetre, az óvodából hozott szokásrend további 
megerősítésére. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocio-kulturális környezetéből vagy 
a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentését. A szocializáció 
elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, erősítése (az iskolai 
szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és délutáni 
tevékenységek során is alapvető szempont. Nevelő-oktató munkánk fontos célja, az 
iskolába bekerülő gyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának 
megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése, valamint az önbizalom erősítése. 
Az óvodai nevelésre építve fejlesztjük a gyermekek anyanyelvi képességeit. A 
szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 
gyarapítása nagyon fontos feladat. Az első osztályokban az anyanyelvi tanítás a 
„hangoztató-elemző-összetevő” módszerrel történik. Kiemelt feladatunk az írás, 
olvasás és számolási készségek és az ezekhez kapcsolódó kompetenciák 
megalapozása. Az alsó tagozaton az egyik osztályban kiemelt szerepet kap a 
magyar nyelv és irodalom és a művészeti nevelés (kézműves technikák 
elsajátíttatása és a drámajáték). A másik osztályban nagyobb hangsúlyt kap a 
matematika és informatika oktatása. A környezeti nevelés terén a tanórán kívüli 
ismeretszerzési lehetőségek is nagy szerepet kapnak (napközi, iskolán kívüli 
programok, tanulmányi kirándulások stb.), így élményszerűbbé válik az 
ismeretszerzés. A pedagógiai feladatok részét képezi a mozgásigény kielégítése, a 
mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése is. 
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során folytatódik a 
kulcskompetenciák fejlesztése. Az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek 
segítségével biztosítjuk, hogy a gyermekek zökkenőmentesen lépjenek az 5. 
osztályba. A harmadik-negyedik évfolyamokon meghatározóbbá válnak az iskolai 
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 
előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat. 
Kiemelt feladatunk az értő olvasás, a számolási és matematikai készségek, az 
idegen nyelv valamint a szociális kompetenciák fejlesztése ebben az életkorban. 
Fontos feladatunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az 
elsajátíttatása, gyakoroltatása, valamint az önértékelés képességének kialakítása és 
fejlesztése. A mindennapos testneveléssel, sportprogramokkal támogatjuk a 
rendszeres testmozgás és a sport iránti igény fenntartását, megerősítését és 
kielégítését. Nevelő-oktató munkánk fontos részét képezi a kritikai és kreatív 
gondolkodás képességének fejlesztése, valamint a problémamegoldó gondolkodás 
megalapozása.  
Az alsó tagozat napközis foglalkozásain a tanulási módszerek elsajátíttatásán és az 
írásbeli feladatok tartalmi ellenőrzésén kívül tanítóink ügyelnek a 
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tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Képességfejlesztő játékokkal, a manuális 
készséget fejlesztő tevékenységekkel teszik színesebbé a tanórán kívüli nevelést.  
A délutáni, szabadidős programok legfontosabb nevelési feladatai közé tartozik az 
élmények nyújtása, a kíváncsiság felkeltése, komplex személyiségfejlesztés, a 
közösségfejlesztés, a gyerekek kommunikációs készségének fejlesztése, egymás 
elfogadására nevelés, az együttműködési készség fejlesztése, az egészséges 
életmódra nevelés, az esztétikai – művészi kifejezőképesség fejlesztése. A kollégák 
igyekeznek igényes és változatos lehetőségeket biztosítani a tanulók számára, 
változatos szabadidős programokat szerveznek: mozi, színház, cirkusz -és 
múzeumlátogatások, úszás, korcsolyázás, kirándulások stb. Az alsó tagozaton már 
hagyománnyá vált, hogy tanévenként 3-4 alkalommal egy-egy ünnephez vagy népi 
hagyományhoz kötve, többnyire szombat délelőtt, az összes kisiskolást és szüleiket 
is bevonva, játék-illetve kézműves foglakozást szerveznek a tanítók. Ezek a 
programok fontos szerepet játszanak a közösség építésében, fejlesztésében, 
melyekre gyakran meghívást kapnak a környező óvodások és szüleik is.  
 
A pedagógiai munka a felső tagozaton és a gimnáziumban 
 
Célszerű a felső tagozat és a gimnázium tevékenységét együtt vizsgálni, mivel 
minden tantárgyból közös, összetett szakmai munkaközösségekben folyik a munka. 
 
A pedagógiai feladataink megvalósítása során kiemelt feladatunk a kiemelt 
figyelmet igénylő tanulók fejlesztése: 

 A tanulási nehézségekkel küzdő ill. sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos 
egyéni fejlesztése, ezen tanulók minél kevesebb problémával, nehézséggel 
történő integrálása. 

 Minden tanítványunk számára az esélyegyenlőség biztosítása a tanítási-
tanulási folyamatban. 

 Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, logopédus és fejlesztő pedagógus 

segítségével végezzük a felzárkóztatást. 

 A tehetséggondozás is kiemelt feladataink közé tartozik, ezért minden 
lehetőséget kihasználunk tanítványaink képességfejlesztése érdekében. 
Tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy minél több tanulmányi versenyen 
vegyenek részt. 

 
A felsoroltak megvalósítását szolgáló intézményi sajátosságok a felső tagozaton és a 
gimnáziumban is:  

 Képességszintű csoportbontás minden osztályban matematikából és angol 
nyelvből. 

 Csoportbontás magyar nyelvből (a felső tagozaton és a 9. évfolyamon), 
informatikából, életvitel és gyakorlat tantárgyakból, biológiából (a 7-8. 
évfolyamon). 

 Bevezettük az 5. évfolyamon a hon-és népismeret, a 6. évfolyamon az 
egészségtan tantárgyak oktatását. 

 Testnevelésből nemek szerinti bontással segítjük a hatékonyabb munkát. 

 A művészeti nevelés területén tehetséges tanulóknak külön foglalkozást 
biztosítunk. 
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 Szorgalmazzuk minden tantárgyból az egyéni és kiscsoportos 
projektmunkákat, a gyakorlatiasabb, „kutassunk – vizsgálódjunk” típusú órák 
tartását.  Ezzel is biztosítva a tananyag hatékonyabb elsajátítását. 

 A szociális kompetencia fejlesztését, a közösségfejlesztést az osztályfőnöki 
órákon, a tudatosan tervezett közösségi programokkal, játékokkal végezzük.  

A humán tárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, hon-és népismeret) 
oktatásában a szaktárgyi, lexikális ismeretek átadásán kívül az elmúlt években 
középpontba került az olvasási-szövegértési készség, valamint a beszédkészség 
fejlesztése, a helyes és kreatív nyelvhasználat. Alapvető követelmény továbbra is az 
olvasás megszerettetése, a média és az internet dominanciájának csökkentése. Az 
irodalom klasszikus alkotóinak és alkotásainak, a történelem kimagasló 
személyiségeinek, eseményeinek megismertetése segíti tanulóink 
személyiségfejlesztését, az erkölcsi nevelést, a hazafias nevelést, az 
állampolgárságra, demokráciára nevelést.  
Örvendetes tény, hogy az iskolai megemlékezéseken, a kerületi versenyeken 
tanítványaink sikeresen szerepelnek, és az érettségin is jónak mondhatók a humán 
tárgyak eredményei.  
 
Az idegen nyelvek eredményes oktatása iskolánk egyik vonzereje és profilja. Az 
angol nyelvet tanítjuk alap - és emelt óraszámban mindkét iskolatípusban. A felső 
tagozaton 5. évfolyamtól kezdve diagnosztikus mérés alapján képességek szerinti 
bontást alkalmazunk minden osztályban. A gimnáziumban a 2. idegen nyelvet – 
német és spanyol - kezdő szintről indulva oktatjuk az egyik osztályban alap 
óraszámban, a másik osztály csoportjaiban emelt óraszámban. 
Nyelvoktatásunk célja, hogy tanulóink képesek legyenek gondolataikat, érzelmeiket, 
érvekkel alátámasztott véleményüket változatos kifejezésekkel, 
mondatszerkezetekkel megfogalmazni angol, spanyol, illetve német nyelven. 
Törekszünk mind a négy nyelvi alapkészség (beszéd, írás, olvasott és hallott szöveg 
értése) megközelítőleg azonos szintű elsajátíttatására. Hatékony és színvonalas 
nyelvtanári munkát tükröznek a méréseken elért eredményeink, a versenyeken elért 
helyezések, a sikeres nyelvvizsgák száma, az érettségin közép- és emelt szinten 
elért eredményeink. 
 
A természettudományos tantárgyak (természetismeret, egészségtan, fizika, kémia, 
biológia, földrajz) esetében a felső tagozaton és a gimnáziumban is egyre több a 
kiselőadás, a projektmunka, az online demonstrációval támogatott óra. A tanulók 
gyakran készítenek látványos ppt bemutatókat, ezekkel a bemutatókkal színesítve az 
órákat, a nehezebben tanulható tananyagrészeket. És egyre több az egyéni 
gyűjtőmunka, ami lehetőséget nyújt a diákok egyéni érdeklődése szerinti 
témaválasztásra, ezáltal belső motivációjuk felerősítésére. Sikeresek azok a 
csoportmunkák, ahol a gyerekek önállóan dolgozzák fel az anyagot és tanítják meg 
csoporttársaiknak, de a témakörök lezárásakor csoportmunkában való rendszerezés 
során is néha igazi versengés alakult ki a csoportok között. A felső tagozaton fontos 
szerepet töltenek be a tanórán kívüli programok (kirándulások, vetélkedők, ásvány- 
és kőzettani kiállítások, témanapok, táborok), melyek gyakorlati oldalról 
alátámasztják az elméleti ismereteket, és segítenek abban, hogy tanulóink jobban 
megismerjék hazánk tájait, növény- és állatvilágát, kőzeteit.  
A gimnáziumban a nagy osztálylétszámok, és a gyakorlati feladatok nagy időigénye 
miatt a gyakorlati foglalkozásokra (kísérletek, mikroszkópos vizsgálatok, 
növényhatározás stb.) a tanórákon kevéssé adódik lehetőség ezekre az orientációs 
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és fakultációs órák során fektetünk nagyobb hangsúlyt. A biológia, mint választott 
érettségi tantárgy népszerű a gimnáziumban, de földrajzból, fizikából és kémiából is 
érettségiznek tanulóink. 
 
A matematikát mindkét iskolatípusban csoportbontásban tanítjuk, az 5-8. 
évfolyamon képességek szerinti bontásban. Örvendetes, hogy a tanév végi és az 
érettségi átlagok javuló tendenciát mutatnak, és jók a mérési eredményeink is.  
Tehetséges tanítványaink rendszeresen részt vesznek és jó eredményeket érnek el 
a Zrínyi Ilona, a Bátaszéki, az Orchidea-Pangea, a Kockakobak Országos, a 
Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyeken, a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen, az Amfiteátrum kupán, a kerületi matematika versenyen, de a 
tehetséggondozás mellett ügyelünk a felzárkóztatásra is.  
A gimnáziumban matematikából a 9. évfolyam elején íratott felmérő dolgozatok 
alapján a tanulók hozott tudása 30-40% körüli átlagos teljesítményt mutat (különösen 
gyenge a diákok geometriai ismerete, ez évek óta gond). Ezért nálunk a hozott szint, 
a logikai készségek megtartása is komoly erőfeszítést kíván tanártól és tanulótól 
egyaránt. A tantárgy helyzetét nehezíti, hogy a matematikában szintén előtérbe 
került a szövegértés, a mindennapi életből vett feladatokat a diákok nehezen értik 
meg és nehezen dolgozzák át a matematika nyelvére. Az idei tanévtől felmenő 
rendszerben egy csoport emelt szinten emelt óraszámban tanulja a matematikát.  
 
Az informatikai oktatásunk során az általános iskolások az operációs 
rendszerekkel, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokkal ismerkednek, 
vagyis az informatikai alapműveltség kialakítása és korunk informatikai szintjéhez 
való szocializálás történik. A megszerzett informatikatudást más tantárgyaknál is 
használják tanulóink (pl.: prezentációkészítés). A gimnáziumban felmenő 
rendszerben az idei tanévtől van egy emelt óraszámban tanuló csoport. Törekszünk 
arra, hogy az operációs rendszereket, irodai alkalmazó szoftvereket, információ-
technológiai ismereteket és a hálózati kommunikációs képességeket tanulóink 
magas szinten sajátítsák el. Évről-évre többen választják a tantárgyat érettségi 
tárgyként emelt és középszinten egyaránt. 
 
A művészeteknek jelentős személyiségformáló hatásuk van, s a mi 
intézményünkben évek óta hatékony és sikeres a művészeti nevelés, az ének-zene, 
a rajz és vizuális kultúra, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeretek oktatása 
Az énekórákon a legfontosabb cél, hogy a gyerekek a közös éneklés és 
zenehallgatás örömét minél többször átéljék. A rajz és vizuális kultúra tanításának 
minőségi mutatói a folyosókat és tantermeket díszítő szép gyermekrajzok, valamint 
az a tény, hogy évek óta többen választják érettségi tárgynak a vizuális kultúrát. 
 
Az életvitel és gyakorlati ismeretek tanítása az 5-7. évfolyamon csoportbontásban 
történik. A színes, változatos tanóráknak köszönhetően a gyerekek kedvelik a 
technika órákat. Az elméleti tananyag oktatása mellett az igazi gyakorlati órákon 
hatékonyan fejleszthető tanulóink manuális készsége és kreativitása. A 
környezettudatossággal kapcsolatban tervezett nevelési feladatok is maradéktalanul 
sikeresek. A 12. évfolyamon bevált a kiscsoportos és páros munkában, internetes 
források alapján történő tananyag feldolgozás. Ettől a tanévtől a papírmentes tanítást 
a Google dokumentumok és Google diasorok megoszthatósága teszi lehetővé. A 
tanulók az órai munkájukat az okostelefonjaikkal és az iskola tabletjeivel végzik. A 
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tantárgy célja, tematikája, beosztása, tesztkérdések a szaktanár weblapján 
folyamatosan elérhetők. 
 
Az iskola alapvető feladata tanulóink egészséges testi fejlődésének biztosítása. A 
testnevelés tanításában elsősorban diákjaink állóképességének fejlesztése, 
erőállapotuk javítása kerül előtérbe, és a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését 
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait szolgálja a 
mindennapos testnevelés és a sportköri tevékenység is. Testnevelőink nem éppen 
ideális tárgyi körülmények között végzik munkájukat. Az 5-8. évfolyam 8 osztálya és 
a 9-12. évfolyam 12 nagy létszámú tanulócsoportja számára kicsi a tornaterem, és 
az alagsori tornaszoba. Jobb infrastrukturális körülmények között könnyebb lenne 
tudatosítani a diákokban, hogy a sport, a testmozgás nem csak fizikailag erősít, de 
mentálisan is: megtanít kitartóan küzdeni. 
 
 
A 8. osztályosok beiskolázási adatai 
 

Felvételt nyert 2015/2016. 
tanévben 

2016/2017 
tanévben 

2017/2018 
tanévben 

Gimnáziumba 20 14 11 

Szakgimnáziumba 13 19 19 

Szakközépiskolába 10 3 6 

Szakiskolába 3 1 2 

8. évfolyam létszáma 
összesen  

46 37 38 

 
A fenti táblázat alapján az alábbi következtetésekre juthatunk. 
 
Intézményünkben eddig nem jelentett problémát a hat- és nyolcosztályos 
gimnáziumok elszívó hatása. Évente kb. 10-15 fő felvételizik nyolc- és hatosztályos 
gimnáziumokba, többségük sikerrel, de a szülők néhány esetben a sikeres felvételi 
ellenére a tanév végén úgy döntenek, maradjon gyermekük a jó közösségben, a 
megszokott körülmények között. Évente 2-3 tanuló távozik emiatt a 4. osztályokból, 
illetve 4-5 fő a 6. évfolyamról. Következésképp nem volt szükség 
osztályösszevonásra a 7. és 8. évfolyamon, és valamennyi tanulót sikerült 
beiskolázni a 8. évfolyam végén.  
 
Gimnáziumunk dinamikusan fejlődik, egyre népszerűbb a kerület, a szomszédos 
kerületek és a közeli kistelepülések általános iskolásai körében. Az elmúlt 
tanévekben többszörösére nőtt a túljelentkezés. Így a gimnáziumunkba jelentkező 
saját nyolcadikosaink közül is elutasítottuk azon jelentkezők felvételét, akik nem 
érték el a megfelelő pontszámot. Saját tanulóink hozott pontok alapján vesznek részt 
a középiskolai felvételi eljárásban, 2017-ben a 42 pontot 48 pontra emeltük fel.  
A 2017/18-as tanévre az általános tantervű „a” osztályunk 34 férőhelyére 274-en 
jelentkeztek, a „b” osztály angol-spanyol csoport 17 férőhelyére 155-en, az angol-
német csoport 17 férőhelyére 136-an jelentkeztek. A 2018/19-es tanévben az „a” 
osztály először induló emelt szintű matematika csoportjának 17 férőhelyére 69-en, az 
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informatika csoport 17 férőhelyére 154-en jelentkeztek. A „b” osztály angol-spanyol 
csoport 17 férőhelyére 198-an, az angol-német csoport 17 férőhelyére 165-en 
jelentkeztek. Az idei tanévi adatok is hasonlóan alakulnak, jelenleg is több mint 
nyolcszoros a túljelentkezés az induló kilencedik osztályainkba (2 osztály 68 
férőhelyére 604-en jelentkeztek). 
 
Az év végi összesített statisztikai adatok alapján az alsó, a felső tagozat és a 
gimnázium tanulmányi átlaga az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Tanév végi 
átlagok 

2014/15-ös 
tanév 

2015/16-os 
tanév 

2016/17-es 
tanév 

2017/18-
as tanév 

Alsó tagozat 4,42 4,52 4,57 4,62 

Felső tagozat 3,86 3,98 3,86 4,1 

Gimnázium 3,68 3,76 3,81 3,87 

 
 
Örvendetes tény, hogy iskolánk tanulóinak év végi tanulmányi eredménye a felső 
tagozaton is, de főként az alsó tagozaton és a gimnáziumban mutat egyenletes és 
folyamatos javulást.  
 
A 2018/19-es félévi statisztikai adatok alapján a nyelvvizsgával rendelkező 
tanulóink száma a gimnáziumban: 
 

A nyelvvizsga szintje Középfokú nyelvvizsga Felsőfokú nyelvvizsga 

Tanulók száma 23 fő 3 fő 

 
 
Versenyeken elért eredményeink 1-8. évfolyam 
 

Versenyeredmények 

kerületi fővárosi/regionális országos 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

2014/2015. tanév   

sportversenyek 4 15        

reál tantárgyi 

versenyek 7 4 

4 

2 1 1 2 1 1 

humán tantárgyi 

versenyek 3 2 

 

1   1    

angol nyelvi 

versenyek 1  

 

      

művészeti versenyek 1 1        

egyéb - nem tantárgyi 

és nem sport - 

versenyek 8 7 

 

5 

      

összesen 26 29 10 2 1 2 2 1 1 
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Versenyeredmények 

kerületi fővárosi/regionális országos 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

1-3. 

hely 

4-6. 

hely 

7-10. 

hely 

2015/2016. tanév    

sportversenyek 4 24 3    1   

reál tantárgyi 

versenyek 2 2 

17 

2 1 2 2   

humán tantárgyi 

versenyek   

 

9   1    

angol nyelvi 

versenyek 1  

 

1   2   

művészeti versenyek    1      

egyéb - nem tantárgyi 

és nem sport - 

versenyek 9 6 

 

7 

      

összesen 16 32 36 4 1 3 5   

2016/2017. tanév    

sportversenyek 14 43 11    1   

reál tantárgyi 

versenyek 1 2 

5 

1 1 2    

humán tantárgyi 

versenyek 1 2 

 

9  1     

angol nyelvi 

versenyek   

 

      

művészeti versenyek          

egyéb - nem tantárgyi 

és nem sport - 

versenyek 1 3 

 

   10   

összesen 17 50 25 1 2 2 11   

2017/2018. tanév    

sportversenyek 19 27     2   

reál tantárgyi 

versenyek 3 5 

9 

1      

humán tantárgyi 

versenyek  1 

 

3   1    

angol nyelvi 

versenyek 3  

 

   1 2  

művészeti versenyek    1      

egyéb - nem tantárgyi 

és nem sport - 

versenyek 3  

 

 1 2 10   

összesen 28 33 12 2 1 3 13 2  
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A fenti táblázat eredményei azt bizonyítják, hogy a zuglói általános iskolák között az 
erős középmezőnyhöz tartozunk. Dobogós helyezést évek óta elsősorban 
matematikából, angol nyelvből, magyarból és informatikából érünk el. 
A Zugló Kupa és egyéb sportversenyeken is nagyon jó teljesítményt mutatunk. 
 
Gimnáziumunk a javuló tanulmányi és érettségi eredmények ellenére sem szerepel 
előkelő helyen a gimnáziumokat rangsoroló listán. A gimnáziumok rangsorát a 
legkönnyebben mérhető mutatók /felsőoktatási intézménybe felvételt nyert tanulók 
száma, OKTV eredmények, nyelvvizsgák száma, emelt szintű érettségik száma stb./ 
alapján készítik el. Pedig nem ezektől a „kibocsátási értékektől” függ, hogy jó vagy 
rossz-e egy iskola. Természetesen az egyéb tényezők: családias, baráti légkör, a 
tanárok embersége, szellemisége, a diákok tartalmas, mozgalmas közösségi élete 
stb. nehezen „mérhetők”.  
A mi gimnáziumunkba kevés kitűnő, illetve jeles diák érkezett, azonban az elmúlt 
négy évben már egyre több egyre jobb tanulmányi átlaggal rendelkező diák 
felvételizett hozzánk. A mi iskolánkban a hátrányosabb szocio-kulturális helyzetből 
induló vagy a sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási, beilleszkedési 
nehézségekkel rendelkező illetve az átlagos képességű tanulókból is igyekszünk 
kihozni a maximumot. A nevelő-oktató munkánkban sokkal magasabb a hozzáadott 
érték, a befektetett energia, az input, s az igazi pedagógus számára ez a minőségi 
munka értéknövelő eleme, és ez nem mutatható ki a kibocsátási mérőszámokból, a 
statisztikai adatokból, az outputból.  
 
 
Néhány szó az érettségi eredményekről: 
 
Tanítványaink a nappali tagozaton élnek mind az emelt mind a középszintű érettségi 
lehetőségével, a 10-11. évfolyamosok pedig élnek az előrehozott érettségi 
lehetőségével angol nyelvből és informatikából. 
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A 2018. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak eredményei 
 

Vizsgatárgy Vizsgaszint 12.A 
bizottságában 
vizsgázók 
száma 

átlag 12.B 
bizottságában 
vizsgázók 
száma 

átlag Iskolai 
átlag 

Magyar nyelv 
és irodalom 

közép 28 4,32 28 4,28 4,30 

Matematika közép 26 3,73 25 3,76 3,74 

emelt - - 1 5,00 5,00 

Történelem közép 27 3,81 28 3,89 3,85 

emelt 1 5,00 - - 5,00 

Angol nyelv közép 20 3,85 33 4,54 4,19 

emelt 7 4,57 10 4,20 4,38 

Német nyelv  közép 8 3,87 5 3,60 3,73 

Spanyol 
nyelv  

közép 5 3,00 4 4,00 3,50 

emelt - - 1 5,00 5,00 

Biológia  közép 8 3,12 2 4,50 3,81 

emelt - - 1 4,00 4,00 

Földrajz  közép 1 4,00 1 5,00 4,50 

Informatika közép 14 4,07 12 3,75 3,91 

emelt 2 3,50 - - 3,50 

Testnevelés közép 5 4,40 3 4,66 4,53 

Vizuális 
kultúra 

közép 4 4,25 3 4,00 4,12 

átlagok 
átlaga 

  3,96  4,27 4,11 

 
 
Az előrehozott érettségi vizsgák eredményei: 

vizsgatárgy vizsgaszint vizsgázók 
száma 

átlag 

angol nyelv középszint 23 4,91 

emelt szint 4 5,00 

informatika középszint 11 4,45 

emelt szint 1 3,00 
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Az érettségi eredmények összehasonlítása 
 

Vizsgatárgy és vizsgaszint 2016 2017 2018 

Magyar nyelv és irodalom középszint 3,54 3,51 4,30 

Matematika középszint  2,57 3,45 3,74 

Matematika emelt szint - 3,00 5,00 

Történelem középszint  3,13 3,44 3,85 

Angol középszint  4,52 4,01 4,19 

Angol emelt szint  4,66 4,38 

Német középszint  4,00 4,05 3,73 

Német emelt szint - 5,00 - 

Spanyol középszint  3,88 3,66 3,50 

Spanyol emelt szint  3,50 5,00 

Biológia középszint 3,72 2,75 3,81 

Biológia emelt szint - 5,00 4,00 

Fizika középszint  4,00 4,25 - 

Fizika emelt szint  4,00 - 

Földrajz középszint 3,2 2,50 4,50 

Vizuális kultúra középszint 3,66 3,50 4,12 

Testnevelés és sport középszint 3,71 4,33 4,53 

Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint - 4,00 - 

Informatika középszint  - - 3,91 

Informatika emelt szint - - 3,50 

 
 
Érettségizett tanulóink közül a tehetségesek, a jó eredménnyel végzők elsőre 
bekerülnek a választott felsőoktatási intézménybe, a többiek általában felsőfokú 
szakképzésben vesznek részt (mert a költségtérítéses képzéseket a családok anyagi 
helyzetük miatt nem képesek vállalni), és egy-két év elteltével folytatják 
tanulmányaikat főiskolán, illetve egyetemen. 
 
 
A tanórán kívüli nevelés 
 
Az intézményekben általában elsősorban a tanórai munka eredményessége és 
hatékonysága a kiemelten kezelendő feladat: ellenőrzött, mért és értékelt. Pedig a 
szakórákon kívül számos lehetőség adott a nevelő-oktató munkára: napközis 
foglalkozások, szakkörök, versenyek, sportkörök, színház- és múzeumlátogatások, 
kirándulások, táborok, megemlékezések stb.  
Összetett iskolánk tudatosan rögzítette meglévő hagyományait és újak kialakítására 
törekedett. Hagyományőrző tevékenységeink az alábbiak: tanévnyitó ünnepély, 
méltó megemlékezések nemzeti ünnepeinkről, Gólyahét, Gólyaavató, Mikulás, 
adventi készülődés, adventi hangverseny, osztálykarácsonyok, farsangi bálok 
Szalagavató, nyílt napok (1-4. évfolyamon és a gimnáziumban), Tortahét, Álmos 
Olimpia, Álmatlan Álmos Sportmaraton, Nemzetek napja, Föld napja, Egészségnap, 
Költészet napja, Anyák napja, ballagások (8. és 12. évfolyam), tanévzáró ünnepély. 
Iskolánkban a tanórákon kívüli nevelés rendkívül hatékony formái a különböző 
táborok. A tanév során szervezünk sítábort diákjaink és szüleik számára, valamint 
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külföldi tanulmányutakat – angol, német és spanyol nyelvterületre. 1993-ban merész 
kezdeményezésnek indult, mára hagyománnyá vált a soltvadkerti gyalogtúra (Gyere 
Gyalog Soltvadkertre!). Tanulóink minden évben más-más útvonalon gyalogolnak 
Budapestről Sotyára. Az alsó tagozatosok számára nyáron egy hetes tematikus 
tábort, a gimnazisták számára augusztusban gólyatábort szervezünk.  
A témanapok elégedettségét a diákok körében minden évben online kérdőívvel 
mérjük, elsősorban arra keressük a választ, hogy melyik állomás tetszett a leginkább, 
milyen típusú állomást, feladatot szeretnének diákjaink a jövőben, milyen témákat 
dolgozzunk fel, és miért tartják hasznosnak ezeket a programokat. 
 
 

2.7. Mérések - értékelések, partneri elégedettségi vizsgálatok 
eredményei 

 

2.7.1. DIFER mérés az első évfolyamon 

 
2018 őszén az első évfolyamon 50 tanulóval végezték el a tanítók a rövid DIFER 
mérést. A mérés célja az volt, hogy a gyerekeket tanító pedagógusok és a szülők is 
képet kapjanak a gyerekek alapkészségeinek fejlettségéről. 
A mérőeszköz a következő 7 alapkészséget méri (játékos) feladatokon keresztül: 
1. írásmozgás-koordináció készsége, amely az írástanítás feltétele, 
2. beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos 
feltétele, 
3. relációszókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele, 
4. elemi számolás, 
5. tapasztalati következtetés, 
6. tapasztalati összefüggés-megértés, amelyek az értelmi fejlődés feltételei, 
7. szocialitás, amely az iskolai léthez és fejlődéshez nélkülözhetetlen. 
 
A hét teszt százalékpontban kifejezett átlaga a DIFER-index.  
 

 1.a osztály 1.b osztály 1. évfolyam 
összes tanuló 

átlaga 

 Az alapkészségek százalékos 
eredményei: 

1.Írásmozgás-koordináció készsége: 79% 73% 76% 

2.Beszédhanghallás: 56% 91% 74% 

3.Relációszókincs: 89% 98% 93,5% 

4.Elemi számolás: 88% 94% 91% 

5.Tapasztalati következtetés: 84% 81% 82,5% 

6.Tapasztalati összefüggés-
megértés: 

62% 78% 70% 

7.Szocialitás: 88 90% 89% 

 
A DIFER-index alapján különböző fejlettségi szintbe sorolhatók a tanulók.  
 
 
 



VEZETÉSI PROGRAM   HELYZETELEMZÉS 

dr. Puszter Bernadett 29 

Az eredmények az előző tanévekben végzett mérésekkel összehasonlítva a 
következőket mutatják: 
 

 2015-
2016. 
tanév 

2016-
2017. 
tanév 

2017-
2018. 
tanév 

2018-
2019. 
tanév 

1. Előkészítő szinten áll: 0 0 0 0 

2. Kezdő szinten áll: 5 5 0 2 

3. Haladó szinten áll: 21 7 11 5 

4. Befejező szinten áll: 16 20 24 21 

5. Optimum szinten áll: 13 19 17 22 

 
A befejező és optimális szintet elért gyerekek készségei megfelelőek az 
iskolakezdéshez, gyógypedagógiai segítséget nem igényelnek. A kezdő és haladó 
szintű teljesítménynél a készségek kialakulóban vannak (nálunk 7 ilyen tanuló van a 
felmért 50 főből az idei tanévben), azaz készségeik nem voltak megfelelőek az 
iskolakezdéshez. (2015 őszén 26 ilyen tanuló volt a felmért 55 főből.) 
A százalékolás azon feladatokban, amelyek alacsony pontszámúak a rövid DIFER-
ben, erősen torzíthatnak. Különösen igaz ez a beszédhanghallásra, ami ebben a 
feladatsorban csak két pontot ér, tehát hiba esetén 50% vagy 0 % lesz a 
teljesítmény. A beszédhanghallás mérésének eredménye mutatta a beszédhibás 
tanulók logopédiai fejlesztésének szükségességét.  
A mérés eredménye azt mutatja, hogy a gyerekek szociálisan érzékenyek: 
igazságérzetük, kötelességtudatuk fejlett, társas feladathelyzetben helyesen 
viselkednek. 
Az alapkészségek elsajátíttatása kiemelten hangsúlyos. A fejlesztést az optimális 
szint eléréséig folytatják a tanítók a tanítási órákon, differenciált 
képességfejlesztéseken, egyéni foglalkozásokon, logopédiai foglalkozásokon is. A 
kimagasló eredményeket elérő tanulókat differenciált foglalkozások, 
tehetséggondozás keretén belül fejlesztik tovább. A most már felmenő rendszerben 
minden osztályban használt LÜK készlet nagyban segíti a tanítók munkáját. 
 

2.7.2. Az országos kompetenciamérés matematikából a 6., 8. és 10. évfolyamon 

 
Az országos kompetenciamérés eredményeinek összesítő táblázatát mérési 
területenként és évfolyamonként 2011-2017 között ld. a 3. számú mellékletben. 
 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése, fejlődési tendenciák 
matematikából: 
 
Az átlageredmények alakulása a 6. évfolyamon: 
 

Mérési terület Évf.  Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Matematika 6. intézmény 1534 1643 1591 1602 1480 1583 1642 

országos 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497 

budapesti 1541 1549 1548 1535 1546 1544 1561 
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Ha 7 évre visszamenőleg vizsgáljuk iskolánk 6. évfolyamon elért átlageredményeit, 
azt állapíthatjuk meg, hogy tavaly a 2012. évi eredménnyel azonos szinten 
teljesítettünk, a 2013-as, 2014-es és 2016-os átlageredményekhez képest nincs 
szignifikáns változás, de a 2015-ös eredményhez viszonyítva szignifikánsan jobb a 
teljesítményünk.  
 
 
Tanulóink átlageredményeit matematikából 2011-től 2017-ig az alábbi 1-4. ábrák 
szemléltetik: 
 
 

 
 
1. ábra: Tanulóink átlageredményei a 6. évfolyamon matematikából 
 
Összehasonlítva iskolánk eredményeit az országos és a budapesti eredményekkel 
elmondhatjuk, hogy a vizsgált évek majdnem mindegyikében az országos és a 
budapesti átlag fölött teljesítettünk. Csupán egy év, a 2015-ös képez ez alól kivételt, 
ahol eredményünk ugyan minimálisan, de alatta van az országos értéknek és sajnos 
jóval a budapesti átlag alatt teljesítettünk. Kimagaslóan jó volt a teljesítményünk a 
2012-es évben, ami az adott évfolyam rendkívül jó képességű tanulóinak is 
köszönhető. A 2017-es év teljesítményével is elégedettek lehetünk, hatodikosaink 
ismét a budapesti illetve országos átlag fölött teljesítettek. A budapesti intézmények 
viszonylatában a hasonlóan teljesítők száma 105, a jobban teljesítők száma 5, a 
gyengébben teljesítők száma 169 iskola volt.  
Az elmúlt éveket vizsgálva azt is megállapíthatjuk, hogy tanulóink egyre nagyobb 
része veszi komolyan a tanulói háttér kérdőívek kitöltését, és leadását, így iskolánk 
rendelkezik CSH- indexszel. Várható eredményünk az összes telephelyre illesztett 
regressziós egyenes alapján 1550, a budapesti általános iskolai telephelyekre 
illesztett regressziós egyenes alapján pedig 1559 lenne. A tényleges eredményünk 
1642 lett, ami szignifikánsan jobb az elvárt eredménytől. A hozzáadott pedagógiai 
értéket meghatározhatjuk, ha a tényleges eredményből kivonjuk a becslés alapján 
várható értéket. Ha ez a különbség pozitív, akkor az jó, mivel van hozzáadott 

Matematika eredmények a 6. évfolyamon 
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pedagógiai értéke az iskolának. A számítások alapján nálunk ez az érték pozitív, 
tehát van hozzáadott pedagógiai értékünk. 
Örvendetes továbbá hogy, a 2017. évi mérésben az alapszint alatt teljesítők aránya 
iskolánkban nagyon alacsony (3%), ami jóval az országos és budapesti átlag alatt 
van. 
 
Az átlageredmények alakulása a 8. évfolyamon: 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése: 

Mérési terület Évf.    Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Matematika 8. intézmény 1700 1667 1655 1742 1670 1627 1667 

országos 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612 

budapesti 1636 1658 1669 1649 1662 1638 1666 

 
A 2017. évi eredményünket összehasonlítva az előző évek eredményeivel 2013-ig 
bezárólag elmondhatjuk, hogy nincs szignifikáns változás. A 2014-ben elért 
eredményünk kimagaslóan jó volt, így ehhez az évhez viszonyítva a 2017. évi 
eredményünk szignifikánsan gyengébb. 
 
 

 
 

2. ábra: Tanulóink átlageredményei a 8. évfolyamon 
 

Iskolánk 8. évfolyamainak átlageredményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 2013-
as és a 2016-os évek kivételével minden évben az országos és a budapesti átlag 
fölött teljesítettünk. A 2017-es évben is sikerült az országos valamint a budapesti 
átlag felett teljesítenünk. A 2015-ben nagyon gyenge teljesítményt nyújtó 
hatodikosaink 2017-ben jobban teljesítettek a nyolcadikos mérésen. A 8. osztályos 
tanulók 2015-ös 6. évfolyamon mért átlageredménye 1482 volt. A várható eredményt 
az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 1584 standard pontban 
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határozták meg. A budapesti általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós 
egyenes alapján 1611 volt az elvárt eredmény. A tényleges eredményünk (1667), 
nem különbözik szignifikánsan budapesti összes telephely viszonylatában becsült 
eredménytől, viszont az összes telephelyi eredmények alapján becsült értéktől a 
tényleges eredményünk szignifikánsan jobb. 
A budapesti általános iskolákat figyelembe véve, a jobban teljesítő iskolák száma 47, 
a hasonlóan teljesítőké 178, a gyengébben teljesítőké 49 volt. 
 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján, nyomon követhető hatodikos tanulóink 
fejlődése és eredményeik a 8. évfolyamon. 
 
Mérési terület Évfolyam Átlageredmény 

2011 - 2013 2012 - 2014 2013 - 2015 2014 - 2016 2015 - 2017 

Matematika 6 – 8. 1534 - 1655 1643 – 1742 1591 - 1670 1602 – 1627 1480 - 1667 

 

 
 
3. ábra Tanulóink fejlődése matematikából 
 
A diagram jól szemlélteti, hogy a vizsgált évek mindegyikében fejlődést láthatunk 
tanulóink eredményében. A legkiugróbb ez a fejlődés a 2011-2013. és a 2015-2017 
évek viszonylatában. A legmagasabb átlageredményt pedig a 2012-2014. években 
értük el.  
A mérések is alátámasztják, a több éve jól bevált matematika csoportbontás, a 
tanulói képességek szerinti haladás, felzárkóztatások, egyéni fejlesztések 
meghozzák a kívánt eredményt.  
 
 
 
Az átlageredmények alakulása a 10. évfolyamon: 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése: 
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Mérési terület Évf.  Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Matematika 10. 
intézmény 1641 1635 1640 

1690 1734 1732 1713 

országos 1635 1632 1640 
1631 1645 1641 1647 

4 évf. gimn. 1724 1727 1735 
1691 1685 1733 1735 

 
 

 

 
 
4. ábra: Tanulóink átlageredményei a 10. évfolyamon 
 
Átlageredmények a 4 évfolyamos gimnáziumi típusokban: 
 

4 évfolyamos 
gimnázium 

kis 4 
évfolyamos 
gimnázium 

közepes 4 
évfolyamos 
gimnázium 

nagy 4 
évfolyamos 
gimnázium 

Budapesti 4 
évfolyamos 
gimnázium 

1735 1627 1706 1770 1747 

 
 
Gimnáziumunk mindenkori tizedik évfolyama 2013-ig az országos átlag körül 
teljesített, és jóval a 4 évfolyamos gimnáziumok budapesti átlaga alatt. A hozzánk 
felvételt nyert nyolcadikosok minden évben nagyon gyengén teljesítettek 
kilencedikben az év eleji helyi diagnosztikus méréseken is, azaz átlag alatti hozott 
tudással rendelkeztek. És sajnos minden korábbi tizedikes évfolyamra vonatkozott, 
hogy a gyerekek döntő része a középiskolás feladatok megoldásában, alapvető 
matematikai készségproblémákkal küzdött, úgymint műveleti és előjel szabályok, 
zárójel alkalmazás és felbontás problémája, törtes műveletek elvégzése, 
összevonás, alapvető fejszámolási gondok. Célul tűztük ki ennek az eredménynek a 
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lényegi javítását. A 2013/14-es tanévben módosított pedagógiai programunkban 
bevezettük az osztálybontást matematikából, és a képességek szerinti 
differenciálást. 
2014 óta egy markáns és stabil pozitív javulási tendencia figyelhető meg, minek 
hatására egyre jobban az országos átlageredmény fölött teljesítünk, és felzárkóztunk 
a 4 évfolyamos gimnáziumokhoz. Néhány éve átsorolták iskolánkat kis 4 osztályos 
gimnáziumok közül, a közepes 4 osztályos gimnáziumok közé. Mind a kis (1627), 
mint a közepes 4 évfolyamos gimnáziumokhoz (1706) viszonyítva az iskolánk 
1713 –as átlageredménye jobb, a nagy 4 évfolyamos gimnáziumok is már csak 57 
ponttal vannak előttünk, és megközelítjük a budapesti 4 évfolyamos gimnáziumok 
átlagát. 
Újabb profilváltással a 2018/19-es tanévtől felmenő rendszerben bevezettük egy 
csoportban az emelt szintű matematika oktatását, a 2020-as mérésektől kezdve 
folyamatosan ismét javulni fognak az eredményeink. 
 
 

2.7.3. Az országos kompetenciamérés szövegértésből a 6., 8. és 10. 
évfolyamon 

 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése, fejlődési tendenciák: 
 
Az átlageredmények alakulása a 6. évfolyamon: 
 

Mérési terület Évf.  Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Szövegértés 6. 
intézmény 1521 1580 1527 

1679 1539 1589 1504 

országos 1465 1472 1497 
1481 1448 1494 1503 

budapesti 1525 1536 1566 
1537 1547 1565 1568 

 
Tanulóink átlageredményeit szövegértésből 2011-től 2017-ig az alábbi 5-8. ábrák 
szemléltetik: 
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5. ábra Tanulóink átlageredményei a 6. évfolyamon szövegértésből 
 
2014-ben volt szövegértésből kimagaslóan jó képességű évfolyamunk. A 2017-es 
eredményünk minden előző évhez képest gyengébb, de nem szignifikánsan 
(leszámítva 2014-et). Az évfolyam kis létszámú közepes képességű (33 tanulójából 3 
fő BTM-es. A felmérést 33-an írták meg.) A biztonságos továbbhaladás érdekében, a 
hatodik évfolyamon a 3. képesség szint elérését tartják megfelelőnek. Ez azt jelenti, 
hogy iskolánkban 15,2%, azaz 5 tanuló nem éri el ezt a szintet: az „A” osztályban 
26,7% (4 tanuló), a „B” osztályban 5,5% (1 tanuló). A hozzánk hasonló típusú 
iskolákban 13,2% ez az eredmény. A tanulók képességeloszlását figyelembe véve 
szövegértésből az évfolyam két osztályának elért eredményei között jelentős 
különbség mutatkozik. Az „A” osztály átlaga 1396,6 képességpont, ami jóval 
gyengébb, mint az országos átlag (1503), míg a „B” osztályé 1538,8 képességpont, 
ami valamivel jobb az országos átlagnál. Jelenleg nyolcadikos ez az évfolyam, 
teljesítményük továbbra is gyenge. 
 
 
Az átlageredmények alakulása a 8. évfolyamon: 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése: 

 
 

Mérési terület Évf.  Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Szövegértés 8. 
intézmény 1687 1617 1548 

1700 1598 1651 1665 

országos 1577 1567 1555 
1557 1567 1568 1571 

budapesti 1628 1622 1603 
1596 1611 1616 1616 
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Az összehasonlításból megállapítható, hogy a 2013-as év kivételével stabilan jól 
teljesítünk a méréseken. A 2013-as eredményhez képest minden évben 
szignifikánsan jobb eredményt értünk el. 

 
 

 
 
6. ábra Tanulóink átlageredményei a 8. évfolyamon szövegértésből 
 

A hozzánk hasonló méretű budapesti iskolák esetében 2-en jobban, 26-an 
rosszabbul és 41-en hozzánk hasonlóan teljesítettek. Az évfolyam 37 tanulójából 2 fő 
SNI-s, 4 fő BTM-es. A jelentésre jogosult tanulók száma 35. A biztonságos 
továbbhaladás érdekében, a nyolcadik évfolyamon a 4. képesség szint elérését 
tartják megfelelőnek. Ez azt jelenti, hogy iskolánkban 14,7%, azaz 5 tanuló nem éri el 
ezt a szintet, míg az országos átlag 33,6%. A hozzánk hasonló típusú iskolákban 
23,8% ez az eredmény.  
 

A hatodikos tanulóink fejlődése és eredményeik a 8. évfolyamon: 
 

Mérési 
terület 

Évfolyam Átlageredmény 

2011 -
2013. 

2012 -
2014. 

2013 -
2015. 

2014 -
2016. 

2015 -
2017. 

Szövegértés 6. – 8 1521 -
1548 

1580 - 
1700 

1527 - 
1598 

1679 - 
1651 

1539 - 
1665 

 
Összehasonlítva tanulóink hatodikos és nyolcadikos teljesítményét szövegértésből 
megállapíthatjuk, hogy az elmúlt időszakokban tanulóink átlageredményei javultak a 
mérési időszakok között. Tanulóink önmagukhoz képest fejlődtek (kivéve a 2014-ben 
kiemelkedő eredményt elért 6. évfolyamunk, melynek összetétele nyolcadikra 
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megváltozott). Nagyobb arányú a fejlődés 2012 és 2014 valamint 2015 és 2017 
között. 
 
 

 
 
7. ábra Tanulóink fejlődése szövegértésből 
 

A 2017-es nyolcadikos évfolyam teljesítménye jónak mondható. A felmérés 
eredményét nézve megállapíthatjuk, hogy a tanulók fejlődése a 2015-ös 
mérésértékek, képességpontok alapján várható, becsült értékekhez képest sokkal 
jobb lett. A tanulók 58,8%-a ért el az elvártnál 100 vagy még annál is több 
képességponttal magasabb eredményt. Az „A” osztályból 8 tanuló, a „B” osztályból 
12 tanuló. Összességében a tanulók 92% javított a 6. évfolyamos eredményén.  
 

 

Az átlageredmények alakulása a 10. évfolyamon: 
Az elmúlt hét év eredményeinek összevetése: 

 

Mérési terület Évf.  Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Szövegértés 10. 
intézmény 1645 1646 1762 

1666 1718 1668 1741 

országos 1617 1603 1620 
1597 1601 1610 1613 

4 évf. gimn. 1723 1706 1725 
1673 1675 1716 1711 
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8. ábra Tanulóink átlageredményei a 10. évfolyamon szövegértésből 
 
A 2013-ban végzett szövegértési mérés zárult rendkívül jó eredménnyel. 1762-es 
átlageredményünk az országos átlagnál (1620) 142 ponttal, a 4 évfolyamos 
gimnáziumi átlagnál (1725) 37 ponttal, a közepes 4 évfolyamos gimnáziumok 
átlagánál (1709) 51 ponttal volt jobb, és összehasonlítva az előző évek átlagaival 
egyértelmű javulás tapasztalható. A 2014, 2016-os mérésen is jóval az országos 
átlag fölötti eredményt értünk el és a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagától sem 
szignifikáns a lemaradásunk. 
2015-ben és 2017-ben pedig szintén jóval az országos és a 4 évfolyamos 
gimnáziumok átlaga fölött teljesítettünk.  
Iskolánk elkötelezett a tanulók szociokulturális hátterének megismerésében, ezért 
nagy hangsúlyt fektetünk a CSH-indexre, ami rendszeresen megjelenik a mérési-
értékelési jelentésekben is. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy iskolánkban komoly 
pedagógiai hozzáadott érték van, intézményünk szociokulturális hátránykompenzáló 
hatása az átlagnál jobb. Az elmúlt öt tanév adatait figyelembe véve egy pozitív irányú 
tendencia rajzolódik ki. Gimnáziumunk a 4 évfolyamos gimnáziumok CSH-index 
átlagértéke fölött helyezkedik el  
10. évfolyamon szövegértésből és matematikából is szerepelünk a kiemelt 
teljesítményt nyújtó iskolák között az Oktatási Hivatal honlapján: 
„Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt 
érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az 
átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása. Az Oktatási 
Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő 
teljesítményeire.” (Fejlesztés 10. évfolyam matematika/ szövegértés.) 2 
 

 

                                                   
2 https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak 
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2.7.4. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

 
Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 
szövegértési és hallott szöveg értési készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. 
évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet 
méri.  
Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és 
hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. 
párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok értékeléséhez javító kulcs 
készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér.  
Az idegennyelvi mérésben a megfelelési szintet a maximális pontszám 60 %-ának 
elérése jelenti. 
2015-ben és 2016-ban angol és német nyelvet tanulók is részt vettek a mérésen. 
2017-ben nem volt a 6. és 8. évfolyamon német nyelvi csoportunk. Kifutó 
rendszerben szűnt meg a német nyelv oktatása az általános iskolában, 2018-ban 
végzett az utolsó németet tanuló csoport. 
 

Mérési 
terület 

Évfolyam  A megfelelési szintet elérők %-os 
aránya 

 2015 2016 2017 

 
 

Angol 
nyelv 

 
6. évfolyam 

intézmény 100 % 83 % 93 % 

országos 83 % 77 % 78 % 

budapesti 92 % * 88 % 

 
8. évfolyam 

intézmény 64 % 56 % 77 % 

országos 70 % 54 % 68 % 

budapesti 83 % * 80 % 
*A 2016-os évből nincs Budapestre vonatkozó adat. 

 

Az elmúlt évek eredményeit szemlélve megállapíthatjuk, hogy a 6. évfolyamon 
intézményünk mérési eredményei jobbak, mint az országos és budapesti 
eredmények. (2016-ban sem a 6. sem a 8. évfolyamon nem felelt meg a 
mérőanyagok szintje az A1 és A2 szintnek, ezért ennek az eredménye nem 
tekinthető relevánsnak.) A diákok többsége (100 % és 93 %) elérte a KER szerinti 
A1-es szintet nyelvtudásuk alapján, a tanulók többsége jó teljesítményt mutatott.  
2017-ben 7% azaz 2 fő tudása nem volt megfelelő. A szövegértési és hallott 
szövegértési kompetenciák teljesítménye között nem volt számottevő eltérés. Az 
olvasott szöveg megértése a tanulók 13 %-nak (4 fő), a hallott szöveg megértése 
senkinek nem  okozott nehézséget. 

A 8. évfolyam mérési eredményei azonban azt mutatják, hogy a tanulók 
nyelvtudása az előzetesen elvárt tendenciák alapján nem egyenletesen fejlődött, 
vannak olyan tanulók, akiknek a nyelvtudása nem éri el a KER szerinti A2-es 
szintet. 31 tanuló 23%-a azaz 7 fő tudása nem felelt meg. A 8. évfolyamon a hallás 
utáni megértés lényegesen gyengébben sikerült a vártnál. Ez kijelölte az 
elkövetkező tanévek fejlesztési feladatait is. Több olyan gyakorlatra van szükség, 
amelyekkel mind a szelektív, mind a globális szövegértési képesség fejleszthető.  
 

2.7.5.  A NETFIT – mérés 
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A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, 
erejét, hajlékonyságát és testösszetételét: 
 
Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)  
Testmagasság mérése 
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 
Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 
Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképesség 
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 
Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
A mérések eredményei teszttől függően a diákok két illetve három zónába 
kerülhetnek: egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 
 
Intézményi eredmények 2014-2018: 
 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 4% 69% 22% 5% 
 

  221 10% 74% 13% 3% 
 

2015/2016 127 12% 59% 21% 8% 
 

  183 11% 69% 17% 3% 
 

2016/2017 167 10% 58% 22% 10% 
 

  197 16% 64% 14% 6% 
 

2017/2018 196 7% 62% 22% 9% 
 

  201 12% 68% 15% 5% 
 

  
           

Testzsír százalék (TZS %) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 4% 57% 34% 5% 
 

  221 5% 63% 24% 8% 
 

2015/2016 127 13% 57% 24% 6% 
 

  183 7% 61% 23% 9% 
 

2016/2017 164 9% 51% 24% 16% 
 

  196 7% 58% 25% 10% 
 

2017/2018 196 4% 66% 24% 6% 
 

  201 5% 56% 26% 13% 
 

  
           

A testösszetétel és tápláltsági profil: mind intézményi, mind országos szinten 
stagnálnak illetve minimálisan gyengültek az eredmények. A testtömeg index és a 
testzsír, azaz a tápláltság és a helyes táplálkozási szokások kialakításában és 
fejlesztésében jóval nagyobb felelősség hárul a családra, mint az iskolára. Mi az 



VEZETÉSI PROGRAM   HELYZETELEMZÉS 

dr. Puszter Bernadett 41 

egészségnapokon és a prevenciós foglalkozásokon csak részben tudjuk 
kompenzálni az egészségtelen iskolán kívüli táplálkozási szokásokat. 
 

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL 

Állóképességi ingafutás (VO2max: ml/kg/min) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 9% 13% 78% 
 

  222 11% 19% 70% 
 

2015/2016 126 13% 7% 80% 
 

  179 16% 15% 69% 
 

2016/2017 161 14% 10% 76% 
 

  176 21% 15% 64% 
 

2017/2018 196 18% 9% 73% 
 

  193 11% 21% 68% 
 

  
           

Az aerob fittségi profil eredményei sem változtak szignifikánsan sem intézményi 
szinten, sem országosan. 
 
A többi területen megfelelő és jó eredményeket értünk el. 
 

VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL 

Ütemezett hasizom (db) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 4% 96% 
 

  221 4% 96% 
 

2015/2016 126 3% 97% 
 

  182 1% 99% 
 

2016/2017 157 1% 99% 
 

  187 3% 97% 
 

2017/2018 196 100% 
 

  198 1% 99% 
 

Törzsemelés teszt (cm) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 70% 30% 
 

  221 63% 37% 
 

2015/2016 126 58% 42% 
 

  184 57% 43% 
 

2016/2017 151 49% 51% 
 

  185 59% 41% 
 

2017/2018 196 49% 51% 
 

  200 58% 42% 
 

  
           

A vázizomzat fittségi profil: az országos átlagot iskolánk minden tesztnél 
meghaladja. 
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Ütemezett fekvőtámasz (db) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 19% 81% 
 

  221 14% 86% 
 

2015/2016 126 20% 80% 
 

  183 26% 74% 
 

2016/2017 158 20% 80% 
 

  183 17% 83% 
 

2017/2018 196 11% 89% 
 

  198 35% 65% 
 

  
           

Kézi szorítóerő (kg) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 130 12% 88% 
 

  221 7% 93% 
 

2015/2016 127 17% 83% 
 

  184 10% 90% 
 

2016/2017 165 25% 75% 
 

  192 14% 86% 
 

2017/2018 195 26% 74% 
 

  202 16% 84% 
 

  
           

 

Helyből távolugrás (cm) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 129 31% 69% 
 

  221 43% 57% 
 

2015/2016 126 24% 76% 
 

  181 45% 55% 
 

2016/2017 134 37% 63% 
 

  171 40% 60% 
 

2017/2018 194 43% 57% 
 

  197 28% 72% 
 

  
           

HAJLÉKONYSÁGI PROFIL 

Hajlékonysági teszt (cm) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő   
   

2014/2015 128 37% 63% 
 

  222 50% 50% 
 

2015/2016 127 73% 27% 
 

  183 61% 39% 
 

2016/2017 165 39% 61% 
 

  191 45% 55% 
 

2017/2018 196 40% 60% 
 

  199 51% 49% 
 

Intézményi szinten az ütemezett fekvőtámasz és a hajlékonysági teszt a lányoknál, a 
helyből távolugrás pedig a fiúknál romlott kis mértékben. Ezen tesztek 
eredményeinek javításán kell dolgoznunk a következő tanévben. 
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2.7.6. A partneri elégedettség-mérések kérdőíveinek elemzése 

 
Az intézményvezető önértékelése során 2016 decemberében felmértük a 
nevelőtestület és a szülők elégedettségét, 2018-ban pedig az intézményi 
önértékeléshez kapcsolódóan a pedagógusok, szülők és tanulók 
elégedettségét.  
A felméréshez az Oktatási Hivatal által többször módosított az emberi erőforrások 
minisztere által jóváhagyott „Önértékelési kézikönyv” hatályos második és harmadik 
javított kiadásának 6., 7. és 8. számú mellékletének kérdőívét használtuk.  
 
A kérdőívezés célja: 
- Képet kapni közvetlen partnereink elégedettségéről, problémáiról. 
- Szembesülni munkánk gyenge pontjaival annak érdekében, hogy ezeken javítani 
tudjunk. 
- Kommunikációs rendszerünk fejlesztése. 
- A meglévő tendenciák megerősítése a visszajelzések hatására. 
 
A kérdőívek értékelésekor az előző évek partneri elégedettségméréseiből 
indultunk ki (IMIP). 
Az előző évek tapasztalatai alapján a 70%-ot (3,5) meghaladó eredményeket 
elégedettségnek, az annál alacsonyabbakat elégedetlenségnek tekintjük. 
 
Mind a 2016. évi mind a 2018. évi eredményeink azt bizonyítják, hogy a 
nevelőtestület, szülők, diákok elégedettek az iskolában folyó nevelő-oktató 
munka színvonalával.  
 
 
Partneri elégedettség-mérés 2016. decemberében a pedagógusok és szülők 
körében papír alapon történt. A kiosztott kérdőíveket a szülők részére a portán 
elhelyezett, a pedagógusok részére a tanáriban elhelyezett dobozokban gyűjtöttük 
össze. A tanulók elégedettségét 2016-ban nem mértük. 
 
A 2016. évi eredményeket 2 diagrammal mutatom be. Részletesen a 2018. évi 
partneri elégedettségi mutatókat elemzem, és készítettem egy összehasonlítást 
is, mert jelentős fejlődés mutatható ki már 2 év alatt is a fejlesztő intézkedések 
hatására. 
 
2016-ban a pedagógusok körében kiosztott kérdőívek száma: 31 db (gimnáziumban 
tanító és áttanító kollégák), visszaérkezett 31 db (100%) – reprezentatív 
mintavételnek tekinthető. 
 
Pedagógusok elégedettsége 84,54% (magas elégedettséget tükröz) 
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5 = Teljesen elégedett vagyok , 4 = Többnyire elégedett vagyok, 3 = Elégedett 
is vagyok meg nem is,  2 = Többnyire nem vagyok elégedett,  1 = Egyáltalán 
nem vagyok elégedett 

 

A szülők körében kiosztott kérdőívek száma: 72 db (osztályonként 3 db), 
visszaérkezett 59 db (82%) – reprezentatív mintavételnek tekinthető. 
A szülők elégedettsége 80,82%, a 16 állításból egy se volt 70% (3,5) alatt. 

 

5 = Teljesen elégedett vagyok , 4 = Többnyire elégedett vagyok, 3 = Elégedett 
is vagyok meg nem is,  2 = Többnyire nem vagyok elégedett,  1 = Egyáltalán 
nem vagyok elégedett 
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2018-ban az intézményi önértékelés során az Oktatási Hivatal felületén 
megtalálható kérdőívhez kaptak a közvetlen partnereink (pedagógus, szülő, 
tanuló) online belépési kódot.  
Itt is az előző évek tapasztalatai alapján a 70%-ot (3,5) meghaladó eredményeket 
elégedettségnek, az annál alacsonyabbakat elégedetlenségnek tekintjük. 
 
A pedagógusok körében kiosztott online kódok száma 58 db kitöltött online kérdőívek 
száma: 58 db (100%) – reprezentatív mintavételnek tekinthető. 
Pedagógusok elégedettsége 97 %, nagyon magas elégedettséget tükröz. 
 
A 30 állításból 29 állítás 99% - 93%-os elégedettséget mutat, azaz a kollégák 
teljes mértékben egyetértenek az adott állítással és teljesen elégedettek.  
 

 

5 = Teljesen elégedett vagyok , 4 = Többnyire elégedett vagyok, 3 = Elégedett 
is vagyok meg nem is,  2 = Többnyire nem vagyok elégedett,  1 = Egyáltalán 
nem vagyok elégedett 

 
 
99%-os a pedagógusok elégedettsége az alábbi területeken: 
8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 
10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi 
és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 
30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és 
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 
 
98%-os az elégedettség az alábbi területeken: 
1. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek 
megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 
3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 
13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, 
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 
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14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 
magyarságtudat, a hazaszeretet alakítására. 
17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a 
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, 
változásokat kezdeményezzenek. 
20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt 
segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 
22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 
26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 
28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 
munkaközösségek. 
 
97%-os az elégedettség az alábbi területeken: 
5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, 
dolgozataikat a tanárok megadott időn belül kijavítják. 
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék 
és kibontakoztassák egyéni képességeiket. 
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat 
együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 
11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára 
(szakkörök, programok stb.). 
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 
18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 
21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus 
pedagógusmagatartás betartatására. 
25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai 
együttműködését. 
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, 
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és 
egymásnak is átadják. 
 
96%-os az elégedettség az alábbi területeken: 
2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak. 
4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 
történik, amelyet minden pedagógus betart. 
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen 
és rendszeresen kapnak segítséget. 
15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak 
arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az 
őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat 
kezdeményezzenek. 
23. Az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal 
kapcsolatban; a visszajelzés és az értékelés korrekt, tényeken alapul. 
 
94%-os az elégedettség az alábbi területen: 
19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza 
meg a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés 
megvalósítására. 
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93%-os az elégedettség az alábbi területen: 
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben 
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 
 
88%-os az elégedettség az alábbi területen: 
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez 
szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 
Azaz a fejlesztések hatására már ezzel a területtel is többnyire elégedettek a 
kollégák. 
 
 
A tanulók körében kiosztott online kódok száma: 43 db, kitöltött online kérdőívek 
száma 42 db (98%) – reprezentatív mintavételnek tekinthető. 
A tanulók elégedettsége 88 %, magas elégedettséget tükröz. 

 

5 = Teljesen elégedett vagyok , 4 = Többnyire elégedett vagyok, 3 = Elégedett 
is vagyok meg nem is,  2 = Többnyire nem vagyok elégedett,  1 = Egyáltalán 
nem vagyok elégedett 

 
A 17 állításból 5 állítás 90% feletti elégedettséget mutat, azaz a tanulók teljes 
mértékben egyetértenek az adott állítással és teljesen elégedettek 12 állítás 89%-
81% közötti azaz a tanulók többnyire egyetértenek az adott állítással és többnyire 
elégedettek.  
 
A legnagyobb a tanulók elégedettsége az alábbi területeken: 
 
5. Az iskola felkészít a továbbtanulásra. (95%) 
16. Az igazgató jelenléte meghatározó az iskolában. (94%) 
2. Megfelelő visszajelzést kapok a szóbeli és írásbeli feleleteim, dolgozataim 
eredményeiről. (93%) 
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13. Iskolám hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 
magyarságtudat, a hazaszeretet alakítására. (93%) 
12. Iskolám hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt 
a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). (92%) 
 
Többnyire elégedettek a tanulók az alábbi területekkel: 
 
1. Feleletnél, dolgozatírásnál / vizsgánál mindig tudom, mit várnak el tőlem tanáraim, 
mi alapján értékelik munkámat. (89%) 
10. Iskolánk lehetőséget teremt a szabadidő eltöltésére (pl. színház- és 
múzeumlátogatás, színjátszás, tánc, kirándulás, egyéb szabadidős programok). 
(89%) 
9. Az iskola lehetőséget biztosít számunkra, hogy személyes érdeklődésünknek 
megfelelően is tanulhassunk (szakkörök, versenyek stb.). (88%) 
7. Osztályom együttműködő közösség. (87%) 
8. Tanáraim számára nemcsak a tanulmányi eredményeim, hanem a nevelésem is 
fontos. (87%) 
11. Iskolámban hangsúlyt fektetnek a környezettudatos magatartás megismerésére. 
(87%) 
15. Az iskolában minden diáknak megvan a lehetősége arra, hogy bekapcsolódjon a 
diákokat érintő döntések előkészítésébe. (87%) 
4. Az iskola segít, hogy megismerjem és fejlesszem képességeimet, s ezeknek 
megfelelően a lehető legjobb eredményeket érjem el. (86%) 
6. Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az iskolában segítséget 
kapok, hogy pótoljam a hiányosságokat. (86%) 
3. Dolgozataimat a megadott határidőre kijavítják. (83%) 
17. Az iskola különböző rendezvényein, programjain családom is részt vehet. (83%) 
14. Az iskolában az oktatásunkhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. (81%) 
 
Nincs olyan terület/állítás, amivel a tanulók elégedettek is meg nem is, illetve 
olyan állítás, amivel elégedetlenek lennének. 
 
 
A szülők körében kiosztott online kódok száma: 69 db, kitöltött kérdőívek száma 68 
db (98%) – reprezentatív mintavételnek tekinthető. 
A szülők elégedettsége 88 %, magas elégedettséget tükröz. 
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5 = Teljesen elégedett vagyok , 4 = Többnyire elégedett vagyok, 3 = Elégedett 
is vagyok meg nem is,  2 = Többnyire nem vagyok elégedett,  1 = Egyáltalán 
nem vagyok elégedett 

 
A 16 állításból 6 állítás 90% feletti elégedettséget mutat, azaz a szülők teljes 
mértékben egyetértenek az adott állítással és teljesen elégedettek 10 állítás 88%-
82% közötti azaz a szülők többnyire egyetértenek az adott állítással és többnyire 
elégedettek.  
 
A legnagyobb a szülők elégedettsége az alábbi területeken: 
2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. 96% 
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 94% 
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 90% 
8. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. 90% 
13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 
magyarságtudat, a hazaszeretet kialakítását. 90% 
16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a 
szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 
információkhoz. 90% 
 
Többnyire elégedettek a szülők az alábbi területekkel: 
11. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 88% 
14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy 
tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 88% 
7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 87% 
9. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 87% 
12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, 
lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 
87% 
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15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 
végzik munkájukat. 87% 
5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 
86% 
6. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. 86% 
10. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, 
programok stb.) szervezésére. 84% 
1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, 
udvarias. 82% 
 
Nincs olyan terület/állítás, amivel a szülők elégedettek is meg nem is, illetve 
olyan állítás, amivel elégedetlenek lennének. 
 
A pedagógusok elégedettségének változása 2016-2018 
Összehasonlítva a 2016. évi és 2018. évi elégedettségi mutatókat minden területen 
fejlődés mutatható ki. 

 
2018-ban minden mutató jóval 4-es feletti átlagú, azaz teljes elégedettséget jelez.  
 
Az alábbiakban azokat a területeket részletezem, ahol nagy mértékben 
mutatkozik meg a pedagógusok elégedettségének növekedése, és arra a 
kérdésre is válaszolok röviden, hogy miért értük el a magasabb mutatókat.  
2.A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak. 
(4,13 - 4,78)   
Belső tudásmegosztások, továbbképzések, jó gyakorlat mappa hatása. 

4.A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 
történik, amelyet minden pedagógus betart. (4,2 - 4,81) –  

Értékelési rendszerünket 2017-ben felülvizsgáltuk, a Pedagógiai Programban 
szakmai munkaközösségenként közös értékelési rendszert hoztunk létre. 
6.Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 
kibontakoztassák egyéni képességeiket. (4,16 - 4,84) 
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7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen 
és rendszeresen kapnak segítséget. (3,9 – 4,79)  
A szakmai munkaközösségek munkájában a felzárkóztatás és a 
tehetséggondozás, a differenciálás és egyéni fejlesztés nagyobb hangsúlyt 
kapott. 
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. (4,03 - 
4,84) 
Pályáztunk és elnyertük az Ökoiskola címet, folyamatosan valósulnak meg a 
programok. 
22.Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. (4,1 - 4,9) 

23. Az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal 
kapcsolatban; a visszajelzés és az értékelés korrekt, tényeken alapul. (4,03 -4 ,81) 

Belső értékelési munkacsoport hatékony munkáját tükrözi és a 
teljesítményértékelési rendszerünk kidolgozása is megtörtént, és már 
működtetjük is. 
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben 
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. (3,81 - 4,64) 
A tagozatonkénti zárt online levelező rendszer hatékonyan működik.  
27 .Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez 
szükséges eszközök rendelkezésre állnak. (2,84 - 4,41) 
Az IKT eszközök beszerzése terén jelentős, több milliós nagyságrendű 
fejlesztések valósultak meg. 
 
A szülők elégedettségének változása 2016-2018 
Összehasonlítva a 2016. évi és 2018. évi elégedettségi mutatókat itt is minden 
területen fejlődés mutatható ki. 
 

 
2018-ban minden mutató 4-es felett van, azaz teljes elégedettséget tükröz.  
 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, 

udvarias. (3,77 - 4,1) 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. (4,61 – 4,78) 
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3.Gyermekem tisztában van a követelményekkel. (4,61 – 4,69) 

4.Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. (4,34 – 
4,59) 

5.Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 
(3,83 – 4,31) 

6.Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. (3,89 – 
4,29) 

7.Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. (3,89 – 4,36) 

8.Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. (3,87 – 4,51) 

9.Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. (3,86 – 4,37) 

10.Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, 
programok stb.) szervezésére. (3,79 – 4,21) 

11.Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. (4,09 – 4,4) 

12.Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, 
lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 
(4 – 4,34) 

13.Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 
magyarságtudat, a hazaszeretet kialakítását. (4,11 – 4,48) 

14.A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy 
tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. (4,04 – 4,41) 

15.Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 
végzik munkájukat. (3,83 – 4,35) 

16.Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a 
szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 
információkhoz. (4,2 – 4,5) 
 
A közvetlen partnereink – pedagógusok, tanulók, szülők - nagyon magas 
elégedettségét “csak” megőrizni és szinten tartani is komoly kihívás lesz a jövőben  
 
 
 



VEZETÉSI PROGRAM   FEJLESZTÉS 

dr. Puszter Bernadett 53 

3. Fejlesztési koncepció 
 

Az elmúlt másfél évtizedben – a három vezetői ciklusomban - a 
közoktatás/köznevelés viszonyai jelentősen és folyamatosan változtak, többször 
átalakult a szakmai szabályozás, az oktatás pedagógiai-tartalmi oldala, és a 
finanszírozási, fenntartói és működtetői rendszer is.  
Pedagógusként és intézményvezetőként megszerzett tapasztalataim birtokában a 
jövőben sem okoz majd nehézséget az intézmény életét meghatározó kérdésekben 
való döntések meghozatala, jogászként és köznevelési szakértőként megszerzett 
ismereteim pedig még nagyobb rálátást biztosítanak az oktatási szakigazgatási 
rendszer egészének működésére, így a köznevelés rendszerszintű vizsgálatára is, 
és segítenek abban, hogy az intézmény érdekeit a rendszer által biztosított 
lehetőségekkel összhangba hozzam. 
 

3.1. A személyi feltételek, a szervezet és a kapcsolatrendszer 
fejlesztése 

 
Az intézményben a munkamegosztást a lineáris szervezeti felépítés jellemzi, a 
kialakult vezetési struktúrában változások nem szükségesek. Ez a vezetési struktúra 
a leginkább adekvát a mi intézményünkben, hiszen több egységre osztottan, több 
épületben dolgozunk. Nagy előnye, hogy a pedagógusok nem érzik „gazdátlannak” 
magukat, pontosan tudják, milyen kérdésekben kihez fordulhatnak. Az illetékes 
intézményveztő-helyettesek pedig ilyen munkamegosztásban könnyen tervezik, 
szervezik, ellenőrzik és értékelik a nevelő-oktató munkát. 
 
A tantestület összetételében illetve a nem pedagógus munkaköröknél változások 
nem szükségesek.  
 
Az iskolavezetésben továbbra is kiemelt szerepet kell biztosítani a szakmai 
munkaközösségeknek, a munkaközösségek vezetőinek. A munkaközösségek 
szerepét tovább kell erősíteni: 

 a döntések előkészítésében, 

 a felelősségvállalás kérdésében, 

 az ellenőrzésben, 

 a pedagógusok értékelésében, 

 a szakmai fejlesztés területén. 

 

A munkaközösség-vezetők kiváló középvezetőként végzik munkájukat, ha szakmai 
kérdésekről van szó, partnerei az intézményvezetőnek a döntések előkészítésében. 
Az ellenőrzés és felelősségvállalás, valamint a szaktanár kollégák értékelése 
tekintetében az elmúlt években hatékonyabbá váltak, azonban az önállóságuk a fent 
említett területeken még fejleszthető.  
A jövőben is fontos lesz, hogy a munkaközösség-vezetők munkájuk során egymással 
is folyamatosan együttműködjenek, szükség esetén egymást segítsék és erősítsék. 
A szakmai fejlesztés területén a kreativitás mellett bármely innovációhoz, 
változtatáshoz elengedhetetlen az egészséges kockázatvállalás képessége, a 
munkaközösség-vezetők és helyetteseik koordinálják majd a szakmai innovációt. 
Az új típusú országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfelügyeletre) és a 
pedagógus minősítésekre mindannyian felkészültünk.  
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A pedagógusok belső ellenőrzése intézményünkben a tanfelügyelet analógiájára 
általános pedagógiai szempontok szerint történik és célja az ellenőrzött pedagógus 
pedagógiai készségeinek fejlesztése. Ebben nagy szerepe volt/van/lesz a belső 
ellenőrzési csoport vagy másnéven az önértékelést támogató munkacsoport 
tagjainak, az iskolavezetés tagjaival és a mérési munkacsoport tagjaival 
együttműködésben. 
A 20/2012 (VII.31.) EMMI rendeletből megismerhető szakmai ellenőrzés módszereit 
(megfigyelés, dokumentumelemzés - tematikus tervek és óravázlatok -, interjú, 
önértékelés) és eszközeit (kérdőív, értékelőlap) fokozatosan alkalmaztuk az 
intézményben dolgozó pedagógusok munkájának belső ellenőrzése során. 
Rendszeresebbé vált a tanítási órák látogatása, egységes szempontok szerinti 
megfigyelése, megbeszélése, elemzése. Minden tanév éves munkatervében 
közösen terveztük és ütemeztük a pedagógusok belső ellenőrzésének menetét, 
eljárásrendjét. Az elmúlt négy évben valamennyi pedagógus (60 fő) önértékelése és 
belső ellenőrzése megvalósult. A jövő tanévtől újra megtervezzük a négyéves ciklust, 
és folytatjuk (avagy újra kezdjük) a már jól ismert módszerekkel és eljárás alapján a 
pedagógiai-szakmai munka belső ellenőrzését. 
 
És folytatódik a pedagógusok minősítése is. 2019-ben 11 fő vett/vesz részt 
minősítő eljárásban, azaz 2020 januárjában a nevelőtestület közel 60%-a „minősült” 
már. 2022-re feltételezhetően a teljes nevelőtestület már nem Pedagógus I. 
besorolásban lesz, természetesen kivéve gyakornokainkat. A pedagógus 
minősítésekre felkészülés során a „jelöltek” mindenben számíthatnak az 
intézményvezetőre, a szűkebb-tágabb iskolavezetésre és a mesterpedagógusokra, 
legyen az biztatás, támogatás, közös ötletelgetés, beszélgetés. Célom, hogy a 2016-
2018-ban minősült kollégákat biztassam, hogy jelentkezzenek Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó minősítési eljárásra, és fejlesztő-innovátori vagy fejlesztő-
támogató tevékenységgel kapcsolatos mesterprogramot készítsenek. 
 
Az elmúlt vezetői ciklusomban megtörtént az intézményvezető és az intézmény teljes 
körű önértékelése is, és megvalósult a vezetői, intézményi tanfelügyelet, melynek 
során szintén fontos szerep hárult az intézményvezető-helyettesekre, a 
munkaközösség-vezetőkre, és az önértékelést támogató valamint a mérési 
munkacsoport tagjaira is. 
 
A szervezeten belüli kommunikáció és együttműködés fejlesztéséhez járulnak hozzá 
az állandó és ad hoc munkacsoportok. Az intézmény minden munkatervében az 
éves feladatokon belül meghatározásra kerülnek a tanév kiemelt feladatai, mint 
például a kisiskola/gimnázium vonzerejének növelése, nyitottabbá tétele és az ehhez 
kapcsolódó programok megvalósítása, az országos mérések eredményeinek 
vizsgálata, a különböző, valamennyi tagozatot átfogó intézményi programok, 
fejlesztési tervek megvalósítása. Munkaszervezési és szervezetfejlesztési 
szempontból is fontos, hogy ezeket a projekt jellegű feladatokat munkacsoportok 
valósítják meg. Egy-egy munkacsoport egy-egy átfogó témáért/programért felel, a 
témák/programok évenként kerülnek meghatározásra, évenként lehetőséget adva a 
fejlesztésre. Ez a módszer erősíti az együttműködést a kollégák között, létrehoz új 
együttműködési formákat, segíti a csapatépítést. A jövőben még több olyan feladatot 
kell kitűznünk, amelyek eredményes elvégzéséhez az iskola minden tagozatán 
dolgozók együttműködése szükséges, célszerű lesz tagozatokon átívelő 
munkacsoportok létrehozása (mint például az idei tanévben megalakult digitális 
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munkacsoport). A jövőben tervezem öko-munkacsoport illetve tagozatonként 
tehetség-koordinátorok, esetleg pályázatíró csoport létrehozását is. 
 
Várhatóan teljesen átalakul a pedagógusok továbbképzése, megváltozik a 
jogszabályi háttér, a pontszámítás stb. Véleményem szerint a hagyományosnak 
tekinthető személyes részvétellel történő képzések aránya csökkenni fog, és 
növekszik a távoktatással megvalósuló, a digitális alapú tanulás, a kevert és a 
folyamatba ágyazott képzések, melyek sokkal költséghatékonyabbak.  
Intézményi szinten támogatni kell a jövőben a pedagógusok pedagógiai-szakmai-
módszertani megújulását, amely a NAT 2020 helyi tanterveinek bevezetéséhez 
szükséges, továbbá a NAT 2020 működtetéséhez szükséges az átfogó pedagógiai 
szemléletváltást segítő képzéseket. 
Emellett vélhetően nagyobb teret kapnak majd az intézményi keretek között 
megvalósuló, vagy az intézményközi együttműködésekre épülő, gyakran informális 
(egymástól való) tanulási tevékenységek (ld. KPTK, POK pedagógiai napok). 
A tanulási formák adekvát volta és változatossága a pedagógusok 
időgazdálkodásához könnyebben illeszkedik. Véleményem szerint egy 
követelménynek feltétlenül érvényesülnie kell a képzések választásakor: a 
továbbképzés a gyakorlatban, az intézményi pedagógiai munkában hasznosuló 
tudást, képességeket eredményezzen, s ennek következményeként javuljon a 
nevelő-oktató munka és a tanulói teljesítmények eredményessége.  
Az ilyen típusú - NAT 2020 és az ún. „hasznosuló” - továbbképzések ingyenessége a 
jövőben biztosított lesz. 
 
A szervezet fejlődésének feltétele a munkatársak állandó képzése, önképzése ezért 
nagy szükség van/lesz továbbra is az ún. belső továbbképzésekre. Bárki bármilyen 
szakmai, módszertani tanfolyamon, fórumon, tájékoztatón, „műhelymunkában”, 
konferencián, továbbképzésen vesz részt, fontos, hogy a megszerzett ismereteket 
minél hamarabb adja közre, szakmai munkaközösségi vagy nevelőtestületi 
értekezleteken. Így hatékonnyá válhat egy belső innovatív továbbképzési rendszer. 
Erre annál is inkább szükség van, mert fontos, hogy rövid időn belül minél több 
kollégához jusson el az új tudás, az új módszer. Ezen kívül a jövőben az éves 
munkatervünkben előre tervezetten a szervezet tagjait érdeklő témákban önmagunk 
számára is szervezünk belső tudásmegosztást, szervezetfejlesztési napot, saját 
továbbképzést. 
 
A szervezet folyamatos fejlesztésére törekszem, felhasználva a partneri 
elégedettségi vizsgálatok eredményeit, de ezen kívül is szükség van a tagok egyéb, 
lehetőleg anonim visszajelzéseire. 2019 februárjában egy online kérdőív kitöltésére 
kértem a kollégákat, melyben válaszokat gyűjtöttem a kollégák személyes 
prioritásait illetően valamint a szervezetünk erősségeiről és fejleszthető területeiről 
(lásd 4. számú melléklet).  
A kollégák a személyes prioritások közül az első helyre a teljesítményt tették 
(relevancia érték 9,7), a szervezet tagjai teljesítmény-orientáltak. A sikeresen 
elvégzett munka feletti jóérzés, az akadályok leküzdése, a célok elérése mindennél 
fontosabb számukra. A szervezet hatékony működése hosszú távon is biztosított, a 
teljesítmény-motivált attitűd megőrzésére törekszünk a jövőben is. A második helyen 
az önbecsülés áll (relevancia érték 9,0), azaz a kollégák önmagukat értékesnek érzik 
és elégedettek a teljesítményükkel. A harmadik helyen a függetlenség (relevancia 
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érték 8,3), azaz a saját tevékenységük feletti szabad döntés, a felettesektől való 
függetlenség, az önállóság szakmai-módszertani kérdésekben. 
 

A szervezetünk erősségei a kollégák véleménye szerint röviden: 

- családias, biztonságos, kiszámítható légkör, nyitottság, őszinteség, jó 
munkahelyi hangulat 

- a támogató, megértő vezetői hozzáállás, segítőkészség, demokratikus, 
felelősségteljes, megbízható vezetőség, a munkatársak megbecsülése, 
egyszerű, átlátható célok, konkrét, érthető elvárások, menedzselés, 
partneri elégedettség 

- szakmailag jól felkészült, elkötelezett, tapasztalt pedagógusok, minőségi 
nevelő-oktató munka iskolai keretek között, illetve iskolán kívüli 
tevékenységek során 

- hatékony az együttműködés, összetartó a közösség, egymás segítése, 
egymás tisztelete, teammunka, hagyományok ápolása és folyamatos 
megújulásra törekvés, jó gyakorlatok bevezetése, a kreativitás 
értékelése, közös értékrendszer, közös döntések, jó problémamegoldó 
készség, lojalitás 

- gyermekközpontúság, tehetséggondozás, hátránykompenzálás, 
digitalizálás erősödése a tanórákon. 

 
Fejleszthető terület: kommunikáció, információáramlás. 
 
A szervezeti kommunikációt folyamatosan fejlesztettük az elmúlt években, 
kihasználva az infokommunikációs eszközök általi lehetőségeket is, mindhárom 
tagozat (alsó, felső tagozat és gimnázium) rendelkezik zárt belső levelező 
rendszerrel. 
A belső információáramlás, a kapcsolattartás módjai: 

 az iskolavezetés megbeszélései, 
 a munkaközösségek vezetőinek megbeszélései, 
 a nevelőtestületi értekezletek, 
 egyéb megbeszélések, tájékoztatók, 
 személyes megbeszélések 
 online információmegosztás 
 a szerveren mindenki számára hozzáférhető intézményi mappa, jó 

gyakorlatok mappa, munkaközösségek mappái. 
 

A nevelőtestületi értekezletek és a munkaközösség–vezetők megbeszélésének 
időpontját az iskola éves programja határozza meg. Az intézményvezető az aktuális 
feladatokról a tanári szobákban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli és szóbeli 
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. A szűkebb és tágabb iskolavezetőség 
tagjai kötelesek üléseiket és megbeszéléseiket követően tájékoztatni az irányításuk 
alá tartozó pedagógusokat, továbbá kötelesek az irányításuk alá tartozó 
pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetőnek. 
Iskolánkban a kommunikáció hatékony, az információáramlást olykor megnehezíti, 
hogy székhelyen és telephelyen, három különböző épületben folyik az oktató-nevelő 
munka. Ez a térbeli távolság, valamint az alkalmazottak nagy száma csökkenti a 
személyes kommunikáció gyakoriságát.  
Az iskolavezetés és személy szerint az intézményvezető is törekszik a mindennapi 
munkavégzéshez szükséges ismeretek folyamatos közlésére, de az a tapasztalata, 
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hogy az információáramlás hatékonyabban működik vertikális irányban és inkább 
felülről lefelé. A horizontális, vagyis a kollégák egymás közötti információcseréje és 
az egyes tagozatok közötti információcsere fejleszthető. A különböző döntések 
miértjéről, az iskolai programokról szóló információkat a lineáris szervezeti hierarchia 
alsóbb szintjén dolgozók csak közvetve kaphatják meg az adott területért felelős 
intézményvezető-helyettesektől vagy a munkaközösség-vezetőktől. Az 
intézményvezető közvetlenül csak a nevelőtestületi értekezleteken tudja tájékoztatni 
a kollégákat, ilyenkor van jelen mindenki vagy e-mailben a zárt levelező 
rendszereinken keresztül. Ügyelni kell arra, hogy a vezetőségtől érkező üzeneteket a 
szervezeten belüli kisebb csoportok, egyének azonos módon értelmezzék. 
Az intézményünk kommunikációs rendszerében mint minden más szervezetnél is 
előfordul, hogy a szükséges információk nem érkeznek meg pontosan, mint ahogy az 
is, hogy a kapott információkat a dolgozók félreértik. Általánosságban azonban 
elmondható, hogy a kollégák rendszerint nyíltak és kimondják véleményüket, 
megosztják egymás között a lényeges tényeket, a fontos ismereteket és érzelmeiket 
is. 
Fontos, hogy a jövőben a vertikális kommunikáció mellett hatékonyabbá tegyük a 
vízszintes kommunikációt, a pedagógusok tájékoztassák egymást. Mindenki tehet és 
tegyen azért, hogy eljusson hozzá minden őt érintő vagy érdeklő információ. A 
rendelkezésünkre álló kommunikációs eszközöket eredményesen alkalmazzuk. 
Azonban nem elég, ha a vezető időben jól látható helyre kiteszi a tanári szobákba a 
havi ütemtervet és egyéb írásos tájékoztató anyagot, kérdés, hogy a beosztottak 
elolvassák-e figyelmesen, és éppígy fontos az e-mailek olvasása is. A házi 
telefonrendszerünk jól működik, ha torzul vagy hiányos egy adott információ, 
telefonon keresztül könnyen kijavítható vagy kiegészíthető. Felülről lefelé 
gyakrabban használjuk a házi telefont, ha valamiről tudni szeretnénk, mint alulról 
felfelé. Pedig az intézményvezető és helyettesei jó munkavégzéséhez éppúgy 
szükséges a visszajelzés, e nélkül nehezebb a tervezés, szervezés vagy bármilyen 
döntés.  
Összességében hatékony a kommunikációnk (lásd pedagógusok elégedettsége 
24.állításnál). A dolgozók a mindennapi munkavégzésükhöz szükséges 
információkkal rendelkeznek. Van olyan kolléga, aki úgy érzi, túl sok információt kap 
például a zárt levelező rendszeren keresztül, mert nem mindenki szeret mindenről 
tudni. Míg másokat minden információ érdekel, kedvelik, ha nem csak a szükséges 
és fontos, hanem valamennyi információ birtokában lehetnek. Így mindig lesznek az 
intézményen belül olyanok, akik jónak tartják a mindennapi kommunikációnkat, és 
olyanok, akik hatékonyabb információcserére vágynak.  
A jövőben az egyes tagozatok közötti információcsere gyakoriságának növelésére 
törekszem, hogy még több ismerettel rendelkezzünk egymás munkájáról. 
 
A szülőkkel közösek a céljaink, az iskola sokkal nyitottabbá kell, hogy váljon. Több 
közös (tanár-diák-szülő) programra, rendezvényre van szükség ahhoz, hogy jobban 
megismerjük, megértsük, elfogadjuk és tiszteljük egymást. Fontos, hogy az iskolát a 
szülők ne csupán egy olyan épületnek tekintsék, ahol hivatalos ügyeket intéznek, 
illetve esetleges problémáikra keresnek megoldást, sokkal inkább a közös, örömteli 
élmények színterének. A szülők véleményére, javaslataikra mindig nyitottak vagyunk. 
Számítok a szülői szervezet tagjainak aktívabb munkájára, ötleteikre, 
szervezőkészségükre, a hatékonyabb együttműködésre. 
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A diákönkormányzatok a diákélet színesebbé tételéhez csak részben kell, hogy 
várják „felülről” a segítséget. A diákoknak nagy szerepük van hagyományaink 
őrzésében, a tanórán kívüli programok tervezésében és lebonyolításában. Tovább 
kell erősíteni/fejleszteni a DÖK szerepét és felelősségvállalását az alábbi feladatok 
terén: 

 a tanulóifjúság tájékoztatása, az iskolarádió hatékonyabb működtetése, DÖK- 
hírek a faliújságokon, a honlapon, Facebook oldalunkon 

 önálló javaslatainak önálló megvalósítása 

 a problémák megoldása, konfliktuskezelés, egymásra odafigyelés 

 érdekérvényesítés és véleménynyilvánítás nem csak az iskolai szintű 
fórumokon. 

 
A fenntartó és intézménye közötti együttműködés akkor a leghatékonyabb, ha az 
irányítás-ellenőrzés-koordinálás feladatainak szervezésében és végrehajtásában a 
kapcsolat nyílt, korrekt és segítő szándékú. Ennek érdekében mindkét fél feladata a 
folyamatos tájékoztatás, az igények és elképzelések pontos ismertetése, a 
megoldásra vonatkozó javaslatok felvázolása. Az intézményvezető felelőssége, hogy 
a lehetőségeket a fenntartó döntéseit figyelembe véve, a fenntartó által rögzített 
keretek között maximálisan kihasználja. Erre törekedtem az elmúlt években, és erre 
törekszem majd a jövőben is. 
 
Az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztésében nem csupán a már kialakult 
közvetett és közvetlen partneri kapcsolatok gondos ápolását, de újak keresését is 
feladatomnak tekintem.  
Az iskolánk létérdeke, hogy tanulóink száma ne csökkenjen. Célunk: biztosítani a 
megfelelő szintű feltöltöttséget továbbra is minden évfolyamon, hogy megmaradjon 
az eddigi összhang a tanulólétszám, tanulócsoportszám, óraszám, 
pedagóguslétszám között. Feladataink: eredményes nevelő-oktató munka; a 
fejlesztések során a meglevő értékek megőrzése a szervezeti életben és a 
pedagógiai gyakorlatban egyaránt; példaértékű nyitottság a környezet felé. 
Az eredményes első évfolyamos beiskolázás nehéz feladat egy olyan intézmény 
számára, amelynek a körzete rendkívül kicsi (a legkisebb a tankerületben), és 
nagyon kevés a körzetes tanulóinak száma. Ennek ellenére évek óta nem jelent 
problémát a két első osztály feltöltése, „kisiskolánk” népszerű a kerületben és a 
szomszédos kerületekben, köszönhetően a nyitottságának, a színvonalas szakmai 
munkának és a sok sikeres tanórán kívüli programnak. Az alsó tagozat a jövőben is 
törekszik a beiskolázást segítő kapcsolatok fejlesztésére a környékbeli óvodákkal, a 
nagycsoportosoknak nemcsak iskola-előkészítő, hanem óralátogatási és szabadidős 
programokon is biztosítja a részvételi lehetőséget, és folytatódik az óvodások 
számára az Álmos Manó levelezőverseny is.  
Örvendetes tény az is, hogy középiskolánk 9. évfolyamára évről évre egyre nagyobb 
számban felvételiznek, többszörös a túljelentkezés, egyre jobb a híre. 
Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetőjének évente 
kétszer kell átélnie az induló osztályok feltöltésének felelősségét és izgalmát: 
áprilisban az 1. évfolyam, júniusban a 9. évfolyam beiratkozása idején. Ráadásul 
mindkét „évfolyamtípus” más-más előzetes PR tevékenységet igényel. 
Az intézmény jó hírének biztosításához elengedhetetlen az iskola menedzselése, 
fontos a menedzseri szemléletű iskolavezetés, de az üzleti életből jól ismert 
szemlélet és módszerek az oktatásügyben csak részben alkalmazhatók.  
Menedzselés a jövőben- csak címszavakban-, a teljesség igénye nélkül: 
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 a kollégák menedzselése: a megfelelő óraszám biztosítása, továbbképzések/ 
belső továbbképzések támogatása, szakmai konferenciákon való részvétel, 
tanulmányutak, tapasztalatcserék, a pedagógus minősítésre való hatékony 
felkészítés/felkészülés  

 a pedagógusok teljesítményértékelése és a belső ellenőrzés eredményeinek 
ismeretében a tényleges bérdifferenciálás lehetőségének bevezetése 

 az iskola menedzselése: színvonalas honlap az interneten, hírek, tudósítások 
a Közép-Pesti Képeslapban, a Zuglói Lapokban, a Zugló TV-ben, más 
médiában, információk és tájékoztatók küldése a kerület óvodáinak és 
általános iskoláinak  

 végzett diákjaink visszajelzéseinek dokumentálása, rendszerezése 
 kölcsönös információcsere és nyitottabb partneri kapcsolat a szülőkkel  
 a már hagyományosan meglévő programokon kívül újabb rendezvények, 

programok szervezése és lebonyolítása az iskola közvetlen 
lakókörnyezetében élő fiatalok és idősek számára (kihasználva a közösségi 
szolgálat lehetőségeit is). 

 
Az intézmény sikeres menedzselése hozzájárul a fenntartó által biztosított 
költségvetési keretek kiegészítéséhez, ami nevelési céljaink, különböző programjaink 
még színvonalasabb megvalósítását nagy mértékben elősegítheti. 
Lehetőségek és célok ezen a területen: 

 a működő alapítványok bevételeinek növelése 
 szponzori támogatások szerzése 
 bérleti díjakból származó pénzforrás bővítése 
 pályázatok útján nyerhető összegek.  

 
3.2. A tárgyi feltételek fejlesztése 

 
Az intézményben az alapvető működéshez szükséges feltételek biztosítottak.  
Az iskola épületei és környezete tiszta, esztétikus, rendezett. Törekednünk kell az 
épületek állagának megóvására, biztosítva a karbantartás folyamatosságát. Minden 
évben fel kell újítanunk székhelyen és telephelyen egyaránt legalább a bejövő 
osztályok (1., 5., 9.) osztálytermeit, valamint felújításra szorul a telephelyi kisiskola 
homlokzata. A székhely régi és új épületének nyílászárói régiek, rosszul zárnak. 
Fokozatosan, szintenként cserére szorulnak, melyre ütemtervet készítettünk, melyik 
évben, melyik területen a legszükségesebb a csere. 
Belső berendezéseink, felszereltségünk színvonala átlagosnak mondható.  
Informatikai fejlesztési terv: az elmúlt években a legtöbb fejlesztés az informatikai 
eszközök terén történt, vásároltunk egy új nagy teljesítményű szervergépet, tanulói 
gépeket, tanári laptopokat, projektorokat, bevezetésre került az e-napló, bevezetésre 
kerül az e-ügyintézés is. És mivel a technika ezen területe rendkívül gyorsan fejlődik, 
így az elkövetkezendő évek során ismét szükségessé válik a géppark 
modernizálása, hogy képesek legyenek a meglévő számítógépek futtatni a mindig 
megújuló operációs rendszereket és irodai alkalmazásokat. A WIFI kapacitás 
bizonyos fokú bővítése megtörtént, de szükséges az intézményi hálózat és a WIFI 
olyan nagymértékű fejlesztése, amely lehetővé teszi minden tanteremben a 
biztonságos internet elérést, abban az esetben is, ha valamennyi teremben 
egyszerre tartanánk internetes órákat. A „papírmentes” tanulást preferálja az új NAT 
és mi is, ehhez azonban rövid távon szükséges lenne tagozatonként (alsó, felső és 
gimnázium) legalább 30-30-30 tablet beszerzése. 
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A 3D-s nyomtatók a természettudományos tárgyak és a technika tanításának 
jövőbeni eszközei, esetlegesen majd a CNC (azaz számítógéppel vezérelt) 
berendezések is teret kapnak az oktatásban (a szakképző intézményeken kívül is).  
Hosszabb távon legalább egy 3D-s nyomtató beszerzésére kell törekednünk, és 
forrást találnunk, valamint a korszerű osztálytermi szoftverek használatának 
bevezetésére, beszerzésére is figyelmet kell fordítanunk. 
 
Egyéb beruházás: az összetett iskolánk közösségét sokkal egységesebbé, 
összekovácsoltabbá lehetne tenni, ha lenne egy olyan nagyméretű helyiség, 
amelyben a különböző iskolai rendezvényeken intézményünk valamennyi tanulója 
összegyűlhetne. Közös programjaink - tanévnyitó, tanévzáró ünnepély- 
megvalósítására csupán a székhelyen lévő udvari sportpálya alkalmas és csak 
megfelelő időjárás esetén. A hagyományos megemlékezések –október 23., március 
15.- már nem tarthatók az udvaron, így méltó ünneplésük csak tagozatonként külön-
külön lehetséges. Szalagavató bálunk évek óta rendkívül színvonalas. Mivel nincs 
Zuglóban olyan közművelődési intézmény, amely befogadhatná e napon iskolánkat, 
más kerületbe kényszerülünk. A tervezésben és szervezésben néha nehéz 
alkalmazkodni más kerületek művelődési házai szabta feltételekhez, nem is szólva a 
bérleti díj fokozatos emelkedéséről, melynek költségeit kénytelenek vagyunk 
diákjainkra és a meghívott vendégeikre hárítani, amúgy is jelentős kiadásaik mellett. 
Amikor egy adott tanévben iskolánk fennállásának jubileumát ünnepeljük számos 
rendezvényen válik újra meg újra nyilvánvalóvá, hogy elengedhetetlenül szükséges 
lenne tornatermünk bővítése vagy egy olyan tornacsarnok építése, amely képes 
befogadni iskolánk valamennyi diákját, a hozzátartozókkal együtt, hogy ne kelljen az 
egyes programokon erőteljesen szelektálni a tanulók és a szülők között, kiválasztani 
a kiválasztottakat, akik megtekinthetnek egy adott iskolai műsort. 
A mindennapos testnevelés bevezetésével az alsó tagozaton a telephelyen egy 6x8 
méteres tornaszobában kell, hogy tornázzon nap mint nap közel 200 kisgyermek (és 
nincs tornaöltöző), jó időben ezt részben kompenzálni tudja az udvar. A székhelyen a 
felső tagozat és a gimnázium osztályai közösen használják a 20x10 méteres 
tornatermet és a sportudvart (446 fő). A mindennapos testnevelés úgy valósítható 
meg, ha az órarendben párhuzamosan egy időben három vagy négy osztálynak van 
testnevelés órája, rossz idő esetén az aulában, összekötő folyosón, pincében, de 
még a büfé előterében is órát tartunk. Iskolánk közelében nincs park, sportpálya, 
uszoda, amit kisegítő jelleggel igénybe vehetnénk. A pedagógiai programunkban 
lévő komplex intézményi mozgásprogramban a törvényi kötelezettségeinkkel 
összhangban megfogalmazódik, hogy az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai 
élet minden területét átfogják. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és 
tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint: a 
különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig 
a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 
Nevelési célunk annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani 
öntevékeny testedzés, az önálló sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a 
személyiség fejlesztésének és a lelki egészség megőrzésének. Ehhez szükség lenne 
a megfelelő tárgyi feltételek biztosítására is. 
Az összetett iskola megalakítása 1998 óta szeretnénk, ha a fejlesztésre, a nagyobb 
beruházásra szánt önkormányzati költségvetési előirányzatból megvalósult volna egy 
tornacsarnok építése. Tíz év folyamatos kérés után a Képviselő-testület 2008. 
október 21-i ülésén úgy határozott, hogy a telephelyen emeletráépítéssel bővíti 
kisiskolánkat, és megépül egy könnyűszerkezetes 22x44m-es tornacsarnok. 
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Elkészültek a tervek, a beruházás 2010-ben megkapta az építési engedélyt és a 
szükséges egyéb engedélyeket, de a válság miatt elmaradt az építkezés. Az 
igazgató 2014-ben több ígéretet kapott, hogy a székhely mögötti telken (jelenleg 
parkoló) esetlegesen a jövőben felépül egy tornacsarnok, melyet használhatnak az 
Álmos diákjai. 2016 és 2018 között szintén többször kaptunk ígéretet, hogy TAO 
támogatás kedvezményezettjeiként lesz beruházás intézményünkben. Számos terv, 
felmérés, előterjesztés készült, több tucat egyeztetés történt.  
A jövőben továbbra is célom megtalálni a pályázati forrást, elnyerni valamely 
sportszervezet támogatását, és végre megvalósítani egy nagyobb volumenű 
sportfejlesztési beruházást. 
 

3.3. A nevelés – oktatás területeinek fejlesztése 
 
 
Intézményvezetőként a folyamatos megújulni akarás jellemez, és szerencsésnek 
mondhatom magam, mert a nevelőtestületet is jellemzi a fejlesztések iránti 
elkötelezettség, talán ezért is voltak sikeresek az elmúlt években a tartalmi fejlesztési 
törekvéseink. 
Iskolánk pedagógiai programjának felülvizsgálata és módosítása megtörtént 2005-
ben, 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és 
2014-ben. Megtörtént a pedagógiai program kulcskompetencia–alapú adaptív 
átdolgozása, és a magasabb jogszabályokban előírtak miatti változtatása, de a 
folyamatos módosítások miatt a pedagógiai program alkalmazása, működtetése 
nehezebb és folyamatos pedagógiai másként gondolkodást igénylő feladat volt.  
Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az 
ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. A kompetencia 
alapú oktatás, nem tananyagegységekben, műveltségtartalmakban gondolkozik, 
hanem „keresztirányban átszőve” valamennyi műveltségterületben, tantárgyban 
megjeleníti az alapvető (elsősorban praktikus, tudatos emberré tevő) társadalmi 
kompetenciákat. A pedagógusok – tantárgyaktól független, fejlesztési területekhez, 
kompetenciaterületekhez igazodó – hatékonyabb együttműködése kerül előtérbe. És 
előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív 
technikákat. Pedagógiai programunk deklarálja a kooperatív tanulási módszerek 
alkalmazását, de a mindennapi gyakorlatot tekintve lassan és fokozatosan valósult 
meg iskolánkban, és még most is fejleszthető. A modern módszerek iskolai 
alkalmazásának nagy mértékűvé válását segítette, hogy több kolléga vett részt ilyen 
jellegű továbbképzéseken, valamint az újszerű tanulási-tanítási technikákat, 
eljárásokat már ismerő és alkalmazó (továbbképzést elvégzett) kollégák belső 
tudásmegosztással biztatták önképzésre és a módszerek kipróbálására a kollégákat. 
Az iskolának az alkotó munkára, a folyamatos fejlődésre, az együttműködésre, a 
hatékony kommunikációra és a problémák megoldására kell megtanítania a 
gyermeket. Ebben a folyamatban a pedagógus nem elvégeztet valamit a 
gyerekekkel, hanem olyan tanulási környezetet alakít ki, amely lehetővé teszi, hogy a 
gyermekek minél többféle módon kerüljenek kölcsönös viszonyba és kapcsolatba – 
interakcióba – különféle tárgyakkal, szituációkkal és egymással is. Azt kell 
megtanítanunk a tanulóval, hogy saját maga hogyan vegyen részt abban a 
folyamatban, amely a tudás elsajátítását, az ismeretek megszerzését eredményezi. 
Ebben a gondolkodásmódban már nem a pedagógus tanítása, hanem a gyermek 
érdeklődése és önálló cselekvése áll a középpontban. 2015 óta minden szakmai 
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munkaközösség év végi beszámolójában meg kell jelennie a tanulói kompetenciák 
fejlesztése érdekében végzett munka értékelésének is.  
A fentieket megtapasztalva és alkalmazva 2017-ben mi magunk döntöttünk úgy, 
hogy profiltisztítást végzünk és felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat. 2017 
májusában az intézményvezetői önértékelést, majd a vezetői tanfelügyeletet 
követően elkészült fejlesztési terv – melynek megvalósítása jelenleg is még 
folyamatban van – szintén a fenti modernizációs törekvésekkel összhangban áll. (Az 
intézményvezetői tanfelügyelet eredményeit lásd az 5. számú mellékletben)  
 
A fejlesztési tervem neve: „Az értékközpontú és jelenségalapú tanulás és tanítás 
folyamatának hatékonyabb irányítása és menedzselése.”  
A fejlesztési feladat: a tanulás-tanítás folyamatának hatékonyabb irányítása és 
menedzselése, az értékelési rendszer felülvizsgálata, a támogató tanulási környezet 
fejlesztése.  
 
A fejlesztési terv 4 nagyobb részfeladatból áll, amelyek az alábbiak: 

1. A tanulói értékelés alapelveinek, módszereinek, eszköztárának felülvizsgálata. 
2. Korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások gyakoribb alkalmazása a 

tanórákon.  
3. Támogatóbb tanulási környezet fejlesztéséhez szükséges informatikai és 

egyéb eszközök beszerzése.  
4. A tanulói eredmények folyamatos javulása.  

 
1. A tanulói értékelés alapelveinek, módszereinek, eszköztárának 
felülvizsgálata 
2017. augusztusában, a munkaközösségek felülvizsgálták a tanulók értékelésének 
egységes követelményrendszerét. Közös ellenőrzési-értékelési portfóliót készítettek. 
A tanulói teljesítmények értékelése során a pedagógusok a diagnosztikus, formatív 
és szummatív formákat egyaránt ismerik és használják. Vezetőként figyelmet fordítok 
arra, hogy a tanulók teljesítményének mérése, értékelése folyamatos legyen, a 
tanulók az értékelésükről megfelelő időn belül megfelelő visszajelzést kapjanak (ld. a 
2018-as partneri elégedettségmérések ezt visszaigazolták).  
A teljesítmény-visszajelzés orientáló funkciója, akkor érvényesül, ha az adott 
teljesítmény színvonalának ismeretében a hogyan tovább, hogyan jobban 
kérdésekre is választ kapnak a tanulók. Az értékelés ne csak visszacsatolás és 
megerősítés legyen. Ösztönöztem a kollégákat, hogy az egyéni teljesítmények 
összehasonlításából, változásából származó adatokat felhasználják a tanulók 
fejlesztése érdekében. Az ellenőrzés-értékelés fejlesztő funkciója ahhoz járul hozzá, 
hogy a tanuló az értékelés során soha sem egy statikus állapotról kap visszajelzést, 
hanem a fejlődés perspektívájából nézve. A tanár az értékelésekor mutasson rá arra, 
hogy az aktuális tanulói produkció miben jobb, több a megelőzőnél, s az esetleges 
hiányok miként korrigálhatóak a későbbiekben. A szakmai munkaközösségek a 
2017/18-as tanév óta a beszámolóikban külön fejezetben elemzik a fejlesztő 
értékelés megvalósulását, és ezt a jövőben is folytatni szükséges.  
Két év fejlesztő értékelésének tapasztalatait elemezve 2019 augusztusában ismét 
felülvizsgáljuk majd az értékelési rendszerünket.  
2. Korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások gyakoribb alkalmazása a 
tanórákon  
Fontos feladat: az alkalmazásképes tudás gazdagítása, a problémaegoldó 
gondolkodás fejlesztése, jelenségalapú tanításra-tanulásra törekvés. A pedagógusok 
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változatos differenciált munkaformákat, kooperatív technikákat alkalmaznak. A 
projektoktatás, a felfedeztető tanulás, a drámapedagógia lehetőségeit kihasználják. 
A készen kapott tudás helyett a tanulók képességeit használják fel a tudás 
eléréséhez. A diákokat bevonják saját tanulásuk, fejlődésük tervezésébe. Mindezek 
a tervek szerint 2020-ban bevezetendő új NAT által is preferáltak lesznek. 
A jövőben még gyakoribbá kell, hogy váljanak a hospitálások az intézményen belül, 
melynek elvárt eredménye: ötletszerzés, korrekciós javaslatok, egymástól tanulás, a 
pedagógusok módszertani repertoárjának gazdagítása, belső tudásmegosztó fórum 
működtetése.  
Vezetőként maximálisan támogatom azokat a tanárokat, akik élnek a kísérletezés 
lehetőségével, felfedezik, hogy melyik módszer a leghatékonyabb és a 
legadekvátabb a tanulócsoportok, tanulók eltérő igényeihez.  
Innovációk bevezetésére és alkalmazására ösztönzöm a pedagógusokat.  
3. Támogatóbb tanulási környezet fejlesztéséhez szükséges informatikai és 
egyéb eszközök beszerzése  
A támogató tanulási környezet fejlesztéséhez feltétlenül szükség van tárgyi eszközök 
beszerzésére is. Vezetőként 2017 óta arra törekszem, hogy az iskola fejlesztési 
forrásait erre a célra használjuk fel. Jelenleg minden pedagógus rendelkezik egy 
laptoppal (pályázaton nyertünk eszközöket és tankerületi beszerzésekből is kaptunk), 
valamint minden teremben van már projektor, így adottak a multimédiás oktatás 
tárgyi eszközei (a fejlesztések hatását a 2018-as partneri elégedettségmutatók is 
visszaigazolták). 
Ezen kívül a tanulóknak is biztosítjuk a lehetőséget, hogy saját „okos” eszközeiket 
illetve a jövőben beszerzésre kerülő tableteket használhassák a tanítási folyamat 
során.  
4. A tanulói eredmények folyamatos javulása  
Vezetőként elemzem, összehasonlítom a tantárgyi félévi, év végi és érettségi 
statisztikákat, mérési eredményeket. Külön figyelmet fordítok az emelt szinten/emelt 
óraszámban oktatott tárgyak eredményességének vizsgálatára. Saját diagnosztikus 
méréseket is használunk.  
A fejlesztő értékelés bevezetésével, valamint a korszerűbb módszerek 
használatával és a támogatóbb tanulási környezet megvalósításával már egy 
év alatt is javultak az év végi tanulmányi eredmények (lásd a statisztikai 
adatoknál), és különösen számottevő az év végi tantárgyi elégtelenek számának 
csökkenése (2017-ben a felső tagozaton 12, a gimnáziumban 33 tantárgyi elégtelen 
volt év végén, 2018-ban a felső tagozaton 2, a gimnáziumban 18 tantárgyi elégtelen 
volt). A jövőben ezeket az eredményeket meg kell őriznünk, és esetlegesen még 
javíthatunk is rajta. Továbbra is kiemelten fontosnak tartom az intézményben a 
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a differenciálást és a 
sikerélményhez való eljuttatást. 
Az intézményvezető a tantárgyfelosztásban a munkaközösségvezetőkkel egyeztetve 
megtervezi a tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakkörök, fakultációk, 
csoportbontások óraszámát, a fenntartói egyeztetéseken el kell érnie, hogy a 
megfelelő óratömeg a jövőbeni színvonalas és eredményes nevelő-oktató munkához 
továbbra is biztosítva legyen.  
 
Az intézményi önértékelést követően megfogalmaztam az 5 évre (2018. szeptember 
01-től 2023. augusztus 31-ig) szóló digitális fejlesztési elképzeléseimet. 
 
Az intézményi intézkedési terv neve: „Digitális műveltségünk fejlesztése”. 
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Az intézkedési terv céljai:  

 A pedagógusok digitális módszertani kultúrájának 
fejlesztése, ismerjék meg a web 2.0 oktatásban rejlő 
lehetőségeket.  

 A digitális tananyagok készségszintű alkalmazása, saját 
digitális tananyagok készítése, megosztása. 

Az intézkedés indokoltsága: 
A támogató tanulási környezet kialakítása megtörtént, melynek folyamatos 
fejlesztésére is törekednünk kell. Fontos, hogy a kollégák megismerkedjenek a 
rendelkezésre álló technológiai újdonságokkal, amelyek képesek több oldalról is 
támogatni a tanárok által eddig is alkalmazott oktatási módszereket, amelyek így 
gazdag interaktivitással, motiváló képanyaggal, játékos tevékenységgel bővítik, 
kiegészítik a hagyományos tanulásszervezési eljárásokat is. Ha a diákok 
élményszerűen sajátíthatják el a tananyagokat. a tanítás-tanulás folyamata sokkal 
hatékonyabbá válik. Az intézkedéssel a NAT 2020-ra is kellő időben felkészülünk. 
A célok eléréséhez 7 pontban határoztuk meg a feladatainkat. 
 

1. Digitális munkacsoport létrehozása:  
 
2018 szeptemberében megalakult a digitális munkacsoport. Minden szakmai 
munkaközösségnek delegálnia kellett minimum egy főt. A team feladata volt, hogy 
készítsen egy helyzetelemzést, amire építve elindulhat egy átfogó, több éves digitális 
kompetencia fejlesztés. A digitális munkacsoport a „Digitális műveltségünk 
fejlesztése” intézkedési terv végrehajtásában mindvégig meghatározó fejlesztő-
koordináló szerepet tölt majd be. 

 
2. Helyzetelemzés elkészítése: a pedagógusok „digitális írástudásának” 

felmérése.  
 
2018 szeptemberében elkészült az intézményi helyzetelemzés. A helyzetelemzésben 
online kérdőív segítségével felmértük: 
- hány fő és milyen IKT eszközöket használ a tanórákon, 
- hány olyan kollégánk van, aki csak e-mailt és e-naplót kezel, kit kell sürgősen 
fejleszteni, mert még az irodai szoftvereket (Word, Excel, Power Point) sem tudja 
készségszinten használni, egyébként az is kérdés volt, hogy milyen szinten van a 
kollégák tudása a fent említett alapvető szoftverekkel kapcsolatosan (kezdő, haladó, 
vizsgázott), a válaszok önbecslésen alapultak, 
- a kollégák általában milyen alkalmazásokat használnak és azt milyen 
gyakorisággal,  
- ki használ digitális tananyagot, 
 - ki képes tanulói online kérdőív elkészítésére, ki használ felhő alapú 
alkalmazásokat, ki képes  tankocka, Redmenta, Quizizz, Kahoot stb. használatára, 
- ki működtet Facebook csoportot és mire használja. 
 

3. Intézményi digitális fejlesztési terv elkészítése  
 
Az intézményi szakmai munkaközösségek értekezletein meg kellett/kell vitatniuk a 
kollégáknak a digitális kompetenciafejlesztés fontosságát és elképzeléseiket. A 
fejlesztési tervet a digitális munkacsoport a szakmai munkaközösségek vezetőivel és 

http://http/www.sulinet.hu/iktmuhely_2010/ikt_az_oktatasban.html
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/what-is-cloud-computing/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/what-is-cloud-computing/
http://http/folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/jatekos-tanulas-tankockakkal
https://quizizz.com/admin
https://www.slideshare.net/ebenye/info-kommtech
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az iskolavezetéssel együttműködve, a kollégák javaslatai és ajánlásai alapján 
készítette el 2018 októberében. A fejlesztési terv része a „Digitális pedagógiai 
módszertani mintacsomagok”(ld. DPMK honlapján) adaptálása, minden tagozaton 
legalább 1 mintacsomag és annak továbbfejlesztése. 
 

4. Minden tanévben legalább 2 belső digitális továbbképzés 
megszervezése, külső továbbképzéseken, digitális konferenciákon, 
szakmai napokon való részvétel ösztönzése, szakmai együttműködés 
kialakítása a DPMK-val  

 
A digitális írástudás területén nagyok a különbségek a kollégák között. A 
helyzetelemzés után tudtuk meghatározni, hogy az egyes kollégák milyen szinten 
állnak, az IKER 1-4. szintek szempontjából hova sorolhatók. Ennek alapján erre az 
évre megterveztük és a jövőben is megtervezzük a belső tudásmegosztó 
fórumainkat, meg kell majd határoznunk a jövő tanévek külső szakemberek által 
tartott belső továbbképzéseinek tematikáját, illetve meg kell határoznunk a preferált 
külső továbbképzéseket. 
Évente legalább 2 belső digitális továbbképzésen minden kolléga részvétele 
kötelező. 2018 decemberében és 2019 februárjában már tartottunk sikeres belső 
továbbképzéseket. 
A digitális pedagógiai módszertan kipróbálásához kapcsolódó, illetve a digitális 
tartalomfejlesztéssel kapcsolatos külső továbbképzések, szakmai műhelyek az éves 
továbbképzési tervekben prioritást kapnak. A vezető feladata lesz a DPMK-val való 
szakmai együttműködés kialakítása. Az informatika szakos kollégák a jövőben is 
digitális pedagógiai asszisztenciával segítik a pedagógusok önfejlesztését. 
Minden évben augusztus végén értékeljük a fentiek megvalósulását.  

 
5. Munkaközösségenként digitális mappa létrehozása: jó gyakorlatok, 

hasznos linkek, digitális tananyagok megosztása 
 
Vezetőként támogatom a digitális taneszközök, digitális tananyagok napi tanítási- 
tanulási gyakorlatba való integrálását pl: online tesztek, feladatok rendelkezésre 
bocsátását tanulási céllal. A jövőben is ösztönzöm a pedagógusokat, hogy hozzanak 
létre digitális tartalmakat, fejlesszenek digitális óravázlatokat, és az intézményen 
belül valósuljon meg online is a tanári közösségek közötti tapasztalatcsere Továbbá 
gyakoribb szakmai megbeszélések legyenek az intézményen belül, melynek során 
megosztjuk digitális osztálytermi tapasztalatainkat. A feladat ellenőrzési pontjai: 
minden évben január és június vége.  

 

6. A pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlődése 
 
A digitális pedagógia alkalmazása, a felfedező, jelenségalapú oktatás prioritást kap a 
jövőben. A készen kapott tudás helyett a pedagógusok a tanulók képességeit, 
digitális készségeit használják fel a tudás eléréséhez. A diákokat bevonják saját 
tanulásuk, fejlődésük tervezésébe.  
Egyre több pedagógus tart egyre több digitális eszközzel támogatott tanórát, az ilyen 
típusú órák aránya folyamatosan növekszik. 
Továbbá fel kell készülnünk az e-ügyintézések, e-mérések, e-érettségi és egyéb e-
vizsgák bevezetésére, és fokozatosan ki kell alakítanunk egy saját e-learning 
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rendszert, amellyel segítjük tanítványaink felkészülését az új ilyen típusú 
megmérettetésekre. További kompetenciákat lásd az elvárt eredmények pontban.  
A feladat ellenőrzési pontjai: minden évben január és június vége  

 

7. Az intézményi hálózatfejlesztés és tárgyi eszközök beszerzése 
 

A digitális pedagógiai módszertanok komplex intézményi szintű fejlesztéséhez – a 
pedagógusok belső és külső továbbképzésén kívül – szükséges a digitális iskolai 
környezet fejlesztése is. Az informatikai fejlesztési elképzeléseimről a tárgyi feltételek 
fejlesztése fejezetben már írtam. 
 
Az intézményi intézkedési tervben 2023 augusztusáig meghatározott feladatok 
elvárt eredményei: 
 
A pedagógusok digitális kompetenciái folyamatosan fejlődnek, az alábbiak lesznek 
jellemzőek: 
 minden pedagógus ismeri a web 2.0 oktatásban rejlő lehetőségeket, 
 tudja kezelni az IKT eszközöket (az eszköz bonyolultabb funkcióit is), 
 képes a kooperatív pedagógiai módszerek digitális környezetben történő 

alkalmazására (online kollaboratív prezentáció-készítés és táblázatkezelés), 
 ismeri a tanulói motivációt erősítő tanulásszervezési eljárást a gamifikációt, a 

játékmechanizmusokat a tanulási folyamatba építve interaktív órákat tart, 
 képes egy vagy több az online tanulói visszajelzést lehetővé tevő alkalmazás 

használatára,  
 felhő alapú tesztkészítő alkalmazás segítségével feladatlapokat tud készíteni, 
 a vizualizáció elősegítése érdekében használ online videókat, weboldalakat és 

digitális tananyagokat és képes önálló digitális tananyag létrehozására a 
tanulókkal közösen,  

 használja a demonstrációs médiaelemeket. 
 
Az intézményi tanfelügyeletet követően is készítettünk egy intézkedési tervet, amely 
2019. február 1-től 2024 február 1-ig határozza meg a fejlesztési irányokat és 
feladatokat. Természetesen a PDCA ciklust működtetve az intézkedési terv 
mérföldkövei, ellenőrzési pontjai lehetőséget adnak újabb és újabb beavatkozásra, 
fejlesztésre. 
 
Az intézkedés neve: „Az emelt szintű angol nyelvi, matematika és informatika 
érettségi vizsgák számának növekedése, valamint az angol nyelvi, matematika 
és informatika OKTV-re és egyéb középiskolai versenyekre való hatékony 
felkészítés”. 
Az intézkedési terv céljai: 

1. Növekszik az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkező tanulók száma - 
különösen angol nyelvből, matematikából és informatikából, és 
összességében növekszik az emelt szintű érettségi vizsgák számaránya is.  

2. Az OKTV-n angol nyelvből, matematikából és informatikából az első 
fordulón részt vevő tanulók száma növekvő tendenciát mutat, és az első 
fordulóból továbbjutó tanulók száma szintén növekszik. Nevezés és 
részvétel más középiskolai tanulmányi és egyéb versenyeken is. 
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Az intézkedés indokoltsága: 
A Pedagógiai programunkat 2017-ben felülvizsgáltuk. Az összetett intézményünk 
egészére vonatkozóan profiltisztítást végeztünk, különös tekintettel a korszerűbb 
módszerek, tanulásszervezési eljárások alkalmazására, a fejlesztő értékelés 
bevezetésére, valamint a támogatóbb tanulási környezet létrehozására. A 
gimnáziumban az általános tantervű „A” osztályaink helyett új képzési kínálatot 
vezettünk be a 2018/19-es tanévtől felmenő rendszerben. Az „A” osztályainkban az 
idei tanévtől emelt szintű, emelt óraszámú matematika és emelt óraszámú 
informatika - oktatás folyik. A „B” osztályainkban megőrizzük a nyelvi profilt, továbbra 
is emelt szinten és emelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet, emelt óraszámban a 
német és spanyol nyelvet. 
A célok eléréséhez 5 pontban rögzítettük a legfontosabb feladatainkat.  
 

1. A tanulók motiválása, hogy emelt szintű érettségi vizsgára 
jelentkezzenek, valamint a tanulók inspirálása, hogy jelentkezzenek az 
OKTV 1. fordulójára. 

Az osztályfőnöki órákon, szakórákon, pályaorientációs foglalkozásokon, 
programokon hangsúlyozni kell az emelt szintű érettségin és a középiskolai 
tanulmányi versenyeken való megmérettetések fontosságát, előnyeit - különösen 
azok számára, akik valamely tantárgyat emelt szinten és/vagy emelt óraszámban 
tanulják. A diákokat be kell vonni a saját tanulásuk, fejlődésük tervezésébe. Egyéni 
erősségek feltérképezése szükséges és az önálló tanulás támogatása. 
Azonban a felkészítéstől teljesen független az emelt szintű érettségi tényleges 
teljesítése. A tanulók továbbra is szabadon megválaszthatják az érettségi vizsga 
szintjét, és a döntésüket, hogy egy adott tárgyból közép- vagy emelt szinten 
tesznek-e vizsgát számos egyéb tényező is befolyásolja (néha teljesen eltérő módon 
az intézmény lehetőségeitől). 
 

2. A tehetséges tanulók fejlesztése. 
 

Tehetséggondozó foglalkozások, egyéni felkészítés biztosítása. Tehetségbarát 
tanulási környezetben a differenciáláson kívül törekszünk a tehetséges tanulók 
individualizált oktatására. 
Minden tanévben legalább 1 belső továbbképzés, tudásmegosztó fórum 
megszervezése és/vagy külső továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon 
való részvétel ösztönzése, amely a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók fejlesztésével, 
a tehetséggondozással kapcsolatos. Mindezek az éves továbbképzési tervekben 
prioritást kapnak. Fontossá válik a pedagógusok módszertani repertoárjának 
gazdagítása tehetségbarát módszerek alkalmazásával, megosztásával. Belső 
tudásmegosztó fórum hatékony működtetése továbbra is, a kreatív nevelőtestületi és 
osztálytermi klíma kialakítása érdekében.  
 

3. Emelt szintű érettségi vizsgák számának, eredményeinek, a statisztikai 
adatoknak szakszerű elemzése, következtetések levonása. 

Az intézményi szakmai munkaközösségek értekezletein meg kell vitatniuk a 
kollégáknak az emelt érettségire és a középiskolai versenyekre való felkészítéssel 
kapcsolatos elképzeléseiket, igényeiket, tapasztalataikat. A statisztikai adatok 
szakszerű elemzése alapján esetleges fejlesztési javaslatok megfogalmazása, mely 
a következő tanév munkatervébe beépülne. 
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4. Az OKTV-re felkészítés hatékonyságának vizsgálata, és a középiskolai 

tanulmányi és egyéb versenyeken a résztvevők és az eredmények 
összegyűjtése és megjelenítése a honlapon. 
 

A felkészítés hatékonyságának vizsgálata munkaközösségi értekezleten történik. 
Fokozatosan növelni kell az online tanulmányi versenyekre való nevezések számát 
is.  

 
5. Az intézményi tantárgyfelosztásban az intézményi óraszámok biztosítása 

az érettségi előkészítő foglalkozásokra (közép-és emelt szint), valamint 
az egyéni tehetséggondozó, felkészítő foglalkozásokra. 
 

Az intézményvezetőnek törekednie kell arra, hogy a tantárgyfelosztás 
óraszámainak fenntartói egyeztetése során az intézményi Pedagógia program 
óraterveiben a fenti foglalkozásokra nevesítetten rögzített óraszámok a 
tantárgyfelosztásban tervezetten kerüljenek kiosztásra a kollégák számára. 
 
A feladatok elvárt eredményei: 

Fokozatosan növekszik az emelt szintű érettségi vizsgák számaránya.  

2024-re  

- angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgával a végzős tanulóink 
80%-a rendelkezik,  

-  matematikából az “A” osztály emelt óraszámú csoportjának 60%-a 

- informatikából az “A” osztály emelt óraszámú csoportjának 80%-a. 
 
Az OKTV-n angol nyelvből, matematikából és informatikából az első fordulón részt 
vevő tanulók száma fokozatosan növekvő tendenciát mutat, és az első fordulóból 
továbbjutó tanulók száma is fokozatosan növekszik.  
Mindezek természetesen tovább növelik intézményünk jó hírét, népszerűségét, és 
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a középiskolák rangsorában előrébb jussunk.  
 
Ami a tanulmányi versenyeken elért eredményeinket illeti, büszkék vagyunk az alsó 
és felső tagozatos tanulóink szép eredményeire (ld. versenyeredmények táblázat 
adatai). Az általános iskolai tanulmányi versenyek vonatkozásában intézkedési terv 
készítése nem szükséges, de nagyon fontos, különösen a felső tagozaton, hogy 
minden tantárgyból készítsünk fel tehetséges diákokat a kerületi szaktárgyi 
vagy egyéb pályázati kiírásos vagy online tanulmányi versenyekre. Valamennyi 
kolléga szakmai felelőssége, hogy tájékozódjon a lehetséges versenyekről, és 
tegyen meg mindent azért, hogy ezen részt vegyenek tanítványai. 
 
Az új Nemzeti Alaptanterv implementációja 
 
Az első NAT dokumentumot 1995-ben adták ki, bevezetése szakaszosan az 
1998/99-es tanévben kezdődött el, a második NAT-ot 2003-ban, a harmadikat 2007-
ben adták ki, a negyediket 2012-ben. 2013. szeptember 1-jétől került bevezetésre, 
ma is hatályos. Minden új NAT bevezetése nagy körültekintést igénylő összetett 
feladat. 2004 óta vagyok igazgató, ezidáig már kellő tapasztalatot gyűjtöttem az 
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előző három nemzeti alaptanterv bevezetésével és a kerettantervek adaptálásával, 
helyi tantervek kidolgozásával kapcsolatosan.  
Az ötödik NAT koncepcióját megismertem, az új Nemzeti Alaptantervvel 
összhangban az intézmény stratégiai céljainak, feladatainak meghatározása, a 
stratégiai alapdokumentumok módosítása az intézményvezető felelőssége. A 
Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek jogszabályok, melyek szövegszerű 
megismerése minden pedagógus számára kötelező. Az igazi kihívás az 
intézményvezető számára a pedagógiai kultúra átalakulásának, a pedagógusok 
szemléletváltásának irányítása és a tartalmi-módszertani megújulás menedzselése 
lesz. 
Az új NAT is kompetencia-alapú az ismeretcentrikus tanítás helyett a tudás 
alkalmazását, az aktív tanulást támogatja. 
A kooperativitás – mint tanulási módszer – továbbra is hatékonyan alkalmazható, 
hiszen magában foglalja a problémán és vitán alapuló tanulást, a felfedeztető 
tanulást, a projektmódszerek alkalmazását is. A készen kapott tudás helyett a 
tanulók képességeit használjuk fel a tudás eléréséhez. A kooperatív csoportokban 
végzett tanulás egymás elfogadására és segítésére ösztönöz, mely a résztvevőkben 
fejleszti a figyelmet, az empatikus készségeket, a közös felelősségvállalást, a 
szervezést, a kommunikációt. Differenciálásra, motiválásra, sikerélményhez 
juttatásra alkalmasak a kooperatív technikák.  
A tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a tanulási folyamat minden fázisában 
fontos (a feladatok kijelölésében, megoldásában, az ellenőrzésben, az értékelésben), 
a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 
illeszkedő tanulásszervezési technikákat. A tanórák eredményességének 
alapfeltételei: átgondolt tervezés, a tanulók kellő motiválása, aktivizálása, a tanulók 
tevékenykedtetése, a folyamatos fejlesztő értékelés. 
A XXI. század technológiai vívmányait, az „okoseszközöket” használni kell az 
osztályteremben, hogy az ismeretszerzés személyes, pozitív élményeken alapuljon. 
És a tanulók motivációjának megteremtésében és fenntartásában is fontos szerepe 
van a digitális eszközök és tananyagok alkalmazásának. A web 2.0 alkalmazásokkal 
játékossá lehet tenni a tanítást-tanulást, sokkal és intenzívebben fejleszthetők a 
tanulói kompetenciák bármilyen tantárgy esetében. A kísérletezés, próbálkozás, 
konkrét tapasztalatok megélése hatékonyabb, életre szóló tudást ad. Hosszú távon 
használnunk kell az osztálytermi szoftvereket, amelyek megkönnyítik a 
csoportszervezést, csoportmunkát, egyéni differenciálást, versenyt, játékot, valamint 
a tanulók teljesítménykövetését, a folyamatos mérést és értékelést.  
A tanári szerepeket is jelentősen át kell alakítani, 10 éven belül egy jól felkészült és 
jól képzett tanár a modern osztálytermi szoftverek alkalmazásával moderátorként 
fogja támogatni a tanulók alkotó munkáját. Ezen a területen kell a lehető 
leggyorsabban a legtöbbet fejlődnünk. 
 

 
Egyéb fejlesztendő területek: 
 
Az idegen nyelvi munkaközösség tagjainak feladata lesz a jövőben egy iskolák 
közötti nemzetközi program és együttműködés kialakítása. Egy nemzetközi 
kapcsolatrendszer kialakításával célunk, hogy a különböző nemzetek iskoláinak 
tanulói megismerjék egymás nemzeti kultúráját, a tanulók és pedagógusok között a 
rendszeres nemzetközi találkozók és diákcsere keretében együttműködés alakuljon 
ki, melynek során a gyermekek megismerik egymást, fejlesztik idegen nyelvi 
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kompetenciájukat. A pedagógusok megismerik az együttműködő nemzetek oktatási 
rendszerét, módszertani kultúráját stb.  
 
Intézményünkben régóta hagyománya van a környezeti nevelésnek és az 
egészségnevelésnek. A jövőben is kiemelten kell kezelnünk ezeket a nevelési 
célokat. E két nevelési terület színtereit bővítettük az elmúlt években a biztonságos 
környezet és életvédelem témakörökkel. Megismertettük tanulóinkkal a rendőrök, 
tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek, kerületőrök, polgárőrök munkáját. 
Pályázatokon nyert anyagi forrásokból szerveztük a programokat, elsősorban 
rendhagyó osztályfőnöki órákat és témanapokat, szülői és nevelőtestületi 
workshopokat (pl.: Kattints ránk, Behálózva, ReAkció stb.). Törekednünk kell arra, 
hogy folytatódjon a biztonságos életvezetés elsajátíttatása/tudatosítása.  
A megszokott tanórai kereten kívül, a jövőben is sokféle tevékenységi formában 
valósíthatók meg elképzeléseink: szakkörök, múzeumok és egyéb intézmények 
látogatása, kiállítások és különböző gyűjtési akciók szervezése, versenyek, 
kirándulások és táborok, fórumok, szülői és nevelőtestületi értekezletek. Az iskola 
minden dolgozója egészség- és környezettudatos magatartásával és munkájával 
példaértékű a tanulók számára, ezek a nevelési célok csak közös szemléletben és 
közös feladatvállalással valósíthatók meg.  
Továbbra is széleskörű együttműködésre kell törekednünk az iskolaorvossal és a 
védőnővel, az iskolapszichológussal, a szülőkkel, a fenntartóval, egészség-és 
környezeti neveléssel foglalkozó intézményekkel, civil szervezetekkel, a 
biztonságosabb környezetért tevékenykedő szervezetekkel.  
Célunk, hogy tanítványainkban kialakuljon:  

 az egymásra figyelés képessége, a környezetük és embertársaik iránti 
nyitottság, a saját magukkal és másokkal szembeni felelősség érzése, 

 önismeret, önuralom, a társadalmi normák szerinti viselkedés és a pozitív 
gondolkodás, 

 a környezettudatos értékrend, az ökológiai morál, környezetkímélő, takarékos 
magatartás és életvitel,  

 a környezet (természetes és mesterséges) és az egészség szeretete, 
védelme, értékei iránti felelős magatartás, a rendszeres testmozgásra való 
igény. 

 
Minden tantárgy tanítása során sok téma és lehetőség adódik arra, hogy formáljuk a 
tanulók egészséges életvitelhez és a környezethez való viszonyát, szemléletét.  
 
A Boldog iskola” programot folytatjuk. A Boldogság projekt célja, hogy a pozitív 
pszichológia eredményeire építve tanulóink, könnyebben nézzenek szembe a 
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. Mind az 
általános mind a középiskolás korosztály számára kidolgozott programot folytatjuk. 
Idén elnyertük az „Örökös Boldog Iskola” címet. Az alábbi 10 témából tetszőlegesen 
választva a jövőben is minden osztály legalább egy boldogságórát tart a tanév során 
tetszőleges időpontban, és erről megjelentet egy rövid összefoglalót a honlapon, 
valamint az intézményi jó gyakorlatok mappában. A témák az alábbiak: 
„Boldogságfokozó hála”, „Az optimizmus gyakorlása”, „Kapcsolatok ápolása”, 
„Boldogító jócselekedetek”, „A célok kitűzése és elérése”, „Megküzdési stratégiák”, 
„Apró örömök élvezete”, „Megbocsátás”, „Testmozgás”, „Fenntartható boldogság”. 
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Az idei tanév őszén elnyertük az Ökoiskola címet. Folyamatosan valósítjuk meg a 
programokat, pl.: miniarborétumot rendeztünk be az első emeleten, online 
természettudós kvízt oldhatnak meg a tanulóink, tavasszal mindkét zöld udvarunkon 
palántákat, sövényt és fákat ültetünk stb. Célunk az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 
 
Az EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 
módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt „Egészségtudatosság fejlesztése 7-
18 éves korosztály részére” témakörében modellprogram megvalósításában 
veszünk részt. 
Mintaiskolaként bekerültünk abba a modellprogramba, amely egy holisztikus 
tananyag kipróbálását, tesztelését foglalja magában, hálózatos (Egészségfejlesztő 
Iskolák Hálózata) formában. Ez a tananyag a közoktatásban dolgozó szakemberek 
(pedagógusok, iskolavédőnők, gyógytestnevelők, iskolaorvosok stb.) munkáját segíti 
az egészségfejlesztési témák vonatkozásában, és harmonizál a Nemzeti 
alaptantervvel valamint a Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztéssel (TIE). A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Hálózat tagjaként 2019. február 1-től egy féléven 
keresztül kipróbálhatjuk, tesztelhetjük a tananyagot. A tananyagfejlesztés a 
következő témákkal összefüggésben készül: 

Mozgás 

Táplálkozás 

Egészséges környezet 
Társas kapcsolatok 

Digitális világ 

Egészségügyi szolgáltatások 

Káros szenvedélyek (5-12. évfolyamban) 
Egészséges jövőkép (8-12. évfolyamban) 

 
Intézményünkben a kiemelt figyelmet érdemel tanulóink közül 14 fő SNI-s, 52 fő 
BTM-es, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 21 fő, HH-s 1 fő. A 
gyermekvédelmi figyelmet és/vagy megsegítést igényel (veszélyeztetett) a tanulóink 
33%-a. A számok és arányok évek óta hasonlóak. Szaktanáraink a fejlesztő 
pedagógia iránt elkötelezettek, megpróbáljuk nem konzerválni az indulási 
hátrányokat, de nem vagyunk ezen a téren igazi szakemberek, ezért rendszeresen 
együttműködünk az utazó logopédussal, a fejlesztő pedagógussal, a 
pszichológussal. Rendszeres a kommunikáció a pedagógusok és a 
gyógypedagógusok között, hasznos tanácsokkal segítjük egymás munkáját. A 
tanulók érdekében rendszeresek az esetjelzések és az együttműködés a területileg 
illetékes nevelési tanácsadókkal, szakértői bizottságokkal, az esetmegbeszéléseken 
túl is kapcsolatot tartunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, 
gyámhivatalokkal, a gyermek- és ifjúsági orvosokkal, esetenként a 
gyermekvédelemben résztvevő egyéb társadalmi szervezetekkel. Előfordul, hogy a 
szülőtől is védenünk kell a gyermeket, és képviselnünk érdekeit. Belső 
tudásmegosztással segíti a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kolléga az 
osztályfőnökök munkáját, és rendszeres az osztályfőnökök közötti tapasztalatcsere 
is. 
 
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink száma félévkor általában 6-8 fő, év 
végén a felére csökken, az 5-12. évfolyam tanulólétszámának 0,7-1,3%-a 
lemorzsolódással veszélyeztetett. Az intézményi tevékenységrendszer kellően 
hatékony, az Oktatási Hivataltól kapott visszajelzések alapján is. A 2016/17-es 
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tanévben indított tevékenységeinket folytatni kell. Az intézményi tevékenységeink 
megelőző (prevenciós) beavatkozások. Röviden összefoglalva az alábbiak: 

a) Pedagógus-támogató tevékenység: a bevált intézményi jó gyakorlatokról 
tájékoztatás. 
b) Tanulói előrehaladást támogató tevékenység: egyéni készség- és 
képességfejlesztés, önismeret fejlesztése. 
c) Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás: 
veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, 
nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás. Kapcsolat erősítése a 
törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám), esetkonferencia 
kezdeményezése, szervezése, egyéni tanácsadás biztosítása. 
d) Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek és 
tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan. 

Erőforrásainkat lehetőség szerint az eredmények megtartására, illetve a 
lemorzsolódással veszélyeztett tanulók létszámának további csökkentésére kell 
fordítanunk. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos további feladatok: a jövőben is 
minden pedagógusnak közre kell majd működnie a feladatok ellátásában, különösen 
az osztályfőnökökre hárul még nagyobb felelősség. Egy kolléga felelős a gyermek-és 
ifjúságvédelmi feladatok koordinálásáért, aki számos továbbképzésen vett/vesz 
részt, igazi szakemberré vált ezen a területen. Ő koordinálja a három tagozat között 
a munkát, mivel a problémák és gyakran a megoldások is hasonlóak, valamint segíti 
a szülőkkel és a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberekkel való 
kapcsolattartást, esetmegbeszéléseken vesz részt. Egyre inkább azt tapasztalhatjuk 
a problémás eseteknél, hogy gyakran a szülők is mentálisan segítségre szorulnak. 
Rendszeresen és folyamatosan kell a tanulókat és a szülőket tájékoztatni azokról a 
lehetőségekről, személyekről és intézményekről, amelyekhez fordulhatnak 
problémáik megoldása érdekében. Iskolánkban minden évben félévkor és év végén 
átfogóan kell értékelnünk és elemeznünk az intézményi gyermek-és 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos munkát. 
Nevelő munkánkban még hangsúlyosabbá kell, hogy váljon a prevenció:  

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a tanulók szociális helyzetének javításában való közreműködés és 
javaslattétel, 

 ismeretterjesztő előadások megszervezése, 

 érzékenytő programok szervezése, 

 egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre inspirálás, 

 a tanulók iskolán kívüli szabadidejének hasznos eltöltéséhez is 
segítségnyújtás, 

 családi életre nevelés (osztályfőnöki és szakórákon, szakkörökön), 

 a pályaválasztás segítése. 
 
A tanórán kívüli nevelés lehetőségeinek fejlesztése 
 
Meglévő hagyományainkat ápolnunk kell, és a felmerülő új ötletek alapján 
lehetőségeink szerint tovább bővíteni, ügyelve arra, hogy egyre több legyen a 12 
évfolyamot átfogó közös program vagy tagozatokon átívelő közös program. Ebben 
fontos szerep hárul a diákönkormányzatokra és a szülőkre is.  
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Az alsó tagozaton a jövőben is biztosítani kell a napközi hatékony munkájához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a felső tagozaton a tanulószobai 
foglalkozásokat és a délután 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokat (felzárkóztatást, 
korrepetálást, illetve a tehetséggondozást, a különböző szakköri foglalkozásokat). 
Továbbra is rendszeresen felkészítjük tanulóinkat a kerületi illetve országos 
szaktárgyi versenyekre és az iskolai (házi) versenyekre, a lehetőséget minden 
tantárgyból biztosítjuk.  
 

A témaheteket (Pénz7, Fenntarthatósági és Digitális témahét) a jövőben is 
megtartjuk, melyek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő 
gyakorlati, mindennapokban használható ismeretek élményszerű, játékos módon 
történő átadása, szemléletformálás, egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására 
való ösztönzés. Lehetőség szerint ismét felvesszük a kapcsolatot külső 
szakemberekkel, szervezetekkel, a témában jártas önkéntes segítőkkel.  
A témanapjaink - Nemzetek Napja, Nyelvi Nap, Föld Napja, Egészségnap – 
hagyományát is folytatnunk kell, mivel segítik a tantárgyakon átívelő tudás 
mélyítését, a tapasztalatokra épülő ismeretszerzést. Ezeken a napokon a közös 
tevékenységek közösségformáló erejét már megtapasztalhattuk. A szervezés és a 
programok lebonyolításnak megújításán kell a jövőben elgondolkoznunk. A 
témanapokat megelőzhetné valamilyen tanulói „kutatás” egy-egy résztémában, 
valamilyen együttműködést igénylő előzetes gyűjtőmunka, amely tantárgyakon 
átívelő multidiszciplináris feladat. A témanap programjainak forgószínpadszerű 
lebonyolításakor esetleg gondolkozhatnánk az osztályon belüli csoportok helyett 
osztályközi együttműködésben is, a diákok nyitottak minden a megszokottól eltérő 
megoldásra. 
 
A jövőben továbbra is törekednünk kell arra, hogy diákjaink nagy számban vegyenek 
részt a különböző, tartalmas programokat kínáló nyári táborainkban.  
 
És ösztönözni kell a pedagógusokat arra, hogy keressenek az interneten 
szaktárgyaikhoz vagy a tanórán kívüli programokhoz kapcsolódó, az oktató-nevelő 
munka minőségi fejlesztéséhez hozzájáruló pályázati felhívásokat.  
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4. Összegzés 
 
Klebersberg Kuno a múlt század elején az akkor legmodernebb 
tömegkommunikációs eszközön a rádión keresztül így vélekedett az oktatásról:  

„A cél olyan ember felnevelése, aki sikeresen tud alkalmazkodni a korhoz, 
amiben él. A gyerek ne csak elméleti ismereteket szerezhessen, hanem 
gyakorlati célú tudásuk is elmélyüljön és tudják alkalmazni mindazt, amit tanultak 
az évek során. Nemcsak a sok információ átadása fontos, hanem a gyermeki 
játékosság és a természetesség kibontakoztatása.”  
Részlet Klebersberg Kuno az ifjúsághoz intézett rádióbeszédéből (1928) 

 
Ha az internetes médiában vagy a közösségi portálokon ma megosztanánk ezt az 
idézetet, sokan gondolhatnák, hogy az új NAT koncepciójáról nyilatkozik valaki, és 
csak kevesen hinnék, hogy közel egy évszázada már megkaptuk a választ korunk 
legnagyobb oktatásügyi dilemmájára, akár az oktatás irányításának, igazgatásának 
makro szintjéről, akár a tanóra mikrovilágából közelítünk. Választ kaphatunk arra, 
hogy az általános műveltség mítosza és a világban eligazodni képes, adaptívan 
felismerni és gondolkodni kész ember eszményképe miként hozható egy többnyire 
évszázados hagyományok fundamentumán működő rendszer közös nevezőjére.  
 
A mi iskolánk, az Álmos hatalmas előnye már a köznevelés alapfokán, hogy 
egységes szellemi, fizikai, nevelési környezetben az érettségi vizsga megszerzéséig 
kínál perspektívát. A törvényes és általános be- és kilépési pontokon mindenki 
szabadon dönthet, de aki kis elsősként bennünket választ, annak a 12 tanév 
biztonsága adott a falaink között, és lehetősége van folyamatban gondolkodni az 
összetett intézmény rendszerében.  
Intézményünk vonzereje az alsó tagozat színvonalas alapozó munkája és ideális 
elhelyezése, az emelt szintű matematika és az emelt szintű idegennyelv-oktatás 
/mindkét iskolatípusban/. A hagyományainkat mindenképpen folytatnunk kell, de az 
igazi vonzerőnk az lesz, ha a XXI. századi kihívásoknak, partnereink elvárásainak 
megfelelően fejlődünk és fejlesztjük nevelő-oktató munkánkat.  
Gondoskodó iskolaként határozzuk meg önmagunkat az alapdokumentumainkban is, 
amely nem lenne lehetséges, ha nem egy, az értékközvetítést és a tanítványok 
szeretetét személyes ügynek is tekintő nevelőtestület működne az intézményben. A 
tananyagot csupán közvetítő iskola helyett, mi a készségeket, képességeket fejlesztő 
jelenségalapú oktatást tűztük ki célul, amely a tanulók közötti teljesítmény-
eltéréseket fejlődési fázisbeli különbségként fogja fel, és a fejlesztést mindenkinél 
meghatározott kritériumok eléréséig folytatja. 
Természetesen komoly fejlesztési feladatok várnak ránk a pedagógusok 
szemléletváltása, módszertani kultúránk megújítása terén. De hiszem, hogy képesek 
vagyunk a fejlődésre, és a korábban említett innovációk alkalmazásával adaptív 
módon tudunk megfelelni a jövőbeni kihívásoknak. 
Célunk és feladatunk, hogy iskolánk végzős diákjai a kimenő szakaszok végére a 
kerettanterv és helyi tanterveink által az összes műveltségi területen előírt 
követelményeket a saját képességeik szerint optimális eredménnyel teljesítsék. 
Minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és 
jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a következő „iskolafokon” 
megállja a helyét.  
E célrendszernek alárendelten folyamatos fejlesztési feladatok intézményünkben: 
korszerű oktatási tartalom közvetítése, megújult nevelési és oktatási módszerek, 
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ezek érdekében a pedagógus továbbképzéseken való részvétel, jól mérhető 
ellenőrzési és értékelési eljárások, a megfelelő minőségi tárgyi feltételek biztosítása. 
Jelentős szellemi és szakmai erőforrásokat vett igénybe az elmúlt években a 
beiskolázási tevékenységünk mindkét szintje – az általános iskolai és a gimnáziumi -, 
ezzel együtt viszont nőtt az iskolamarketing tevékenységünk hatása, volumene. 
Természetesen nem lehet a leghatékonyabb marketing és PR mellett sem eltekinteni 
attól, hogy az iskola hírnevét, elfogadottságát elsősorban a tanórák és tanórán kívüli 
foglalkozások minősége, az ott végzett szakmai munka határozza meg leginkább. 
Nincs az a szórólap, honlap vagy felvételi tájékoztató, ami erősebben hatna a 
tanulóink által, a szülőkön keresztül kialakított közvélekedésnél. A partneri 
elégedettségmérések eredményei azt mutatják, hogy nevelő-oktató munkánk 
elismert az iskolahasználók körében. 
A jelenlegi helyzetben az áttanításokkal, a különböző iskolatípusokban történő 
foglalkoztatás lehetősége a pedagógusok számára stabil és megbízható jövőképet 
nyújt. 
Célunk, hogy az iskolai munka és a nevelés-oktatás fejlesztése megfelelő 
visszacsatolások alapján történjen, azaz diák, szülő, pedagógus, fenntartó 
kaphasson szakszerűen rögzített adatokon nyugvó (különböző statisztikák és 
mérések, elemzések) jelzéseket a fejlődésről, az intézményben végzett munka 
minőségéről. 
Az intézményvezető ma elsősorban a pedagógiai tevékenységek irányítója, amely 
egy adott szervezet keretei között valósul meg. Így az igazgató elsődlegesen egy 
szervezet irányítója is. Nem elegendő, ha az intézmény vezetője csupán egyes 
feladatok és tevékenységek irányítását látja el, hanem elengedhetetlen követelmény 
számára, hogy az iskolában ellátott valamennyi tevékenység folyamatirányítója 
legyen. 
Ezt csak úgy valósíthatja meg, ha: 

 pontosan megtervezi, megszervezi és irányítja az egész szervezet 
működését, 

 a lehetőségeket és alternatívákat (várható következményeikkel és hatásaikkal 
együtt) felismeri és ismerteti a tantestülettel, 

 konkrét, egyértelmű és végrehajtható célokat és feladatokat vázol fel, 

 a vezetőtársaknak és a tantestület valamennyi tagjának pontos és széleskörű 
információkat nyújt, 

 mindenki számára egyértelművé teszi a döntési mechanizmusokat, 

 feladatokat delegál úgy, hogy a vezetésben bármely szinten érdekelteket 
megfelelő tervezési, szervezési, döntési és ellenőrzési jogkörrel látja el, 

 különös figyelmet fordít a folyamatos ellenőrzésre, értékelésre, a felmerülő 
problémák kezelésére, 

 megfelelő kapcsolatokat épít ki és tart fenn az iskola közvetlen és közvetett 
partnereivel. 

 
Az elmúlt vezetői ciklusomban törekedtem erre, és ezt szeretném majd a jövőben is 
megvalósítani. 
 
Negyedik vezetési programom végén is tudomásul kell vennem: szinte végtelen 
dologra vállalkozom, amikor egy ekkora, szerteágazó tevékenységet folytató iskola 
helyzetéről, feladatairól, jövőképéről kell írnom. A munka nem lehet lezárt és teljes, 
már csupán azért sem, mert egy dinamikusan változó rendszert készül az ember 
ilyenkor megragadni. Ezért óhatatlanul szűkít számokra, pontokra, sommás 
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véleményekre, értékelésekre. A megfogalmazott mondatoknál, gondolatoknál 
azonban jóval több, és nem csak adatok, de érzések, impressziók és tapasztalatok 
birtokában van (szerencsésnek tudhatja magát) az intézményvezetői pályázat írója.  
A leendő közös munka mottójául valamennyi közreműködő partner számára, a 
sikeres együttműködés reményében szeretném ajánlani a következőket:  
 

1) A vadlibák csoportosan, „V” alakban szállnak. Repülés közben mozgatják 
szárnyukat, s a levegő felhajtó ereje fenntartja a következő libákat. Így 
lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak 
egyetlen pár repülne. Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben 
végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a közös célt. 

2) Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át helyét az élen. A 
közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő 
pillanatban tudni kell átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést. 

3) Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket 
erőfeszítéseikben biztassák. A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és 
fontos, hogy a”gágogás” biztató legyen. 

 
Végezetül egyet bizton állíthatok: a jövőben is a legjobbat szeretném mindenki 
számára. 

„Valójában csak kevés dolog van lehetetlen: nem annyira eszközünk van 
kevés, mint inkább kitartásunk.” /La Rochefoucauld/ 
„Ha nem hiszünk abban, mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem 
is tudjuk őket eredményesen munkára sarkallni.” /H. Weiss Donald/ 

 
Ha lesz elég kitartásunk; ha bízunk abban, hogy nevelő-oktató munkánkban együtt 
képesek leszünk nem csupán a tanítványainkat, de egymást is maximális 
teljesítményre ösztönözni, akkor valóban megteremthetjük a legjobbat mindenki 
számára. 
 
Elképzeléseim megvalósításához kérem tisztelettel a döntéshozók és valamennyi 
véleményező támogató bizalmát. 
 
 
Budapest, 2019. március 21. 
 
 

dr. Puszter Bernadett 
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5. Mellékletek 
 

1. számú melléklet 
 
Vezetői önértékelő kérdőív, melyet 2016 decemberében a kollégák is kitöltöttek a 

vezetőről 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

  

Képesítés, felkészültség A 

kollégák 

véleménye 

az adott 

elvárásról 

1. Az intézményműködéshez szükséges jogi ismeretekkel és központi 

elvárásokkal tisztában van. 
 4,8 

96% 

2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, 

módszereiben tájékozott. 
 4,8 96% 

3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak.  4,53 

90,7% 

4. Folyamatosan tanul, fejlődik.  4,8 96% 

 4,73 

94,7% 

Személyes tulajdonságok  

5. Érvényesíti vezető szerepét.  4,66 

93,3% 

6. Elkötelezett az intézmény iránt.  5  

100% 

7. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni.  4,93 

98,7% 

8. Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó.  4,73 

94,7% 

9. Határozott, döntésre képes.  4,93 

98,7% 

10. Tettei és szavai egymással összhangban állnak.  4,73 

94,7% 

11. Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott 

konfliktusokat. 
 4,8 96% 

 4,82 

96,5% 

Stratégiai vezetés  

12. Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját.  4,93 

98,7% 
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13. A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt 

mutatni. 

 4,87 

97,3% 

14. Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét.  4,93 

98,7% 

15. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani.  5  

100% 

16. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit.  4,73 

94,7% 

17. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat 

összefogó éves tervet. 

 4,73 

94,7% 

18. Képes a nevelőtestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani.  4,53 

90,7% 

19. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel.   4,93 

98,7% 

 4,83 

96,6% 

A vezető és a változás  

20. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat.  5  

100% 

21. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit.  4,87 

97,3% 

22. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját.  4,27 

85,3% 

23. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat.  4,73 

94,7% 

24. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét.  4,8 96% 

25. Folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a 

működését. 
 4,8 96% 

26. Az intézményt távol tartja a napi politikától.  4,8 96% 

 4,75 

95,1% 

A munkahelyi közösség irányítása  

27. Képes megosztani a vezetési feladatokat.  4,66 

93,3% 

28. Bizalmat kiváltó légkört teremt.  4,66 

93,3% 

29. Tevékenyen bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak 

kialakításába. 
 4,33 

86,7% 

30. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést.  4,53 

90,6% 

31. Hatékony és eredményes értekezletet tart.  4,8 96% 
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32. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, 

tanulók körében). 
 4,73 

94,7% 

33. Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a 

szervezet állapotáról. 
 4,47 

89,3% 

34. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást.  4,66 

93,3% 

35. Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet, 

amelyben az elért eredmény sikeres teljesítményhez vezet. 
 4,73 

94,7% 

36. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények 

jelentősen eltérnek a tervtől. 
 4,8 96% 

 4,64 

92,7% 

Munkahelyi motiváció  

37. Jól hasznosítja a feladatkiosztást, mint a pedagógusok fejlesztésének 

fontos eszközét. 
 4,66 

93,3% 

38. A pedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési 

eszközként használja. 
 4,6 925 

39. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje 

munkájukkal kapcsolatos céljaikat, problémáikat. 
 4,66 

93,3% 

40. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a 

célok irányába. 
 5  

100% 

   4,73 

94,6% 

 Mindösszesen  4,75 

95% 
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2. számú melléklet 

Az iskola szervezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

Az iskola működésének sematikus rajzai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intézményi tanács Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettesek 

Fenntartó 

Munkaközösség- 

vezetők 

Pedagógusok 

Pedagógusok 

Szülők 

DÖK 

Nevelő-oktató 

munkát segítők 

KAT 

Technikai 

dolgozók 
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Intézmény

-vezető 

Általános 

intézményvezető- 

helyettes 

Szakmai munkaközösség vezetők 

(reál, készségtárgyak) 
Szaktanárok 

Ofői munkaközösség vezető 

Technikai dolgozók (új épület) 

DÖK munkáját segítő pedagógus 

Gimnáziumi 

intézményvezető- 

helyettes 

Szakmai munkaközösség vezetők 

(humán, idegen nyelvek) 

Ofői munkaközösség vezető 

DÖK munkáját segítő pedagógus 

 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök 

Alsós 

intézményvezető- 

helyettes 

Szakmai munkaközösség vezetők 

(alsós, napközi) 

Tanítók  

Technikai dolgozók telephelyen 

Szaktanárok 

Nevelő-oktató munkát segítő 

dolgozók 

Technikai dolgozók (régi épület) 
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3. számú melléklet 

Az országos kompetenciamérés eredményei 2011-2017 
 
 
1. számú táblázat: iskolánk eredményei matematikából összehasonlítva az országos és budapesti 

eredményekkel, valamint a 4 évfolyamos gimnáziumok eredményeivel 

Mérési 

terület 

Évf.   Átlageredmény   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Matematika 6. intézmény 1534 1643 1591 1602 1480 1583 1642   

országos 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497   

budapesti 1541 1549 1548 1535 1546 1544 1561   

8. intézmény 1700 1667 1655 1742 1670 1627 1667   

országos 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612   

budapesti 1636 1658 1669 1649 1662 1638 1666   

10. intézmény 1641 1635 1640 1690 1734 1732 1713   

országos 1635 1632 1640 1631 1645 1641 1647   

4 évf. gimn. 1724 1727 1735 1691 1685 1733 1735 
 

 
2. számú táblázat: iskolánk eredményei szövegértésből összehasonlítva az országos és budapesti 

eredményekkel, valamint a 4 évfolyamos gimnáziumok eredményeivel 

 

Mérési 

terület 

Évf.   Átlageredmény 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Szövegértés 6. intézmény 1521 1580 1527 1679 1539 1589 1504 

országos 1465 1472 1497 1481 1448 1494 1503 

budapesti 1525 1536 1566 1537 1547 1565 1568 

8. intézmény 1687 1617 1548 1700 1598 1651 1665 

országos 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571 

budapesti 1628 1622 1603 1596 1611 1616 1616 

10. intézmény 1645 1646 1762 1666 1718 1668 1741 

országos 1617 1603 1620 1597 1601 1610 1613 

4 évf. gimn. 1723 1706 1725 1673 1675 1716 1711 
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4. számú melléklet 
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5. számú melléklet 
 

Az intézményvezetői tanfelügyelet eredményei 
 

Pedagógus neve: 

Dr. Puszter Bernadett 

Folyamatazonosító: 

T761850105372017AVez 

Oktatási azonosító: 

76185010537 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2017.04.05. 

 Kompetenciák értékelése  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető az intézmény valamennyi dolgozóját hatékonyan irányítja és menedzseli. Egyértelmű 

feladatokat határoz meg, biztosítja a feladat elvégzésének feltételeit, majd ellenőrzi a feladat 

végrehajtását. 

Fejleszthető területek 

 A vezetőnek továbbra is törekednie kell, hogy irányítása alatt támogatóbb tanulási környezetet 

hozon létre. Fontos lenne a tanulói értékelési rendszer eredményeinek objektívebb figyelembevétele az 

intézményi kulcsfolyamatok kialakításában és irányításában. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető által megfogalmazott jövőkép mindenki által könnyen értelmezhető. A vezető olyan 

stratégiai lépéseket tesz, melyek segítségével az intézményi célok mindenki számára megvalósíthatóvá 

válnak. Egy változásokra nyitott környezetet teremtett, kapcsolata konstruktív az érintett személyekkel. 

Fejleszthető területek 

 ___-__________________________________________ 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető szakmai felkészültsége, folyamatos szakmai megújulása példaértékű. Kritikusan 

önmagával szemben, folyamatosan felülvizsgálja cselekedeteit, döntéseit. 

Fejleszthető területek 

 ___-__________________________________________________ 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető az alkalmazottak számára világos hatásköri, felelősség és szabályleírást ad. A vezető 

biztosítja, hogy a pedagógusok a saját és a velük szemben felállított követelményeknek megfelelő 

szakmai továbbképzésben részesüljenek. 

Fejleszthető területek 

 ____-__________________________________________________________ 

https://www.oktatas.hu/pem_eredmeny/!/
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető személyes kapcsolattartása az intézményi partnerek képviselőivel kiemelkedően 

hatékony. Személyesen, hatáskörének megfelelően működik együtt a fenntartóval. 

Fejleszthető területek 

 __-____________________________________________________ 
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