2019.
Pályázat a Budapest XX.
Kerületi Gyulai István
Általános Iskola
intézményvezetői
beosztására
Lernyei Ákos
2019.03.26.

Tartalomjegyzék
Előszó....................................................................................................................................................... 2
1. Bevezető gondolatok, célkitűzés ........................................................................................................ 3
2. Helyzetelemzés ................................................................................................................................... 6
2.1. Az iskola és az intézményi környezet bemutatása ....................................................................... 6
2.2. Személyi feltételek ...................................................................................................................... 11
2.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételek .............................................................................................. 13
2.4. Innováció az oktatásban és a nevelésben .................................................................................. 14
2.5. Innováció a Gyulai István Általános Iskolában ........................................................................... 15
2.6. A Gyulai István Általános Iskola marketing tevékenysége ......................................................... 21
2.6.1. Marketingünk célja .............................................................................................................. 21
2.6.2. Közvetlen beiskolázással kapcsolatos tevékenységünk ....................................................... 21
2.6.3. Az iskolai hagyományok ápolása, az intézményről alkotott kép formálása ....................... 22
2.6.4. A nevelés – oktatás feltételeinek javításához szükséges javak előteremtése. .................... 22
2.6.5. Marketingtevékenységünk értékelése, előrelépési lehetőségek ......................................... 23
2.7. Vezetői tevékenységem 10 éve................................................................................................... 24
3. Az intézmény vezetésére vonatkozó program ................................................................................. 27
3.1. Vezetői hitvallás.......................................................................................................................... 28
3.2. Fejlesztési elképzelések............................................................................................................... 29
3.2.1. Pedagógiai-módszertani problémakörben javasolt változtatások...................................... 29
3.2.2. A szervezeti, tárgyi feltételek átalakítása ........................................................................... 32
3.3. Gazdálkodás, tárgyi feltételek .................................................................................................... 33
3.4. Gyermek- és ifjúságvédelem....................................................................................................... 33
3.5. Felzárkóztatás, tehetséggondozás ............................................................................................. 35
3.6. Partnerközpontú működés ......................................................................................................... 36
4. Intézményvezetési koncepció ........................................................................................................... 40
4.1. Szervezeti felépítés ..................................................................................................................... 40
4.2. Információs és kommunikációs rendszer .................................................................................... 42
5. Záró Gondolatok ............................................................................................................................... 43

1

Előszó
A múltat megismerni,
a jelent alakítani,
a jövőt tervezni!
(ismeretlen középkori
szerző)

Immár 38. éve dolgozom iskolámban, 1 évet tanítóként, majd biológia szakos tanárként,
1990-től
igazgatóhelyettesként,
az
utóbbi
10
évben
pedig
mint
igazgató/intézményvezető.
Fentiek értelmében az iskola eredményeit – a kollektíva tagjaként - sajátoménak is
érzem, miként a hiányosságok felelőssége alól sem mentesíthetem magam.
Pályázatomban – mivel azt a harmadik ciklusom megkezdésének reményében írom –
többször utalok az első pályázatban megfogalmazott célokra; azok teljesülésére vagy
meghiúsulására.
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1. Bevezető gondolatok, célkitűzés
Iskolásként jól éreztem magam az adott közösségekben, alapvetően ezért nem jelentett
terhet számomra egyik iskolatípus sem.
Az ott tanult ismeretek egy része már feledésbe merült, de a világról, az emberi
kapcsolatokról alkotott képem ma is meghatározó benyomásait ezekben az
intézményekben és más, hasonló közösségi színtereken szereztem.
Vallom: az iskola két alapvető feladata a nevelés, valamint az ismeretszerzésre és azok
alkalmazására való képességek kialakítása, mely nem történhet meg bizonyos tudás
elsajátítása nélkül.

Érettségi után a pályaválasztásom véletlenszerűen történt.
A tanítóképző utolsó évfolyama előtti nyáron táboroztatási gyakorlatra kellett menni,
ahol egy kamasz fiúkból álló csoportért voltam felelős. Egy rendkívül összetartó, vagány
de egyenes társaság alakult ki egy hét alatt. A tábor végén már úgy éreztem, feltétlenül
tanítani szeretnék.
A közösségek alakítását, az egymás iránti felelősség tudatosítását azóta is a pedagógia
egyik igen fontos momentumának tartom. Meggyőződésem, hogy közösségi célok, az
összetartozás érzése nélkül az egyén sem teljesedhet ki. A közösségi nevelés talán
legfontosabb lehetősége a lakóhelyhez, hazához való bensőséges kapcsolat kialakítása
úgy, hogy ez ne mások ellen irányuljon, hanem mozgósítsa az érzelmeket, energiát,
alkotásra sarkallva az egyént.
Munkába állásom óta minden évben részt veszek valamilyen táborozáson, melyek
kiváló színterei a közösségi nevelésnek, az ország megismerésének, a hazaszeretet
erősítésének.
A táborozások alatti szorosabb együttlét alkalmával bőven nyílik lehetőség a
leghatékonyabb nevelési módszerek alkalmazására: a példamutatásra, a közös
tevékenységekre.
Az 1980-as évek elején az alsó tagozatos gyerekekkel Szigetvárra jártunk táborozni a
vár területére, majd Szárra a kerület táborába. Ezzel párhuzamosan a felsősökkel
gyalogos- és kerékpáros vándortáborozókként jártuk az országot.
A táborozások anyagi feltételeinek részbeni megteremtéséért kezdtünk bele
diákjaimmal az iskola pincéjében a laska gomba termesztésébe. Ez után a Délpesti
ÁFÉSZ segítségével megalakítottuk a Spóra Iskolaszövetkezeti Csoportot, mely
üzemeltette az iskolai büfét is.
Az ÁFÉSZ megszűnte után csatlakoztunk egy sok országban népszerű
gyermekmozgalomhoz, a 4H klubokhoz; a Pesterzsébeti „Spóra” 4H Klub
megalakításával.
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( A 4H elnevezés négy, „H” betűvel kezdődő angol szó kezdőbetűiből ered. Magyarul:
fej, kéz, szív, egészség.)
A klub szervezésében 15 évig szerveztük fazekas táborunkat Tiszafüreden, ahol az
agyagból készült munkák az általunk készített kemencében válnak cseréppé.
Ugyancsak a klub keretein belül tartottuk kézműves táborunkat 3 évig Sárospatakon,
majd szerveztük Battonyára. A szervezet megszűnése óta is évenként táborozunk
Battonyán 60 - 92 fővel. Amire büszke vagyok: igazgatóként/intézményvezetőként sem
hagytam ki egyetlen évet sem, mindegyik táborozáson részt vettem, ami kiváló alkalmat
teremt a gyerekekhez való közvetlenebb viszony kialakítására.
Iskolámban eddig két igazgató munkatársa lehettem, mindkettőjükre jellemző
volt a munkához szükséges nyugodt légkör megteremtése (ahogy a kollégák
fogalmaztak: „Hagynak minket dolgozni.”), ugyanakkor támogattak, sőt
kezdeményeztek újításokat, mind szervezeti, mind pedig módszertani téren.
Az együtt töltött évtizedek alatt óhatatlanul hatással van az emberre egy–egy vezető
személyisége, vezetési stílusa. A beosztottak figyelik a vezető döntéseit, kommentálják
azokat. Alapvetően azonos célok eléréséért dolgoznak, de más nézőpontból más
eszközöket, más ütemet látnak kívánatosnak. Igazgató helyettesként már nem csak az
igényeket kellett megfogalmaznom, hanem számba kellett venni a törvényi, anyagi, és
a szervezeti keretek adta lehetőségeket is. Ezekkel az előzményekkel vágtam bele 2009ben az igazgatói munkába, egyszerre tervekkel és kételyekkel: meg tudok-e felelni az
elvárásoknak?
2009-ben beadott pályázatom címe tükrözte törekvésemet:

„Megújulva megőrizni”
Olyan, a zsidó – keresztény kultúra (ma már európai kultúra) alapértékei szerint
gondolkodó és cselekvő, a saját képességeiket mindjobban kibontakoztató, befogadó,
de a közösségi normákat tiszteletben tartó, önálló döntésekre képes fiatalokat szeretnénk
útjukra bocsátani, akik felelősséget éreznek saját maguk, és embertársaik iránt.
A célok eléréséhez leghatásosabb eszközök, módszerek megtalálására és
alkalmazására az iskola nevelőtestülete – mint eddig is bizonyította – alkalmas.
Az oktatás folyamatának kezdete az alapozó időszak, mely a legnagyobb hatással
van az egész folyamatra. Ennek az időszaknak pedagógiai, módszertani és társadalmi
további erősítése szükséges.
A megfelelő alapozás után mód nyílik a képességek kibontakoztatására. Bár a gyerekek
adottságai különbözőek, fontos feladatunk, hogy elkerüljük a kudarcoktól terhelt
tanulók személyiség torzulását. Ezt nem az értékelés elvtelen alkalmazásával kívánjuk
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elérni, hanem az egyénre szabott munkaformák elterjesztésével, a felzárkóztatás,
fejlesztés erősítésével.
Igen fontos feladat a gyerekekben rejlő tehetség felfedezése, majd e terület fejlesztése,
mely segíti egyéb képességeik fejlődését, önbizalmuk, önbecsülésük kialakulását is.
Továbbtanulásuk előkészítésében meg kell kapjanak minden segítséget szüleikkel
együtt, hogy iskolaválasztásuk képességeiket figyelembe véve optimális legyen, új
iskolájukban pedig a nálunk szerzett képességeik birtokában helytálljanak.
Az egészséges, jó szellemű közösség egyik ismérve, hogy elismerik tagjaik
teljesítményét. Ezt az iskolának is meg kell tenni, legyen szó tanulmányi versenyekről,
sport vagy művészeti eredményekről, de értékelni kell az egyéb területen végzett
kiemelkedő munkát is.
Jó lenne, ha elismerésben nem csak diákjainkat, hanem az iskola dolgozóit is tudnánk
részesíteni.
Mivel az egyetemes emberi értékek nem változtak, képzésünk célja továbbra is
az alkalmazható tudás átadása és az önálló ismeretszerzésre való alkalmasság
kialakítása; ugyanakkor ezeket a célokat megújult módszerekkel, eszközrendszerrel
lehet csak elérni, jelen pályázatom címe (utalva az előzményekre):
„Továbbra is: megújulva megőrizni”
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2. Helyzetelemzés
2.1. Az iskola és az intézményi környezet bemutatása
Iskolánk, a Gyulai István Általános Iskola Pesterzsébet és egyben Budapest
délkeleti szélén található, a meglehetősen forgalmas Mártírok útján. Az épület több –
összefüggő – részből áll, melyeket különböző időpontokban építettek. 1953-ban adták
át az első épületrészt, ezt követte a tornaterem, majd néhány évvel később az iskolai
dolgozók és a szülők összefogásával megépült a napközis szárny, később az uszoda,
mely a kerület iskolásainak úszás oktatását biztosítja. 1980-ban elkészült a főépület új
szárnya, mely panel elemekből épült. Az ezredfordulótól – állami, önkormányzati és
szülői összefogásnak köszönhetően – felújításra került néhány osztályterem, majd pedig
az iskola teljes régi épületszárnya, a felső tagozatosok területe; ezt követően sor került
az újabb épületrészre is. 2007-re elkészült a lapos tetőre emelt sátortető szerkezet, alatta
három szaktanteremmel, fejlesztő helyiséggel, és egy tizenhat munkaállásos
informatikai teremmel. 2009. szeptemberére akadály mentesítették az iskolát. (Ekkor
már én voltam az igazgató, de a munka előkészítése, szervezése még az elődöm nevéhez
fűződik.) 2011. tavaszára megvalósult az előző pályázatomban „álomként” szereplő
terv: felépült egy két szintes, szintenként 1500 négyzetméteres sportcsarnok, melynek
felső részét iskolánk, alsó szintjét pedig az ESMTK birkózói (jelentős részben
tanítványaink) használják. 2016. szeptemberére egy újabb szint épült iskolánk egyik
szárnyára 5 tanteremmel és kiszolgáló helyiségekkel.
Az intézmény tanulólétszáma 774 fő, (388 alsó tagozatos és 386 felsős diák)
mely maximális kihasználtságot jelent. Elsősorban a körzetünkbe tartozó gyerekeket
vesszük fel, de mivel nagy az érdeklődés iskolánk iránt a távolabb lakók, sőt más
kerületekben élők körében is; ha lehetőségünk van rá, közülük két tagozatos
osztályunkba vesszük fel a legrátermettebbeket. Köznevelési típusú sportosztályunkat
birkózás és fitnesz sportágakban 2 évente indítjuk, mivel évenkénti induláshoz nem
elegendő az osztálytermek száma. A nagy érdeklődés okát a két tagozat és a
sportosztály léte mellett a nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményeiben,
felkészültségében, elhivatottságában látjuk, mely jellemzők lehetővé teszik, hogy
nyugodt, biztonságos légkört tudjunk nyújtani az intézményben tanuló diákok
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számára. Iskolánk vezetői, pedagógusai nyitottak, felkészültségüket folyamatosan
fejlesztik, ugyanakkor szilárd értékrenddel rendelkeznek. Már elődeinkre is jellemző
volt, hogy igyekeztek az igényeket - a lehetőségek és adottságok számbavétele után kielégíteni. Ennek a szellemnek tulajdonítható, hogy amikor az országban lehetőség
nyílt tagozatos általános iskolai osztályok indítására, az elsők között alakult meg a
testnevelés tagozat, majd 1991-ben a kedvező személyi adottságok lehetővé tették a
képzőművészeti tagozat létrehozását. 2010-től indítunk köznevelési típusú
sportosztályokat is.
Beiskolázási körzetünk nagy része családi házakkal beépített terület, de egy
kisebb lakótelep is része körzetünknek, csakúgy mint a – még jelenleg is épülősorházas terület. A családi házakban gyakran több generációs családok élnek, ami
megkönnyíti a gyerekek otthoni nevelését, ellátását. Az ilyen településszerkezetre
kevésbé jellemző a demográfiai hullámzás, ennek pozitív hatását érzékeljük
intézményünkben is.
Összességében elmondható, hogy a környéken élő emberek zöme bérből és fizetésből
élő, gyerekeikre figyelő és értük tenni akaró szülő, akiknek sok esetben segíteni tudnak
a közelben élő nagyszülők is. A szülők kis része dolgozik magas vezetői beosztásban,
és ugyancsak kevesen vannak a teljesen talajvesztett lumpen családok is. Ugyanakkor
többen küszködnek átmeneti vagy tartós anyagi nehézségekkel. A szülők idejük és
energiájuk mind nagyobb részét fordítják a család megélhetésének biztosítására, így az
iskolának egyre fontosabb feladata a gyerekek tanórán kívüli idejének kitöltése, értelmes
tevékenységek megszervezése.
Az a gyerek, aki változatos, őt lekötő szabadidős tevékenységre kap lehetőséget,
jobban kötődik az iskolához, kisebb eséllyel keveredik nem kívánatos társaságba.
Részben ilyen tevékenységekből épülnek fel iskolai hagyományt jelentő programjaink
is.

-

Két évente műsoros est keretében mutatkoznak be tehetséges
tanítványaink a CSILI színpadán.
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Évente bemutatkoznak a képzőművészet iránt érdeklődő diákjaink

-

alkotásaikkal.
Minden tanév végén kiadjuk az

-

„Év Diákja” és a „Gyulai István

Általános Iskola Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet.
Tanévzárón az intézményvezető köszönti és jutalmazza a tanulmányi- és

-

sport versenyeken kiemelkedően szereplő diákjainkat.
Nagy összefogást eredményez gyerekek, szülők és pedagógusok között

-

a farsangi jelmezversenyre való készülődés.
Hagyományosan a nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdődik a

-

farsangi karnevál.
Hetedikeseink részt vesznek a „Határtalanul” pályázat keretében

-

valamely magyarok lakta határon túli területre szervezett túrán.

A családok anyagi, szociális helyzetét tekintve megállapítható, hogy a nagy többség
átlagos körülmények között él, anyagi nehézségekkel tartósabban küzd a családok kb.
15%-a, akik között akadnak szegénységben élők is, egyértelműen jómódúnak csak 5 –
8 % mondható.

A rendszerváltoztatás után immár sokadik pedagógiai programját készítette el a
nevelőtestület, melyek alapelveiben folytonosak.
Fontosabb alapelveink:
-

a gyermekközpontúság

-

tehetségkutatás és tehetséggondozás

-

a szilárd alapkészségek megteremtése

-

az önálló ismeretszerzésre képes fiatalok nevelése

-

kreativitás fejlesztése

-

az értékelvűség kialakítása

-

gyakorlatiasság

-

logikus gondolkodás fejlesztése
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A fentiekből következik, hogy célunk az olyan logikusan gondolkodó fiatalok szárnyra
bocsátása,

akik

gondolkodásuknak

köszönhetően

képesek

az

információkat

rendszerezni, el tudnak igazodni az információk egyre növekvő rengetegében, meg
tudják különböztetni a lényegest a lényegtelentől, a tények közötti összefüggések
alapján új következtetésekre jutnak.

Céljaink érdekében munkánkat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél
aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett
tudás új helyzetekben való hasznosítására.
Véleményalkotási, együttműködési és döntési készségüket közösen, csoportokban
végzett feladatok során fejlesztjük.
Iskolai munkánk kiemelt feladata a tanulás tanítása. A különböző tantárgyak tanulási
technikájának elsajátítását az adott tantárgy tanulása keretében biztosítjuk.

Az alsó tagozat osztályait egy-egy tanító páros viszi a 4. évfolyam végéig, ezzel
biztosítva a gyerekek számára oly fontos állandóságot, ugyanakkor tagozaton a
testnevelést, illetve az idegen nyelv oktatását felsős tanárok végzik, így könnyítve a
gyerekek számára az átmenetet a felső tagozatra.
Az írás olvasás tanítása minden osztályunkban analizáló-szintetizáló módszerrel
történik, e tárgyak tanításánál elsődleges követelmény az alaposság, pontosság, hiszen
alapkészségről van szó, mely kulcsa lesz későbbiekben az információszerzésnek és
feldolgozásnak, az önálló ismeretszerzésnek.
A matematika tanításánál első nagy feladat a számfogalom kialakítása, melyet sokoldalú
tevékenykedtetéssel valósítunk meg. Az alapműveletek biztos elsajátítása a későbbi
logikai fejlesztés szükséges feltétele is.
Angol és német nyelv közül választhatnak tanulóink, melynek tanítását az 1.
évfolyamon kezdjük, a 3. évfolyamtól bontott csoportos formában egészen a nyolcadik
évfolyam végéig.
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A bontott csoport előnyei kézzel foghatóak, bőven megtérül a szervezésbeli plusz
munka. Az idegen nyelv mellett bontott csoportokban oktatjuk felsőben a matematikát,
az informatikát, technikát és a testnevelés tagozatos osztályokban a testnevelést.
Pedagógiai programunk nagy értékének tartom a „természettudományi gyakorlatok”
nevű tantárgyat, melyet 5. és 6. évfolyamos diákjaink a hagyományos értelemben vett
tanulás

helyett valóban

tevékenykedhetnek: egyszerű kísérleteket végeznek,

megfigyelnek, tapasztalnak, következtetéseket szűrhetnek le; oly módon, hogy a
gyakorlat oldaláról alapozzák meg a párhuzamosan, vagy később tanulandó elméleti
tananyagot.
Tanórákon kívül is szervezünk foglalkozásokat, melyeknek célja a felzárkóztatás,
a tehetséggondozás illetve a sport.
Azokat a tanulóinkat, akik a tananyag egy–egy részénél lemaradnak, felzárkóztató
foglalkozással segítjük. Egyre nagyobb igény van az egyéni felzárkóztatásra is, melyhez
személyre szabott programot kell készítenünk.
A tanórán kívüli tehetséggondozás fő terepe a szakkör. Szakköreink indításakor
figyelembe vesszük az igényeket, melyekhez feltételeink változtatásával is igyekszünk
alkalmazkodni.
Sportolni vágyó diákjaink a szakkörök mellett az iskolai sportkör keretében tehetnek
sokat egészségükért és versenyek sokaságán mérhetik össze erejüket és ügyességüket
társaikkal.
A közösségi nevelés fontos színterei lehetnek a táborok, melyeket nyaranta szerveznek
kollégáim, ilyenek:
- kézműves tábor
- néptánc tábor
- sport tábor
- kerékpáros „Balaton-kerülő” tábor
- balatoni nyaralótábor
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2.2. Személyi feltételek
Az iskola 66,5 pedagógus álláshellyel rendelkezik, melyből 1,25 álláshely nincs
betöltve, a betöltött állások közül 1 pedig iskolapszichológus. Jelenleg 3 tanító és 1 tanár
van GYES-en/GYED-en. A négy tartósan távollévő munkatárs közül egy kollégát
helyettesít határozott idejű kinevezéssel egy tanító, a többiek munkájának pótlását
megbízási szerződéssel és belső túlmunkával tudtuk csak megoldani; mely komoly
terhet ró munkatársaimra.
A nevelést-oktatást segítő státuszainkon 2 iskolatitkár, 3 pedagógiai asszisztens, 1
rendszergazda, 1 könyvtáros és 1 laboráns beosztású munkatárs segíti munkánkat.
Az iskola technikai feltételeiért 11 fő felel. Közülük 2 fő portás, 1 fő fél-fél
munkaidejében karbantartó illetve takarító, 8 kolléga takarító.
Az utóbbi években gondot jelent a megüresedő állások megfelelő végzettségű és a
feladatok ellátására alkalmas kollégákkal való betöltése.
A megfelelő utánpótlás biztosítása érdekében hallgatókat fogadunk gyakorlatra a
felsőfokú, pedagógusképzést folytató intézményekből. Közülük már tudtunk megfelelő
hozzáállással rendelkező munkatársat választani.
A nyugdíjkorhatár emelkedésével nálunk is jelentkezik a nevelőtestület korátlagának
emelkedése. Bár a nevelő-oktató munka minőségét és hatékonyságát nem a
pedagógusok kora határozza meg, nem szerencsés, ha a testület jelentős része néhány
év alatt nyugdíjba vonul. Kívánatos lenne egy jelentősebb létszámú fiatal réteg, akik
koruk miatt is közelebb állnak a tanítványokhoz, új impulzusokat adnak a testületnek és
akik átveszik az idősebbek tapasztalatait.

A nevelőtestület kor szerinti megoszlása
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Szakvizsgával 12 fő rendelkezik, közülük 10-en közoktatás-vezetői végzettséget
szereztek.
A négy mesterpedagógus besorolású munkatárs közül 3 fő minősítési és pedagógiai
szakmai ellenőrzési szakértő; 1 fő pedig mesterprogramot valósít meg.
Kollégáim nagy többsége alkalmas a pedagógus II. fokozat megszerzésére, azonban
sokukat visszatartja a folyamattal járó adminisztráció, illetve az ettől való félelem.
Jelenleg 8 fő rendelkezik ilyen besorolással.

A testületről elmondható, hogy jól kiegészítik egymást az „ötletemberek” és a
„zongoracipelők” egyénenként eltérőek az elképzeléseik, más-más a habitusuk; de egy
egészséges, hatékony munkára kész közösséget alkotnak.

Feladat:
- az utánpótlás biztosítása érdekében a felsőoktatási intézményekkel lévő
kapcsolat szorosabbra fűzése, újabb együttműködési formák kialakítása.
- a munkatársak ösztönzése az életpályamodell kínálta lehetőségek
kihasználására.

2.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Az iskola tárgyi feltételei biztosítják a működést, a megfelelő színvonalú munkát, de
fontos feladat az eszközök állagának megőrzése, a rendszeres karbantartás.
Bútoraink avulása gyorsabb, mint a pótlásuk; ezen a helyzeten a központi műhely
karbantartói enyhítenek felújításokkal.
Az épület a kétezres évektől részenként felújításra került, sőt több lépcsőben bővítés is
történt. A legutóbbi bővítések: 2011-ben adták át az 50*30 m alapterületű
sportcsarnokot, 2016. szeptemberére elkészült a modern szárnyon egy újabb szint, a 3.
emelet; melynek köszönhetően öt tanteremmel, egy tárgyalóval és vizes blokkal
gyarapodott iskolánk.
2018. nyarán egy 26 millió forintos beruházással kicserélték a sportcsarnok
padlóburkolatát egy gerinc- és ízületkímélő burkolatra, mely „sport4” minősítésű. Ez
utóbbi fejlesztés a Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozásában valósult meg.
Bár az iskolába látogatók egy jó állapotú épületet látnak, a víz- és csatornahálózat
felújítása egyre sürgetőbb, hiszen a gyakorta jelentkező hibák rontják az épület állagát,
további költségeket okozva.
Ugyancsak felújításra szorulnak a tantermek ajtói, esetükben az ajtókat ki kell hozni a
fal síkjába, ezzel megelőzve a további és ismétlődő károsodásukat.
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A XXI. században az oktatás és az ügyvitel elképzelhetetlen az informatika
felhasználása nélkül. Az intézményben a 2 informatika szaktanterem felszereltsége
megfelelő, de a pincében lévő terem szellőzetlen, nedves, a jövőben az osztályok
számának csökkenésével szeretnénk áthelyezni a gépeket és elsősorban használóikat, a
gyerekeket kedvezőbb körülmények közé. Tantermeinkben is rendelkezésre áll az
internetes kapcsolat, az iskola WIFI lefedettsége megfelelő, üzembiztonsága javítandó.
Támogatóknak és az alapítványunknak köszönhetően rendelkezünk 4 db. digitális
táblával, melyek egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak az oktatásban.
Az iskola egyik jellemzője a testnevelés tagozat, illetve a sportos, egészséges életmódra
nevelés; ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az ehhez szükséges feltételek
biztosítására.

2.4. Innováció az oktatásban és a nevelésben
Mivel az oktató-nevelő intézmények tevékenysége a társadalom megbízásából, a
társadalomtól elvárt célok eléréséért folyik; az intézményeknek munkájukban,
programjukban

követniük

kell

a

társadalomban

végbemenő

változásokat,

alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez.
Ez az alkalmazkodás nem szabad, hogy egy passzív folyamat legyen; hanem
elemzésekre épülő, tervezett, stratégiával és a célok eléréséhez kidolgozott
módszerekkel kell rendelkeznie, fenntartva a folyamat közbeni változtatás lehetőségét
is.
A fejlesztésnek ki kell terjednie a nevelés-oktatás struktúrájára, tartalmára, módszereire,
valamint a technikai és infrastrukturális feltételeire egyaránt.
Az iskolákban a 90-es évekig főként a módszertan terén folyt innováció, hiszen a
tartalmi kereteket az állam egységesen megszabta. Ez az állapot gyökeresen
megváltozott a NAT bevezetésével, majd némi korrekciót jelentett a kerettantervek
megjelenése.
A 2013. évi pedagógiai programok kidolgozása során ismét mód nyílt az iskolák egyéni
arculatának kialakítására, az egységen belül egyes területek súlyozására.
A technikai, infrastrukturális területen nagyrészt a fenntartó határozta meg a
folyamatokat, azonban e téren is változás állt be; a többféle anyagi forrás bevonásának
lehetőségével.
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( pályázati lehetőségek, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, stb.)

2.5. Innováció a Gyulai István Általános Iskolában
Mivel az innováció egy folyamatos, hosszabb megszakításokat nem tűrő
tevékenységsorozat, mely nem most kezdődött, és a jelennel nem zárul le, indokoltnak
tűnik áttekinteni az intézmény

eddigi fejlődését, néhány jelentősebb pontot

részletesebben tárgyalva.
1953-ban megkezdi működését az Állami Általános Iskola a Budapest XX.
kerület Mártírok útja 205. szám alatt. Az iskola nevelői szeretnék elérni, hogy a napközi
otthonos foglalkozások ne a tanteremként használt termekben legyenek, rövidesen
olyan megoldás születik, hogy a napközisek a közelben bérelt, vagy tanácsi tulajdonú
családi házakban kialakított termekben töltik a délutánjaikat. E megoldást segítette,
hogy a tanulólétszám növekedése miatt néhány évfolyamon bevezették a kétműszakos
tanítást, így kevés szabad terem állt rendelkezésre délután.
1961-ben egy lelkes zenepedagógus, az iskola akkori ének-zene szakos tanárának
köszönhetően az országban elsők között szaktantermet avatnak nagyszabású ünnepség
kíséretében, melynek vendége Lajtha László.
1962-ben felépül a napközis szárny a melegítő konyhával.
Az építkezést a szülők és a pedagógusok végzik szabadidejük felajánlásával. Talán
ekkor teremtődik meg az az összefogás, mely azóta is jellemző az iskolára.
A következő nagyobb újítás a testnevelés tagozat létrehozása.
Az első tanévben, amikor az országban lehetőség nyílt tagozatok indítására az általános
iskolákban, elődeink megszervezték a testnevelés tagozatot. A tagozat célja akkoriban
a versenysport számára történő utánpótlás nevelés volt. Ennek érdekében
együttműködési megállapodást kötöttek a Budapesti Spartacus Sport Egyesülettel,
melynek keretében az egyesület támogatta az iskola sportszerekkel való ellátását, az
iskola pedig tehetséges tanulóit az egyesületbe irányította. (Ez az irányítás nem jelentett
kényszert, más egyesületbe is igazolhattak tanulóink.)
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Talán a testnevelés tagozat létrehozása is szerepet játszott abban, hogy nálunk épült meg
a kerület tanuszodája.
Mivel a két dolog egy időben zajlott, ma már nehéz kideríteni, hogy melyik hatott a
másikra, az mindenesetre tény, hogy - már a kezdetektől - a testnevelés tagozat plusz
szolgáltatásai között szerepelt az úszásoktatás első és második évfolyamon, míg a
hagyományos tantervű osztályba járók a harmadik évfolyamon tanultak úszni.
A tagozat beindításának eredménye a leírtakon kívül, hogy bővültek az intézmény
beiskolázási lehetőségei. Ha a körzetünkben lakó gyerekek beíratása után még maradt
helyünk, felvehettük a körzeten kívül lakó jelentkezők közül a legrátermettebbeket.
A tagozatra egy alkalmassági vizsga után kerülhettek be a gyerekek, mely során a
testneveléshez szükséges alapképességeikről igyekeztünk információkat gyűjteni.
A rendszerváltozás táján sok sport szakosztály megszűnt, ezért azt a
követelményt, hogy minden tagozatos felsős tanulónk valamely egyesület igazolt
sportolója legyen, nem tudtuk érvényesíteni. Annak érdekében, hogy minden testnevelés
tagozatos gyermeknek biztosítva legyen a mindennapos edzés, létrehoztuk az iskolai
sportköröket, melyek foglalkozásain mindenki részt vehetett, de azoktól a
tagozatosoktól, akik nem sportoltak egyesületben, ezt megköveteltük.
(Szerencsére az iskolai sportegyesületek illetve sportkörök létrehozását a törvényi
rendelkezések ekkortól tették lehetővé. Ebben az esetben a törvényalkotás összhangban
működött a társadalmi változásokból fakadó igényekkel.)
Ekkoriban fogalmaztuk át a testnevelés tagozat célját.
Már nem jelöltük meg a versenysport számára történő utánpótlás nevelést, helyette a
mozgást szerető, azt igénylő; az egészséges életmód iránt elkötelezett fiatalok nevelését
tűztük ki célul.
A 90-es évek elején a néptánc oktatását is beiktattuk a testnevelés tagozat programjába,
annak komplexitása miatt, hiszen egyaránt fejleszti a mozgáskoordinációt, a
ritmusérzéket, és hozzájárul a hagyományok ápolásához, valamint segíti a
közösségteremtést.
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1997. szeptemberétől bevezettük a gazdasági alapismeretek oktatását az akkori 7.c
osztályban kísérleti jelleggel. A tantervet a Magyarországi 4H Klubok Szövetsége és az
egri pedagógiai főiskola dolgozta ki, a munkatankönyv is e két partner
együttműködésének gyümölcse volt.
2006. januárjától szülői kezdeményezésre és segítséggel megalakult az iskolában az
Erzsébeti SMTK birkózó szakosztálya, mely bár elsősorban a tagozatos gyerekekre épít,
de várja a nem tagozatos osztályok, sőt más iskolák tanulóit is.
Ezt az együttműködést tovább erősítve 2010-ben indult az első köznevelési típusú sport
osztályunk, mely a versenysport számára igyekszik utánpótlást biztosítani.
2014-től a birkózás mellé csatlakozott a fitnesz is, hogy a sportosztályban is egészséges
legyen a lányok és fiúk aránya.

1991. szeptemberétől megindult iskolánk második tagozatán is az emeltszintű
oktatás. Az előzmények közül döntő, hogy alsó tagozatos tanulóink sorozatosan nyertek
elismerést a különféle rajzpályázatokon, versenyeken. Különösen az egyik tanítónő
diákjai szerepeltek kiemelkedően. Az igazgatónő ezt az eredményességet látva kezdte
meg a képzőművészeti tagozat szervezését, és fogadtatta el a fenntartóval a tagozat
indításának létjogosultságát.
A tagozat céljaként ebben az esetben sem a művészek útra bocsátását jelöltük meg,
hanem a szépet észrevevő, a környezetük esztétikája iránt igényes, azért tenni tudó
fiatalok nevelését. Természetesen örülünk a gyerekek sikereinek és annak is ha
művészeti pályán tanulnak tovább.
A pályázatok, versenyek alapján nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A hazai és
nemzetközi sikerek sorából is kiemelkedik a bangladeshi fődíj, melyet egy akkor 3.
évfolyamos kislány rajza nyert százhúszezer pályamű közül. Két éve egy negyedikes
tanulónk Japánban a Kanagawa Bienálén nyert fődíjat, ahova ki is utazhatott a
díjátadásra, ahol a kulturális központ előtti zászlórudak legmagasabbikán magyar zászló
lengett.
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2010-től indulnak (előbb 4, majd 2 évenként) köznevelési típusú sportosztályaink
birkózás és fitnesz sportágakkal.
Innovatív programjainkról:
A 80-as évek közepén a tantestület egy jelentős része fiatalokból állt, különösen
igaz volt ez a napközis nevelőkre. Az ő lelkesedésüknek és az iskolavezetés
támogatásának köszönhetően új programok indultak a szabadidő szervezett eltöltésére.
Az egyik ilyen a péntek délutáni „Klubnapközi” volt. Valóban a klubnapközi nevű
programból vettük az ötletet, mely során különböző programokból válogathattak a
gyerekek. Ilyenkor megszűntek a csoportkeretek, ki-ki az érdeklődésének megfelelő
programon vehetett részt. Szerepelt a programokban állatkerti séta, kézműveskedés,
homokvárépítés, aszfaltrajz-verseny, filmvetítés, sorversenyek.
A másik program a „nyitott iskola” volt, mely lebonyolításában napközis
nevelők, tanítók és szaktanárok vettek részt.
Erre az eseményre szombat délelőttönként jöhettek a gyerekek, akár szüleikkel együtt
is.

Itt

is

szerepelt

kézművesség,

a

különböző

ünnepköröknek

megfelelő

ajándékkészítéssel, tánc- és játéktanulás, sütés-főzés. A rendezvény végén megterítettek
és a sütő-főző csapat vendégül látta a többieket is.

Ugyancsak ekkoriban alakult meg az iskolaszövetkezeti csoport, melynek tagjai
laskagombát termesztettek az iskola pincéjében, majd ők üzemeltették a felépült iskolai
büfét is.
A Délpesti ÁFÉSZ megszűntével iskolaszövetkezeti csoportunk is megszűnésre
ítéltetett, amibe nem akartunk belenyugodni, tapasztalva az eddigi tevékenységünk
nevelésben betöltött szerepét. Egy öntevékeny tanulói közösségeknek szóló pályázati
kiírás folytán ismerkedtünk meg a 4H mozgalommal, amit rövidesen követett a
Pesterzsébeti „Spóra” 4H Klub megalakulása.
Néhány mondat a 4H mozgalomról:
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Az Amerikai Egyesült Államokban 1896-ban született az első 4H típusú szervezet
alapgondolata. A mozgalom igen gyorsan elterjedt világszerte, napjainkban már
mintegy száz országban közel 10 millió taggal működnek 4H szervezetek. Az USA-ban
jelenleg ez a legelterjedtebb ifjúsági szervezet.
Mottója:
"Gondolkodva építs kezeiddel egy egészséges, tiszta, emberi világot!"
A 4H négy angol szó:
- head
- hands
- heart
- health
/fej, kezek, szív, egészség / rövidítése, amely jelképezi a mozgalom célját.
Magyarországon 1990-óta van jelen, vidéken közel 80 klub működik főleg általános
iskolákban, de óvodák is tevékenykednek e program szerint.
A klubok fő tevékenységei:
- növénytermesztés
- kertészet
- állattenyésztés
- kézművesség
- környezet- természet- és egészségvédelem
- kereskedelem
1996. tavaszán megszületett a bírósági bejegyzés, hivatalosan is megalakult a
Pesterzsébeti „Spóra” 4H Klub.
Budapesten a miénk az első ilyen szervezet - igaz csak néhány nappal előztük meg a
csepeliek megalakulását -, sajnos a fővárosban azóta sem akadtak társai e két klubnak.
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1996. Húsvétján részt vettünk a Nemzetközi Tojásbörzén, ahol az elért sikert TV- és
rádióriport, valamint több újságcikk követte.
1999-ben a Petőfi Csarnokban egy Játszóház-találkozón vettünk részt, ahol a kb. 60
résztvevő szervezet közül kettőt hívtak meg a balassagyarmati EU-napok rendezvényre,
a meghívottak egyike klubunk volt. Azóta is több helyen tartottak gyermek tagjaink
kézműves-bemutatókat főleg a Húsvét előtti időszakban tojásdíszítést, különböző
technikákkal.
2000. Húsvétján a Józsefvárosi Művelődési Ház "Eggstivál" című tojáskiállításán
vettünk részt alkotásainkkal, illetve itt is tartottak bemutatót a gyerekek az érdeklődők
bevonásával.
Táboraink:
Táboraink jó alkalmat nyújtanak a kikapcsolódásra, a különböző osztályok
tanulói közti kapcsolatteremtésre. A programok tematikája kapcsolódik a klub tanév
alatti tevékenységéhez.
A már tizennégy éve minden nyáron megrendezett tiszafüredi fazekas-táborunk
mellett az utóbbi években kézműves-tábort is rendeztünk Sárospatakon, melynek
sikerét jelzi, hogy az első évi 27 fő után a második évben már 56-an, a harmadikban 66an jelentkeztek a táborozásra. A legutóbbi, kiemelkedően jól sikerült battonyai
táborunkba már nyolcvannál is többen jelentkeztek, akik közül 77-en jöttek el és vívták
ki magatartásukkal a vendéglátók osztatlan elismerését.
Míg a 80-as években a kezdeményezések java része a szervezeti keretekre, a
szabadidős programokra irányult, az ezredforduló tájékától újabb – átvett, vagy saját
maguk által kidolgozott – módszerek felhasználásával próbálkozunk.
Ilyen a kooperatív tanulás mind szélesebb körű felhasználása, mellyel egy továbbképzés
alkalmával ismerkedett meg 8 kollégánk, majd keltették a módszer jó hírét a
tantestületben.
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Ugyancsak szakmai kihívás a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, melyet az
eddigi képesség- és készségfejlesztő tevékenységünkre alapozva, azt továbbfejlesztve
kívánunk megoldani.
Jelenleg a fenti módszerek alkalmazása mellett, azokkal szerves egységben folyhat az
IKT alkalmazása, mivel a technikai feltételek adottak, tanulóink mindennapi életét pedig
meghatározzák ezek az eszközök.
Szintén az utóbbi évek újítása a természettudományi gyakorlatok nevű tantárgy
anyagának összeállítása, mely tankerületi továbbképzésen is bemutatásra került.

2.6. A Gyulai István Általános Iskola marketing tevékenysége
2.6.1. Marketingünk célja

Az iskola marketingjének célja az említett szerencsés körülmények miatt nem
lehet a több tanuló megszerzése, sokkal inkább a nevelés-oktatás minőségének javítása,
az ehhez szükséges segítség megteremtése; illetve az elért eredmények ismertetése,
ezzel az iskola hírnevének fenntartása, további javítása.

2.6.2. Közvetlen beiskolázással kapcsolatos tevékenységünk

A tankerületünk és Pesterzsébet vezetői által szervezett CSILI-beli szülőknek szóló
tájékoztatón részt veszünk, az érdeklődőket informáljuk az iskoláról.
Weblapunkon tájékoztatást nyújtunk a beiratkozásról, feltesszük a letölthető
nyomtatványokat, illetve információkat adunk a KRÉTA rendszer nyújtotta
lehetőségekről.
Március elején nyílt napon kaphatnak tájékoztatást a szülők az iskola pedagógiai programjáról, életéről.
Ezt követően a leendő első osztályok tanítóit látogathatják meg a szülők és a gyerekek
nyílt órákon.
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Áprilisban - májusban a környékbeli óvodák csoportjai látogatást tesznek iskolánk első
osztályosainál, közös órán vesznek részt az elsősökkel. Igyekszünk úgy párosítani az
osztályokat a csoportokkal, hogy sok óvodás találkozhasson – most már iskolás – volt
csoporttársával. Ezeken a foglalkozásokon a tanítók az óvodásokat is bevonják a
munkába, az iskolások pedig büszkék tudásukra. Búcsúzáskor az óvodások valamilyen
- az elsősök által készített – ajándékot kapnak.

2.6.3. Az iskolai hagyományok ápolása, az intézményről alkotott kép formálása

Iskolánkban immár hagyomány, hogy két évente műsoros estet rendezünk,
melyen legtehetségesebb tanulóink lépnek fel, igen változatos művészeti ágakban,
egyénileg és csoportosan egyaránt. Ezen az esten pedagógus énekkarunk is szerepel.
Az est meghívójának illusztrációját tanulóink tervezik, a legsikerültebbek szerepelnek a
meghívókon.
Képzőművészeti kiállításunkat évente májusban rendezzük meg, melyre
rendszerint rajzpályázatot írunk ki.
A kerületi vagy magasabb szintű tanulmányi- és sportversenyek helyezettjeinek
okleveleit a földszinti folyosó központi helyén állítjuk ki.
Tanévzáró ünnepélyünkön a kitűnő bizonyítványt elért, valamint a versenyeken
élen végzett tanulóink társaik és a szülők előtt vehetik át jutalmukat az iskola
vezetőjétől.
Nagyobb nemzetközi sikert elérő diákjainknak igyekszünk bemutatkozási
lehetőséget biztosítani az írott és az elektronikus sajtóban, a helyi és az országos
médiában egyaránt.
2.6.4. A nevelés – oktatás feltételeinek javításához szükséges javak előteremtése.

A fenntartó finanszírozása mellett egyre inkább szükséges egyéb források
biztosítása is, ennek érdekében:
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- pályázati figyelő rendszert működtetünk a szülők segítségét is kérve
-

a személyi jövedelemadó 1% -ért

kampányolunk, melyet az alapítványnak

ajánlhatnak fel.
- a szülők közvetítésével a versenyszférában működő szervezeteket keresünk fel tárgyi
támogatásért. (informatikai eszközök, bútorok, növények).
Az eredményes marketing alapja a partnerekkel fenntartott korrekt és folyamatos
kapcsolat, akkor is, amikor éppen nem várunk tőlük segítséget. Tanév végén a
szülőknek, segítőinknek köszönőlevelet küldünk.

2.6.5. Marketingtevékenységünk értékelése, előrelépési lehetőségek

Az iskola marketingje az intézmény eredményeinek tükrében beiskolázási
területen megfelelőnek

mondható, ugyanakkor – különösen eredményeink

ismertetésében - találhatunk hiányosságokat, fejlesztendő területeket.
Gyakran tapasztaljuk, hogy vélt és valós gyengeségeink, problémáink
ismertebbek a szülők körében, mint eredményeink. Eredményeink ismertetése
érdekében javítani kell kapcsolatunkat a helyi médiával.
A másik fejlesztésre szoruló terület, a világháló.
Iskolánknak van ugyan weblapja, de sokszor nem jut el egy-egy esemény vagy
eredmény beszámolója a feltöltést végző munkatárshoz. Tudatosítani kell a
kollégákban, hogy egy versenynek akkor van vége, ha megtörtént a beszámoló, az
eredmények rögzítése.
Mivel rendelkezünk digitális fényképezőgéppel és DVD kamerával, az iskolai
rendezvényeken készült képeket és felvételeket is közzé tehetjük az interneten, a képi
megjelenítés keresettebbé teszi az iskola weblapját. A könyvtár menüjében igen értékes
tartalom található.
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2.7. Vezetői tevékenységem 10 éve
(2009-ben írt vezetői pályázatom idején jellemző adatok, azok változása, főbb
célkitűzéseim megvalósulása.)
A tanulólétszám 21%-al nőtt, míg a pedagógusok létszáma (az iskolapszichológussal
együtt) 39%-al emelkedett. Az eltérő mértékű bővülés oka az új tantervvel
megemelkedett óraszámok ellátási szükséglete.

tanulólétszám:
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100
0

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
640
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774

2010-ben indult a közoktatási típusú sportosztályunk birkózó sportágban.
2011-ben átadják a pályázatban „álomként” szereplő két szintes, 1500 négyzetméter
alapterületű sportcsarnokot; melynek alsó szintjét az ESMTK birkózói (nagyrészt az
iskola diákjai), felső szintjét az intézmény tanulói használhatják.
A 2013-ban megalkotott pedagógiai programunk főbb újdonságai:
- 5. és 6. évfolyamon természettudományi gyakorlatok című tantárgy,
- felső tagozaton csoportbontás matematikából
- magasabb óraszámok a matematika, magyar és idegen nyelv tanítására
Az e-naplót elsőkként vezettük be az általános iskolák közül, átélve és megtapasztalva
sok előnyét és bizony hátrányait is.
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2014-ben a köznevelési típusú sportosztályban a birkózás kiegészül a fitnesszel.
Az osztályok ezentúl az eddigi 4 helyett 2 évente indulnak.
2016. szeptemberére elkészül fiatalabb épületszárnyunk 3. emelete öt új
tanteremmel, tárgyalóval és vizesblokkal. Ezzel a beruházással az eddigi lapos tető
helyett nyeregtető került az épületre, remélhetőleg megoldva a beázási gondokat is.
Figyelemre méltó, hogy az építést Pesterzsébet Önkormányzata finanszírozta.
2017. őszén készült el a műfüves labdarúgó pályánk, mely mérete miatt csak kis
létszámú, alsós gyerekekből álló csoportok használatára alkalmas.
2018. nyarán a sportcsarnok kapott új padlóburkolatot, mely a réginél sokkal jobban
kíméli a gyerekek gerincét, ízületeit.
Megvalósulatlan célok:
2009-ben megfogalmazott célkitűzéseim közül nem valósult meg az ökoiskolai cím
elnyerésére vonatkozó program. Mivel időközben a szabad területünk rovására
megépült a sportcsarnok, úgy gondoltam, nem vetne jó fényt az ökoiskolai
mozgalomra, ha egy ilyen nagy százalékban beépített területtel rendelkező iskola is
megpályázná és esetleg elnyerné a címet. A programban nem indultunk, de a
természetvédelmi nevelésünk eredményét talán jól tükrözik azok a sikerek, melyeket
diákjaink az ehhez a területhez kapcsolódó tantárgyak versenyein értek el.
Tanítványaink földrajzból, biológiából és kémiából minden évben eljutnak a fővárosi
döntőbe, időnként onnan is tovább jutva az országos döntőben is megmérettetik
magukat. Két legkiemelkedőbb eredmény: Herman Ottó Biológia Verseny országos 1.
helyezés, Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos 1. hely.
Az országos kompetencia mérések eredményein nem tudtunk érdemben javítani,
szignifikáns különbség nem jelentkezett egyik irányban sem az eredmények részletes
elemzése, a teendők meghatározása ellenére.
Továbbképzéseim:
-

2009. Hatékony együtt működés az iskolában. Az IPR-hez szükséges pedagógiai
és jogi ismeretek elsajátítása. (30 órás)
2011. A pedagógus mint mentor a diákvállalkozásokban (40 órás)
2012. „IPR a gyakorlatban (15 órás)
2015. „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai- szakmai ellenőrzésre
(30 órás)
2015. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre (30 órás)
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-

2018. Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi
feldolgozása, hasznosítása (5 órás)
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3. Az intézmény vezetésére vonatkozó program

Vezetési programomat és iskolafejlesztési elképzeléseimet a jelenlegi helyzet
szakmai elemzéséből kiindulva és a következő szempontok, dokumentumok,
információ-források alapján fogalmaztam meg:
 a

munkaközösség-vezetőkkel,

a

tantestület

tagjaival

folytatott

beszélgetések
 a demográfiai változások és azok várható hatásai
 az iskolákkal szemben támasztott társadalmi-gazdasági elvárások és
szülői igények
 a vonatkozó törvényi hivatkozások:
2011. évi CXC. Köznevelési Törvény
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
 A Külső-Pesti Tankerületi Központ dokumentumai
 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Kulturális Koncepciója 2015 – 2020-ig.
 A Gyulai István Általános Iskola Alapdokumentuma, Pedagógiai
Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata.
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3.1. Vezetői hitvallás

Minden végzett pedagógus, aki el is kezdi gyakorolni hivatását, egyszeriben
vezetővé válik. Több tucatnyi tanulót kell vezetni egy úton, melyet többé-kevésbé a
tanító, tanár jelöl ki. Elhitetni, hogy jó úton haladunk, a kisgyerekekkel sem mindig
könnyű, a kamaszokkal sokkal nehezebb, a felnőttekkel komoly erőfeszítés.
Minden a célokkal kezdődik. A vezető a közösséggel együtt jelöli ki a célokat,
amiért érdemes minden erőfeszítést megtenni. Rövid-, közép- és hosszútávon olyan
állomásokat kell meghatároznunk, melyek minden csapattag számára elfogadhatók. A
csapat pedig az iskolában rendkívül nagy, és mind társadalmi rétegzettségben, mind
életkorban elképesztően szórt. A jó vezető ismérve, hogy határozott, ugyanakkor nem
hajthatatlan, érzelmes és racionális, vívódó és céltudatos. Remélem, ezek a
tulajdonságok bennem is megvannak, és megfelelő arányban állnak egymással. Tudom,
hogy a - közösen kijelölt - célok jók, és minden erőmmel azon leszek, hogy megtartsam
a csapatot az elérésükhöz vezető úton.
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3.2. Fejlesztési elképzelések

Ha a Gyulai István Általános Iskolában nem történik semmilyen változás,
akkor is egy komoly hagyományú, értékközpontú, kiváló pedagógusokkal dolgozó
intézmény marad, melyet megtiszteltetés lenne számomra vezetni.
Tudomásul kell vennünk azonban azt, hogy napjainkban a piac törvényeihez és a
megváltozott elvárásokhoz is alkalmazkodnia kell minden iskolának
egy, a réginél sokkal individuálisabb, ezért kevésbé együttműködő társadalmi közegben.
Versenyképessé, elfogadottá és sikeressé egy iskola akkor válik, ha képes arra, hogy
kiváló munkát végezzen, vagyis olyan tanítványokat neveljen, akik a társadalom újabb
és újabb kihívásaira pozitívan tudnak reagálni, s kreatívan képesek dolgozni. Ezeknek a
követelményeknek eddig is megfelelt az iskola, de változik a társadalmi környezet,
módosulnak az igények.
Az intézménynek magának is minél hamarabb fel kell ismernie a változó
igényeket, és a kihívásokra mielőbb reagálnia kell. A mi iskolánknak is – a hagyományai
megőrzése mellett – meg kell újulnia ahhoz, hogy megtartsa eddigi vonzerejét.

3.2.1. Pedagógiai-módszertani problémakörben javasolt változtatások

Feltétlenül indokoltnak látszik megtartani az emelt szintű oktatást, az eddigi
testnevelés és képzőművészeti tagozatot, valamint a sportosztályt; mivel mindhárom
terület kiváló lehetőséget nyújt a személyiségfejlesztésre, az e területeken fejleszthető
képességek hatással vannak egyéb kompetenciák fejlesztésére is.
Célszerű törekvés a magyar nyelv- és irodalom tantárgy – mint felvételi tantárgy
és mint a többi tárgy tudásanyagának elsajátításához vezető út –esetében is a
csoportbontás bevezetése. Az anyanyelvi kompetencia fontosságát nem kell
hangsúlyozni. Várhatóan osztályaink száma lecsökken 28-ra, akkor a teremgondok
kevésbé lesznek feszítőek; de addig is megvizsgálandó a nívócsoportok létrehozása.
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A fenti változtatás melletti érvként felhozható, hogy a nyolc- és hat osztályos
gimnáziumok vonzerőt jelenthetnek tanulóink, illetve szüleik számára.
A legkiemelkedőbb képességű gyerekeket nem lenne etikus lebeszélni a változtatásról,
ha egy-egy kiemelkedően sikeres tehetséggondozó intézménybe jelentkeznek.
Az ő esetükben a minél alaposabb felkészítés lehet a dolgunk, majd pályájuk
figyelemmel kísérése, hogy mi is büszkék lehessünk sikereikre.
Más a helyzet , azok esetében, akik nem ilyen intézményekbe jelentkeznek. Ha az iskola
bizonyítani tudja, hogy a nyolcadik évfolyamra jól felkészített, a felvételin a siker
esélyével szereplő gyerekek több iskola közül választhatnak, mint 4. vagy 6. osztályban,
akkor a gyerekek közül nem sokan fognak iskolát változtatni.
A következő időszak feladata a módszertani megújulás, új szervezési- és
munkaformák elsajátítása. Az új módszerek, ötletek megismerésére kiváló lehetőséget
nyújtanak a nyílt órák, az egymás óráinak látogatásai. Az ilyen jellegű, bemutató órák
tartását, az órák látogatását az önértékelési rendszerben kiemelten kell kezelni.
A továbbképzések tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a gyakorlatközpontú,
módszertani képzésekre; ösztönözni kell a munkatársakat arra, hogy a tanfolyamokon
szerzett ismereteiket osszák meg a testület tagjaival, így a képzések hatékonysága
többszörösére növelhető. A tudásmegosztásban egyre nagyobb szerepet kell kapnia a
digitalizációnak.
Megkerülhetetlen feladat az új technológiák bevezetése a hétköznapi oktatásban.
A jövőben a tanulás tanítása, a kooperatív és a kompetitív technikák vegyes alkalmazása
az életszerűség érdekében megkerülhetetlen lesz. Előtérbe kerül majd a projektmunka
és a csoportmunka váltakozása. Meg fognak jelenni egyéni fejlesztő projektek, a
távoktatással való kiegészítés lehetőségeivel. A rendszeres számonkérést azonban
minden módszernek tartalmaznia kell.
A számítógép megjelenése új technológiát jelentett a képzés és oktatás területén, ami
olyan volumenű hatást fejt ki, mint annak idején a könyvnyomtatás megjelenése.
Ezért, ha vonzódtunk is a múlt idilli nyugalmához, mindenki szembesülni kényszerült
az oktatáson belül végbemenő szemléletváltás, a tanulási környezet átalakításának
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igényével. Ez az igény továbbra is él. Leginkább az átformálódóban lévő társadalom,
konkrétan a diákok részéről mutatkozik meg, de a szülők is mélységesen meg vannak
győződve arról, hogy gyermekük karrierje szempontjából a számítógépes
ismereteknek kulcsszerepe lesz. Az iskolának elemi érdeke, hogy minél magasabb
szinten alkalmazkodjon a kor kihívásaihoz. A hagyományos oktatási formák mellett új,
a diákok mindennapjaiba jobban beépülő megoldásokra is szükség van.
Az Internet egyre növekvő mértékben teszi lehetővé, hogy azon információkat és
tudáselemeket, amelyekre szükségünk van, könnyedén elérjük. Ez a technológiai
lehetőség azonban egy csapdahelyzetet is eredményezhet: hiába jutunk hozzá az
információhoz, ha azt nem tudjuk értelmezni, használni. Ezért az Internet világában is
elengedhetetlen marad az írásbeliség, az olvasás, a „könyves kultúra” ismerete, melyek
az infokommunikációs technológiák értő használatához szükségesek.
Ez azért is különösen fontos, mert felnövekedőben van egy „alfa-generáció”,
azok a gyerekek, akik már óvodás koruktól kezdve hozzáférnek az okostelefonhoz, és
ugyanúgy használják azt, mint a televíziót vagy a kerékpárcsengőt. Éppen ezért az iskola
egyik legfontosabb feladatává kell, hogy váljon az, hogy megtanítsa a gyerekeket az
Internet nyújtotta feneketlen információdömpingben való eligazodásra, az Internet
OKOS használatára. Az Internet egyszerre otthona a gyerekek populáris kultúrájának és
a tudománynak. Diákjainkat fokozatosan rá kell vezetni, hogyan alkalmazkodhatnak az
új társadalmi érintkezési formákhoz. Az oktatás megkerülhetetlen felelőssége, hogy
megnyissa a kaput számukra az Internet intelligens használatához, és ezzel minőségi
változást hozzon létre az oktatásban.
Minthogy az információs társadalomban való élethez szükséges ismereteket és
készségeket a diákok többsége az általános iskolában szerzi meg, ha itt erre nincs
lehetőségük, többségük a társadalom perifériájára szorulhat, vagy csak nagyon nehezen
pótolhatja a meg nem szerzett tudást.
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3.2.2. A szervezeti, tárgyi feltételek átalakítása
Az iskolai tárgyi feltételei az utóbbi évek informatikai fejlesztései után
jónak mondhatóak, hiszen nem csak az épület újult meg, de mára minden teremben
van internet elérési lehetőség, és a legtöbb teremben számítógép is működik. A
különböző tantárgyak oktatásához szükséges oktatási segédanyagok, eszközök is
rendelkezésre állnak. A szervezeti keretek szintén megfelelnek a jelenlegi
elvárásoknak.
Az előbbiek értelmében jelentős átalakítást nem tartok szükségesnek, de
fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő eszközök karbantartására, fokozatos
korszerűsítésére. A technikai eszközök közül különösen az informatikai berendezések
szorulnak állandó frissítésre, hiszen amortizációs idejük egyre rövidül, az oktatásban,
információ szerzésben betöltött szerepük pedig folyamatosan nő. Az informatikai
eszközökön felhasznált szemléltető anyagok nagy részét nem szükséges megvásárolni,
hiszen rengeteg ingyenes forrás áll rendelkezésre ezek összeállításához. A kész
anyagokat a kollégák nem csak iskolán belül, de a kerületi iskolák között is
cserélhetik, átadhatják egymásnak.
Az iskola szervezeti működését áttekintve fontosnak tartom a szakmai
munkaközösségek vezetői, illetve a BECS tagjai által nyújtott segítséget, melyet
felértékel az önértékelési- és a minősítési rendszer működtetése, továbbá az a tény,
hogy az egyre szaporodó adminisztrációs teendők miatt az intézményvezetőnek és
helyetteseinek nehéz a szükséges számban megvalósítani az óralátogatásokat.
Természetesen a közösen végzett ellenőrzési tevékenységben is fontos szerep jut a
munkaközösség vezetőknek az adott szaktárgy szempontjainak érvényesítésében.
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3.3. Gazdálkodás, tárgyi feltételek
A gazdálkodással kapcsolatos teendők jelentős részét a tankerületi központ
dolgozói végzik, ezért feladatunk a folyamatok gyorsítása érdekében a kommunikáció
javítása lehet.
Segíthet a gazdálkodás nehézségeinek oldásában, ha az intézmény dolgozói
beépítik gondolkodásmódjukba és mindennapi munkatevékenységükbe a pályázati
lehetőségek figyelemmel kísérését és kihasználását is.
Szervezett formát kell öltenie a szülői támogatások bevonásának, igyekezni
kell, hogy az iskola minél nagyobb mértékben elérje a szülők által fizetendő
jövedelemadók 1%-ának az iskola alapítványa javára történő felajánlását. Ugyancsak a
szülőkön át elérhető, hogy utóbbiak munkahelyén keresztül az iskola esetleg
szponzorációs forrásokhoz jusson, illetve olyan programokat lehet kialakítani az
iskolában, melyekhez szponzori tevékenység kapcsolódhat.
Az előző években minden informatikai berendezést, akár a fenntartó által biztosított
újakat, akár pedig a támogatásként szerzett használt, de viszonylag új gépeket
közvetlenül a tanulók használatába adtunk. A következőkben a tanári és az
adminisztrációban használt gépeket kell cserélnünk, mert működésük egyre több
problémával jár.

3.4. Gyermek- és ifjúságvédelem
A nem-tantárgyi tanulási folyamat keretében az ifjúságvédelmi teendőkhöz
kapcsolódóan három részfolyamatot tartok fontosnak: az egészséges és biztonságos
munka- és tanulási körülmények biztosítását, a mentálhigiéniát, valamint a
szemléletformálást és a prevenciós tevékenységet.
Az egészséges és biztonságos munka- és tanulási körülmények érdekében
továbbra is folyamatosan fel kell mérni azokat a veszélyeket (eszközök használata,
közlekedés stb.), amelyek a gyermekek biztonságát érintik. A veszélyek megelőzése,
illetve csökkentése érdekében tovább kell fejleszteni a meglévő szabályozást. Az
egészséges és biztonságos munkavégzés és tanulás feltételeit a mentálhigiénia
vonatkozásában is újra át kell tekinteni.
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A mentálhigiénés problémák (konfliktuskezelés, stresszkezelés) megoldásában amennyiben

szükséges

-

fel

kell

venni

a

kapcsolatot

elsősorban

az

iskolapszichológussal, javaslatára a pedagógiai szakszolgálattal, a gyermekjóléti
szolgálattal és szakember segítségét kell kérni.
Olyan szemléletformáló és prevenciós programokat kell beépíteni a tanulási
folyamatokba (pl. környezettudatos gondolkodást segítő program, testedzés, szexuális
kultúra tanulása, drogprevenció stb.), amelyek a szűkebb és a tágabb társadalom
egészséges működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen a területen fontosnak
tartom az iskolaorvossal való további együttműködést.
Konkrét programok, események lebonyolításában továbbra is igénybe vesszük a SOTE
hallgatóinak segítségét, hiszen a két korosztály közelebb áll egymáshoz, velük
nyíltabbak a tanulóink, mint a pedagógusokkal. Kerületünkben a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkatársaitól kaphatunk segítséget.

A gyermekvédelmi feladatok egy másik része adminisztrációs jellegű:
- kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelemben együttműködő intézményekkel,
- pedagógiai szakvélemények készítése,
- esetmegbeszélések.
Iskolánkban minden osztályfőnök és vezető egyben gyermekvédelmi felelős is!
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3.5. Felzárkóztatás, tehetséggondozás
Iskolánkban is nő a felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek száma, 32
tanulónk pedig sajátos nevelési igényű, akiket integráltan oktatunk. Az SNI-s
gyerekeket a megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a Benedek Elek EGYMI-ből
érkező szakemberek (logopédus, gyógypedagógus) látják el, sokszor csak alacsonyabb
óraszámban, mint a javasolt.
Felzárkóztató foglalkozásokon azok a gyerekek vesznek részt rendszeresen, akik
képességeik miatt segítségre szorulnak; időszakosan pedig azok, akik hiányzás, vagy
más ok miatt egy-egy témában lemaradtak.
Az iskola pedagógusaiban tudatosult, hogy a sikeres felzárkóztatás a további
eredményes munka feltétele a gyengébb- és a kiváló képességű tanulók számára
egyaránt.
Az iskola diákjai igen nagy számban és eredményesen indulnak tanulmányi
versenyeken. Ennek alapjait a kiváló általános oktatómunkán túl a tehetséggondozás
teremti meg, melynek folyamán az iskola tanítói, tanárai egyedileg készítik fel őket a
nagy feladatok elvégzésére. A különleges egyéni képességek felfedezése szintén az
iskola programjának céljai között szerepel, s ezért igen változatos választható
foglalkozás-kínálattal igyekszik tanulói egyedi tehetségének kibontakoztatását segíteni.
Az egyéni foglalkoztatás azonban csak plusz tanári erővel valósulhat meg. Erre szolgál
a szakköri foglalkozások szervezése is, főleg az informatikai, a képzőművészeti és a
diákszínjátszó illetve az irodalmi jellegű foglalkozások keretében.
Az iskola fontos területként kezeli a tanórán kívüli tevékenységet, mint a
fejlesztés, az iskolai élet elengedhetetlenül fontos részét. Hagyományszerű
rendezvényeinek többsége aktív tanulói részvételre épül.
A diákok sportolás iránti vágyának kielégítésére a sportkörök széles választéka
ad lehetőséget, a sportolás elsősorban az atlétika, labdarúgás, kosárlabda, a röplabda, a
kézilabda és az asztalitenisz terén széles körű. Az ESMTK szervezeti keretei között igen
sok tanulónk birkózik. Legrátermettebb gyerekeink versenyeken vesznek részt, sokszor
kiemelkedő eredménnyel.
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A jövőben, a jelen értékeit megtartva, szorgalmazom olyan szakkörök
bevezetését, melyek segítik tanulóink logikai képességeinek kialakítását, illetve
fontosnak tartom tanulás módszertani foglalkozások tartását, melyek olyan képességek
fejlesztését segítik, mint pl.: a figyelem összpontosítás, lényegkiemelés, szelektálás stb.

A tanulásmódszertan nem lehet csupán fakultatív szakköri téma, éppen
ellenkezőleg: egyik fő törekvésünk kell, hogy legyen a tanulási módszerek megtanítása,
a ma még elsősorban tantárgyi tanulásra koncentráló megfontolások helyett. A frontális
osztálymunka mellett ( nem helyett!) erősíteni kell a tanulásra koncentráló kooperatív
csoportos munka és az egymástól történő tanulás módszereit. Az előadás jellegű képzés
mellett érdemes bővíteni több motivációt nyújtó felfedező, moderált tanulás és a
képességek szerint differenciált, fejlesztő tanulás lehetőségeit, s az ismeretet visszaadó,
reprodukáló megközelítés mellett erősíteni kell a kulcskompetenciák elsajátítására
koncentráló képességfejlesztő és készségeket kialakító pedagógiai megközelítést.

3.6. Partnerközpontú működés

Az iskola legfontosabb partnerei a szülők, ezért velük a kapcsolattartást erősíteni
kell. A tanárokkal való sűrűbb kapcsolattartás megkönnyítése érdekében, és figyelembe
véve, hogy a gyermekek délutáni különórái miatt a szokásos fogadó órai időpontok
esetleg kedvezőtlenebbek lehetnek a szülők számára, viszont a délelőtti órákon a
kismamák jobban ráérhetnek, bevezethető esetleg a napközbeni fogadóóra. Ezt előzetes egyeztetés alapján - egy-egy tanár vagy tanító heti egy adott lyukas órája alatt
lehetne megtartani, és így a kolléga maga is időt spórolhatna meg.
A szülői munkaközösség választmányi ülését – az eddigiekhez hasonlóan –
évente kétszer (tanév elején programalkotó-; tanév végén beszámoló-, értékelő ülés)
tartanánk. Célszerű lenne a szülői munkaközösségek vezetői közül felállítani egy
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csoportot, mely az iskola számára megszerezhető erőforrásokat kutatja fel, és segíti ezek
megszerzését.
Fontos annak tudatosítása, hogy nem csak pénz jelenthet segítséget, létezik a
támogatásnak többféle módja, mely áldozat helyett csupán odafigyelést kíván a
támogató részéről.
Kívánatos volna megerősíteni és felkarolni az öreg diák mozgalmat, mert az
intézmény büszkélkedhet olyan tanítványokkal, akik a tudományos, kulturális, sport,
üzleti élet területén kiemelkedőt nyújtottak; vagy ezen területek meghatározó posztjain
tevékenykednek. E régi diákok támogatását is érdemes volna megszerezni A
hírességeknek dicsőségtáblát állíthatnánk, melyen szerepelne fényképük, gondolataik az
iskolában töltött éveikről. Ezzel élő példát állíthatnánk a jelen diákjai elé is.
Természetesen jelenlegi diákjaink közül is meg kell becsülni a kiemelkedőt
nyújtókat, erről a 2.6.3. fejezetben szóltam., az elismerés további jeleként évente
legkiemelkedőbb diákjaink megkapják az „Év diákja”, illetve az „a Gyulai István
Általános Iskola jó tanulója, jó sportolója” címet valamint nevük parafa oklevélen
megjelenne az iskola egy kiemelt helyén.
A vezetés és a tanárok közötti kapcsolattartásban a legfontosabb feladat az, hogy
az információáramlást gördülékennyé kell tenni. Az iskolai döntések fóruma a
tantestületi értekezlet. A döntés-előkészítésnek viszont nem itt, hanem más fórumon
kellene történne. Ez azért indokolt, mert alapvető vezetéselméleti tétel, hogy a 8-10
fősnél nagyobb értekezlet nem tud hatékonyan tárgyalni – s a gyakorlat is azt mutatja,
hogy a hosszú értekezletek alatt a tanárok fele dolgozatot javít, olvas, elkéredzkedik,
nem figyel oda, ezért hiába születik meg nehézkesen egy-egy döntés, azt nem tartják be.
Ezért egy közbülső döntési szintet kívánok létrehozni, melynek feladata a döntéselőkészítés. Elképzelésem szerint a 10 munkaközösség vezető valamint az igazgatóság
részvételével (már ez is nagyobb létszám a 10 főnél), meghatározott napon szükség
szerint megtartott, jóval hatékonyabban működő értekezlet lesz az, ami a
döntéshozatalra vitt kérdéseket előkészíti, szükség esetén előzetesen konzultálva és
megvitatva azokat az érintett munkaközösségekkel ill. személyekkel, s a tantestület elé
már csak jóváhagyásra terjeszti elő azokat. Ez jelentősen felgyorsítaná az érdemi
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munkát, mindenkinek csak az őt ill. az ő munkáját, diákjait, tárgyát is érintő témák
megvitatásával kellene külön foglalkoznia, ami időt spórolna meg mindenki számára a
szakmai munkára. A klasszikus nagy értekezletek közül csak az évnyitó, a félévi és a
záró értekezlet maradna meg. Adott konkrét feladat megvitatására, vagy továbbképzési
jelleggel tartanánk nevelési értekezletet, ha indokolt, megbontva a nevelőtestületet
kompetencia körök szerint.
Az iskola működéséhez elengedhetetlen a technikai dolgozók munkája. Ők
biztosítják a nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltételeit, alakítják az iskoláról alkotott
képet. Elengedhetetlen, hogy ók is magukénak érezzék az iskolát, büszkék legyenek
munkahelyükre. A minősítési rendszer bevezetésével óhatatlanul pontosítani kell, mit
várunk el tőlük, az elvárások teljesítését miképpen ellenőrizzük. Munkájukról
rendszeres visszajelzést kell kapniuk.
A szakszervezet képviselőivel már a döntés előkészítés során is együtt kell
működni, így az esetleges konfliktusok nagy része elkerülhető, illetve idejében
kezelhető.
A diákönkormányzat tagjait bevonva a kompetenciájukba tartozó programok
megtervezésébe, szabályozók módosításába, építhetünk a gyerekek véleményére,
öntevékenységére. E munkában komoly segítséget kell nyújtani a diákoknak. Olyan
diák önkormányzati rendszer kiépítése célszerű, ahol a diákok az életkorral előre
haladva fokozatosan bővülő önkormányzati kompetenciákat kapnak, és azzal élni is
tudnak. A pedagógusoknak elsősorban segítséget kell nyújtaniuk a gyerekeknek ebben
a munkában, mert a tanulói önszerveződés és érdekérvényesítés formáit a diákságnak
kell meghatároznia, ebben a partnerek (pedagógusok, szülők) csak tanácsokat
adhatnak. A diákönkormányzat partnerhálózatának elsősorban az a dolga, hogy mintát
adjon a gyerekeknek az állampolgári létformák hiteles megélésére, a demokratikus
társadalom intézményeiben történő eligazodásra és a demokratikus közélet
gyakorlásának formáira, természetesen figyelembe véve a tanulók életkori-pedagógiai
sajátosságait.
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Az iskola szempontjából rendkívül fontos a jó kapcsolat a fenntartóval, a
fenntartó elvárásainak való megfelelés, ugyanakkor az iskolai érdekek képviselete.
Törekszem a későbbiekben is e jó kapcsolat ápolására.

39

4. Intézményvezetési koncepció
Az iskola tanulólétszáma a továbbiakban nem bővülhet, az épület befogadóképességét
nem kívánjuk növelni. Amiben fejlődnünk kell: az eredmények közelítése a kívánt
célokhoz. Ennek érdekében módszertani megújulás, motivációs tevékenységünk
eredményesebbé tétele az érzelmi kompetencia fejlesztésével, a szülők megnyerésével.

4.1. Szervezeti felépítés
Az iskolára eddig is áttekinthető, jól követhető szervezeti felépítés volt a jellemző.
Amin változtatnék: az iskola vezetőség helyett: iskolatanács.
A módosításnak formai oka van: sokan keverték az iskola vezetést ( intézményvezető,
intézményvezető

helyettesek)

az

iskola

vezetőséggel

(intézményvezető,

intézményvezető helyettesek, szakmai munkaközösség vezetők , DÖK vezető,
szakszervezeti vezető.).
Az iskolatanács tagjai :
az intézményvezető
az intézményvezető helyettesek
a szakszervezet elnöke
a munkaközösség-vezetők
a diákönkormányzatot segítő tanár
Az iskolatanács döntés-előkészítő munkája sokat segít a feladatok átgondolásában, elég
széles kört reprezentál ahhoz, hogy az iskolavezetés a tantestület szakmai és
munkavállalói érdekeit minden döntés esetében figyelembe vegye.
Szükségesnek tartom egy közösen elfogadott nap szabadon hagyását a nevelőtestületi
értekezletek számára. Az értekezletek időnkénti elhúzódása ellen a feladat természete
szerinti összetétellel egy előkészítő munkacsoport igazgató általi rendszeres
összehívásával kívánok tenni, a maratoni megbeszélések helyett igyekszem behatárolt
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időkeretben lebonyolítani a nevelőtestületi döntést igénylő összejöveteleket. Az
előkészített témáknak a munkatervben szereplő rendes vagy a külön meghirdetett
rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken történő ismertetése után a nevelőtestület dönt
a ráruházott, illetve a törvényben meghatározott kérdésekben.
Személyes vezetői szemléletmódom lényege, hogy lehetőség szerint mindenki a
saját - jó értelemben vett - hajlandósága szerint vegyen részt az oktató-nevelő munka
folyamatában, az egyéni ambíciók ne sérüljenek, hanem integrálódjanak a nagy közös
munkába. A pedagógushivatás ugyanis teljes egyéniségeket kíván, s a teljes egyéniség
a legmagasabb szinten a saját természetének megfelelő körülmények között tud
optimálisan működni.
Ahogy már a 3.2.2. fejezetben említettem, az eddigieknél nagyobb szerepet
szánok

a

munkaközösségek

vezetőinek,

akik

koordinálják

a

szaktárgyi

munkaközösségek éves munkaterve szerinti feladatok elvégzését, rendszeres
ellenőrzéssel

segítik

az

iskola

pedagógiai

programjának

szaktárgyankénti

megvalósulását, közreműködnek a BECS munkájában és a változtatásokra javaslatot
tesznek. A munkaközösség-vezetők fontos feladata a szakmai ellenőrzés. A
munkaközösség-vezetők munkája a megvalósítás irányításában való részvétel, a
szakmai ellenőrzés hangsúlyosabb feladattá kell, hogy váljon az eddigieknél. A
minőségi munka belső ellenőrzésének felelős fő résztvevői a munkaközösségek élén álló
kollégák. E munka segíti majd programunk beválásának folyamatos értékelését, s a
változtatandó területeket az ő ellenőrzési tevékenységük segítségével tudjuk
meghatározni. (E koncepció ellen hat a kollégák magas óraszáma.)
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4.2. Információs és kommunikációs rendszer
A hatékony, az eredményes és a sikeres iskola fontos kritériuma a megfelelő
színvonalú információs rendszer kiépítése és működtetése. A KRÉTA napló használata
néhány – általunk is javasolt - fejlesztés megvalósítása után alkalmas lehet a szülőkkel
való, immár kétoldalú kommunikációra. Rendszerezés és csoportosítás nélkül a
következő kommunikációs csatornákat és formákat kívánom működtetni és bővíteni:
 iskolarádió,
 videó- és fénykép dokumentáció az iskola eseményeiről,
 iskolai honlap,
 Internet elérés az épület teljes területén,
 e-mail levelezési lehetőség,
 tanári hirdető tábla
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5. Záró Gondolatok

Valamikor 1982 tavaszán a Budapesttől 70 km-re lévő falumban átjött
szüleimhez az egyik szomszéd néni, és azt mondta: „Nem is mondtátok, hogy a fiatok
a kerület legjobb iskolájában tanít.” Az információt Kispesten élő unokahúgától
szerezte.
Természetesen nem állíthatom, hogy valóban a Stromfeld volt a kerület „legjobb”
iskolája, miként ezt jelen időben sem lehet kijelenteni, de remélem, hogy a jövőben is
a kerület és a tankerület számos „jó iskolája” között fogják emlegetni.
Meggyőződésem, hogy meg kell őrizni és tovább kell vinni az itt megteremtett
értékeket, és úgy kell rugalmasan alkalmazkodni a külső-belső környezet
változásaihoz, hogy közben az intézmény továbbra is megtartsa önazonosságát, egyedi
személyiségét. A diákok számára igyekeznünk kell biztosítani, hogy tudásukat
alkalmazni is tudják, hogy a képességeik megfelelően fejlődjenek, nem feledve, hogy a
harmonikus, biztonságos, nyitott, meleg és elfogadó környezetben fejlődő
gyermekeknek sokkal nagyobb esélyük van a későbbi boldogulásra, mint
kedvezőtlenebb sorsú társaiknak.
Kinevezésem esetén minden bizonnyal ez lesz az utolsó vezetői ciklusom, így
az egyik fontos feladatom az iskola vezetésének átadása egy olyan jól felkészített
személynek, aki építhet az eddigi eredményekre és képes véghezvinni a szükségesnek
ítélt változásokat.

Budapest, 2019. március 26.

…………………………
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