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1. ELŐHANG 

1.1 BEVEZETÉS 

„S magasra emeltem (….) 

hogy nagy, hogy óriás legyen” 

 

„ Gyermek, piciny 

játékszerünk, ki a jó vagy a rossz 

tetteiben uj erőddel 

mindig átlépsz szülődön és 

akaratunkat a halálon 

tul, ismeretlen állomás 

felé vezetve, egyszer talán 

mégiscsak megteremted az 

Uj Embert s az Igazság 

Országát, sirva térdelek 

komolytalan játékaid  

elé, s a remegő 

remény s a boldog alázat 

mindig csak azt  

suttogja bennem, hogy tiétek, 

óh, gyermekek, tiétek a jövő!” 

 

Talán meglepő, hogy egy pályázat elején egyszerre két mottó is szerepel. Az olvasóban azonnal 

felötlik a kérdés, hogy mi lehet az oka, hiszen általában bizonytalanságot vagy 

„túlbonyolítottságot” sugall. A válasz egyszerű. A második Szabó Lőrinc-idézettel indítottam 

egy évvel ezelőtti pályázatomat. Kiemelve azt, hogy a versrészlet magába sűríti pedagógiai 

hitvallásom lényegét: a gyermeknek - mint a jövő letéteményesének – központi szerepét; a 

szakmai-emberi alázat nélkülözhetetlenségét a pedagógiai és vezetői munka során; a játéknak 

- mint a nevelési folyamat elengedhetetlen kellékének - fontosságát s az igazságba vetett hit 

legyőzhetetlen erejét.  

Az első idézet egyik kedvenc Szabó Lőrinc-versemből való, mely a Lóci óriás lesz címet viseli, 

s tanévnyitó beszédem kezdő idézete is egyben. A vers mindennapos eseményt megörökítő 
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soraiból ugyanis nagyon fontos tanulság bontakozik ki: a büntető, lenéző, lekezelő pedagógiai 

viszonyulás nem vezet eredményhez. Fontos, hogy a gyermeket egyenrangú félként kezeljük, 

„lekuporodva” mellé, meghallgatva őt tanítsuk meg az emberi együttélés szabályainak 

betartására, hiteles és sikeres felnőtté neveljük. Ahogy tanévnyitó beszédemben is 

hangsúlyoztam, fontos számomra, hogy minden gyerek  úgy érezze ebben az iskolában, hogy ő 

óriás. Valamiben mindenki fölé magasodik. S nekünk az a feladatunk, hogy megfelelően 

magasra emeljük! Szülők és nevelők együtt. Mert csak úgy lehetünk eredményesek, ha közösek 

a céljaink, és ugyanabba az irányba húzzuk az evezőt.  

Olyan iskolát szeretnék teremteni, mely életszerű dolgokra és az életre nevel. Hogy megtanítsa 

a diákokat az információk, a források helyes kezelésére, feldolgozására. Hogy ne alkossanak 

senkiről és semmiről értékítéletet addig, amíg felelősen nem győződtek meg az információk 

helyességéről, tényszerűségéről, hogy ne váljanak különböző érdekek irányította manipuláció 

áldozatává, a média felszínes fogyasztóivá. Hogy olyan képességeket, készségeket sajátítsanak 

el, melyek segítik őket a világban való eligazodásban, érvényesülésben, érdekérvényesítésben. 

Az iskola ne információk unalmas áradata legyen.  

A tanévnyitó beszédemben elhangzott két sor lassan a nevelőtestület mottójává is válik. A 

pedagógiai programunk megújításával foglalkozó szakmai napokon megalkotott hitvallások 

egyértelműen jelzik, hogy legfontosabb célunk: önmagával harmóniában élő, boldog és 

elégedett gyermekeket nevelni azáltal, hogy mindenkiben felfedezzük az értéket. 

 A két pályázat írása között eltelt egy évben számos dolog történt. A személyes 

megtapasztaláson túl, hogy milyen felszínes és igaztalan vádak alapján ítélkezik az ember, 

számos pozitívum erősített. A nevelőtestület nyitottsága, lelkes munkája, a szülők és a diákok 

visszajelzései arról győztek meg, hogy érdemes újra beadnom a pályázatomat.  

Néhány szóban magamról! 21 évet töltöttem el a pedagóguspályán, mely számomra nemcsak 

egy foglalkozást, hanem hivatást, elhivatottságot jelentett és jelent ma is. 13 éves korom óta 

készültem tudatosan erre a pályára, s már 6 éves korom óta mindig tanítottam, korrepetáltam, 

segítettem. Móricz Zsigmonddal együtt vallottam, hogy: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb 

öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”. 

Pedagógusként legfontosabb volt számomra a hitelesség, a példaadás. Fontosnak tartottam, 

hogy mindig a diákok érdeke legyen a középpontban, hogy olyan tudást adjak át számukra, 

mely az életben örök mankóul szolgál, segíti az eligazodásban, döntéseiben. S az irodalom 

mindig adott ehhez elég muníciót. Célom nem bebetonozott válaszok átadása volt, hanem hogy 
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gondolkodásra sarkalljam őket, mert William Butler Yeats-szel együtt én is azt vallottam és 

vallom, hogy  „Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása.”. 

A tanítási órákon kívül számos más formában próbáltam átadni ezt a hitemet tanítványaimnak, 

együtt szerkesztettük az iskolaújságot, az iskolarádiót, délutánonként és hétvégenként 

színdarabot próbáltunk, a fellépések eufóriája egy egészen más szintre emelte kapcsolatunkat; 

nyaranta kéthetes külföldi utakra jöttek velem, irodalmi teadélutánokat szerveztünk, színházba 

jártunk, vagy csak úgy beszélgettünk egymással. Tanítványaim mindig tudták, hogy bármikor 

megkereshetnek problémáikkal, gondjaikkal. A szeretet, a kedves és suta versek, levelek pedig 

kárpótoltak bőven mindenért. (Volt tanítványaim felém áradó szeretete, a méltatlan vádakkal 

perlekedő internetes harcaik sokat segítettek abban, hogy képes legyek elviselni a tavalyi 

pályázatom benyújtását követő „karaktergyilkos” médiatámadásokat.) 

 Ebben a húsz évben tanítottam az általános iskola alsó és felső tagozatában, gimnáziumban, 

felnőttoktatásban, évekig vezettem a humán munkaközösséget. A felnőttoktatásban az emberi 

oldalnál erősebb volt a szakmai, tudományos munka. Hallgatói jegyzetet írtam írástörténetből, 

melyet ma is sok felsőoktatási intézményben használnak, konferenciákat szerveztem, 

előadásokat tartottam, jegyzetek nyelvi és szakmai  lektorálását,  médiaszerepléseket vállaltam.   

Az évek múlásával azonban egyre erősebben éreztem, hogy nem lehet ugyanazokkal az 

eszközökkel tanítani, mint korábban. Pályám elején felkérést kaptam egy szakmai-módszertani 

innováció vezetésére magyar nyelv és irodalomból. Akkor nem fogadtam el, mivel úgy éreztem, 

tapasztalatlan vagyok még hozzá. 20 év tanítás után készen álltam arra, hogy aktív alakítója 

lehessek az oktatásban  elengedhetetlen paradigmaváltásnak. De a sors nem így hozta. A hőn 

áhított kutatói munka helyett a fenntartói oldallal ismerkedhettem meg. 

Két és fél éven keresztül – az oktatásért is felelős alpolgármester mellett – részt vehettem a IX. 

kerület oktatási életének irányításában, felügyeletében. Létrehoztuk a kerületi Ifjúsági és 

Oktatási Kerekasztalt, mely fórumot teremtett a szakmai együttműködésekre. Új szakmai-

módszertani programok bevezetésében, felügyeletében vehettem részt, figyelemmel 

kísérhettem az iskolák szakmai munkáját, kapcsolatot tartottam az oktatási intézmények 

vezetőivel, átdolgoztuk és igazságosabbá tettük az iskolák finanszírozását, pályázatok 

kiírásában és elbírálásában vettem részt. Ezalatt a két és fél év alatt egy egészen más oldalról 

ismerhettem meg az iskolák működését, működtetését. Ezek a tapasztalataim most nagy 

segítséget jelentenek intézményvezetői munkámban. 
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Az iskolák fenntartása ugyan elkerült az önkormányzatoktól, de az ifjúságügy kötelező 

önkormányzati feladat maradt, s további lehetőséget adott az iskolákkal való együttműködésre. 

Részt vettem a kerületi szintű diákönkormányzat létrehozásában, működtetésében, programok 

szervezésében, felügyeletében. A kerületi ifjúságügyi koncepció és a drogellenes stratégia az 

én irányításom alatt  született meg, azok végrehajtására alpolgármesteri szintű felügyeleti jogot 

kaptam. Közoktatásvezetői szakdolgozatom témája is az oktatásügy és a közösségi szolgálat 

volt. Saját elképzeléseim alapján, egy nemzetközi konferencián szerzett tapasztalataimat is 

felhasználva alkottam és valósítottam meg a kerület idősügyi programját, melynek 

eredményeképpen Ferencváros 2013-ban és 2017-ben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat 

címet. A sikertörténetként emlegetett, „A teljesség felé” elnevezésű program 

eredményességének a kulcsa az összefogás, az együttműködés szinergiateremtő hatása volt. Az 

éves szinten több mint 1000 programot 32 együttműködő szervezettel, közel 40 helyszínen 

valósítottuk meg. Köztük természetesen számos iskola, ahol a tanulók a közösségi szolgálat 

keretei között segítettek az időseknek pl. a számítógépoktatásban, mobiltelefon-használatban, 

közösen vettek részt vetélkedőkön, különböző rendezvényeken.  A program egyik legfőbb célja 

a generációk közötti híd építése. A folyamatos belső, illetve külső (TÁRKI) mérések azt 

bizonyították, hogy a programok hozzájárultak a generációs szakadék csökkentéséhez.  

Az idősügyi koncepció együttműködést hangsúlyozó elméletén alapul a 2017 februárjában  

elfogadott kerületi kulturális koncepció, melyet szintén én készítettem. 2014-től ugyanis 

munkámat másik alpolgármester mellett folytattam, s így a kultúra felügyelete, irányítása is 

hozzánk került. A kulturális koncepcióhoz a Budapesti Corvinus Egyetem többszáz 

hallgatójával együttműködve készítettünk átfogó kerületi felmérést. Előadásokat tartottam az 

egyetemen az önkormányzat stratégiai működéséről, pályázatokat írtunk ki a kerületi kulturális, 

turisztikai élet fejlesztésével kapcsolatban. Többek között a József Attila Emlékhely 

népszerűsítésével és Ráday utcára vonatkozóan. A kulturális koncepció megelőző eleme a 

ferencvárosi születésű József Attila költészetének népszerűsítése volt, melyet szintén én 

vezettem szakmailag. Országos, sőt határon túli pályázatokat írtunk ki, és bonyolítottunk le, 

mobilapplikációkat készítettünk az MTA Sztaki munkatársaival közösen, 14 kortárs költő 

bevonásával ünnepi szonettkoszorú született az emlékhely megnyitása alkalmából, a 

szonettkoszorú később könyvformában is megjelent, melynek illusztrációit 

kezdeményezésemre egyik általános iskolánk diákjai készítették, a szonettet később 

megzenésítette a Kaláka együttes is, mely CD formában is megjelent. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum munkatársaival közösen írt pályázatunk nyomán a József Attila Emlékhely elnyerte 
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az Év Kiállítása címet 2015-ben, ahol a kiállítás anyagán kívül a hozzá kapcsolódó eseményeket 

is díjazták.   

A stratégiai anyagok készítése mellett pályázatok írását és megvalósítását, kommunikációs 

anyagok készítését, könyvszerkesztést, a területhez (kultúra, szociális terület, egyházak, 

nemzetiségek, ifjúságügy, idősügy) tartozó előterjesztések szakmai-nyelvi lektorálását 

végeztem, szakmai tanácsadóként vettem részt a területet érintő döntések előkészítésében és 

meghozatalában, a terület felügyeletében, számos sikeres projekt vezetésében. 

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumot 2017. 

augusztus 1-je óta vezetem. A pedagóguspályától távol töltött 7 év ellenére is a kezdetektől azt 

érzem, hogy a saját, valós közegembe érkeztem vissza. Az iskolában eltöltött nyolc hónap alatt 

számos várt és váratlan problémával kellett szembenézni és megbirkózni, melyek 

megoldásában nagy segítséget jelentett az a tapasztalat, amit az önkormányzatnál szereztem. 

Sok más közoktatási intézményvezetővel ellentétben ismerem a fenntartói és működtetői oldalt 

is, s ez a globális szemléletmód kamatoztatható a leghatékonyabb utak megtalálásában, hiszen 

eleve feltételezi a vezetői szerepkör legfontosabb jellemzőjét, a „helikopter-szemléletet”. 

Stratégiai munkáim során szerzett tapasztalataim pedig abban erősítenek meg, hogy a jó vezető 

nemcsak a jelen pillanatát figyeli, hanem a jövő perspektívájából ítéli meg azt.  

De természetesen mindez hiábavaló, ha nincs egy közösség, egy „jó csapat” a vezető mellett. S 

ezt nem győztem az eltelt nyolc hónap alatt elégszer hangsúlyozni kollégáimnak, ők az én igazi 

kincseim, akik nélkül nem lehet „óriás Lócikat” nevelni. Az ő szakmai tudásuk, 

gyerekközpontú gondolkodásuk, az Erasmus+ pályázatokban szerzett tapasztalataik alapján 

kiszélesedett látókörük a biztos bázisa annak a kezdeményezésnek, hogy a „Szabó Lőrinc 

Iskola” a jövőben a szakmai megújulás egyik központja lehessen.  

Nagy megtiszteltetésnek tartom, ha ezen az úton vezetőjük és társuk lehetek. 

 

1.2 VEZETŐI HITVALLÁS  

Önkormányzati munkám során lehetőségem nyílt figyelemmel kísérni a kerületben található 

iskolák (önkormányzati és nem önkormányzati fenntartásúak) életének alakulását egy-egy új 

vezető érkezése esetén. Az itt és a korábban szerzett tapasztalataim egyaránt megerősítettek 

abban, hogy az igazgató személyisége, az általa alkalmazott vezetési módszerek meghatározzák 

az iskola arculatát. Legfontosabb feladata, hogy az iskolában zajló tevékenységek, 

kezdeményezések ne kioltsák, hanem erősítsék egymást. Jó kormányos és karmester módjára 

képes legyen a munkafolyamatok összehangolására, hogy koordinálni tudjon a közös célok 
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meghatározásának létrejöttében, hogy meggyőző erejével elérje, ezek a célok 

interiorizálódjanak, belsővé váljanak. Mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy a hajó jó 

irányba tart, a zenekar minden tagja a megfelelő helyen, a megfelelő erővel és ütemben szólal 

meg. A jó vezető legfontosabb feladata, hogy biztosítsa azt a nyugodt, ugyanakkor motiváló 

hátteret, aminek eredményeképpen a nevelőtestület tudásának legjavát adja. S mindenekfölött 

legfontosabb – ugyanúgy, mint a pedagógiai munkában is - a személyes példaadás és hitelesség. 

Soha nem töri le a lelkes kezdeményezéseket, csak mederbe tereli azokat, megvalósíthatóságuk 

esetén támogatja, tovább inspirálva munkatársait. Mert jól tudja: nincs optimális állapot, 

minden örök fejlődésben van a kiszámíthatóság biztonságával összehangolva. 

Az elmúlt hónapokban minden igyekezetem arra irányult, hogy megfeleljek ezeknek az egy 

évvel ezelőtt megfogalmazott, önmagammal szemben támasztott elvárásoknak. A 

nevelőtestület, a diákok, a szülők és fenntartó kompetenciája megítélni ezen törekvésem 

sikerességét. 
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2. HELYZETELEMZÉS  

2.1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, TEVÉKENYSÉGEI 

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium alapító 

okirata szerint többcélú, állami fenntartású oktatási intézmény.  Fenntartója a Közép-Budai 

Tankerületi Központ. 

Az intézményben ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános 

iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 5 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, két tanítási 

nyelvű nevelés- oktatás (angol), gimnáziumi nyelvi előkészítő,  sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása. 

Az általános iskolában angol-magyar két tanítási nyelvű és általános tantervű osztályok 

működnek angol nyelvtanulási lehetőséggel. A gimnáziumban angol-magyar két tanítási nyelvű 

előkészítő osztályos, illetve általános tantervű angol-német nyelvi előkészítő osztályos oktatás 

folyik. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályban második idegen nyelvként német, 

francia, olasz vagy spanyol nyelv közül választhatnak a tanulók, illetve a 2018/19-es tanévben 

az orosz  nyelv tanulásának lehetőségét is felkínáljuk. A két tanítási nyelvű általános iskolai 

osztályokban a tanítás két nyelven (angolul és magyarul) folyik. Ez az angol nyelvi civilizáció 

elnevezésű tantárgy mellett 1. és 2. osztályban a készségtantárgyakat (ének, rajz, technika) 

érinti, 3., 4. osztályban ezekhez kapcsolódik még a környezetismeret is. Felső tagozaton 

természetismeret, földrajz, testnevelés, informatika tantárgyakat oktatunk angolul, a 

gimnáziumban pedig az egyetemes történelem, földrajz, kémia, matematika és célnyelvi 

civilizáció tantárgyakat. Terveink között szerepel a természettudományos vonal tovább 

erősítése, hiszen számos természettudományos tárgyú, sikeres projektünk folyik angol nyelven, 

s a szaknyelv elsajátítása is egyszerűbb ezeknél a tudományterületeknél.  A 12. évfolyam végén 

szervezett érettségi vizsgán a tanulók két általuk választott tárgyból angol nyelven; angol 

nyelvből emelt szinten vizsgáznak, kétnyelvű érettségi bizonyítványt kapnak.  

Az intézményben integrált oktatás-nevelés folyik. Bár a Pedagógiai Program szerint az 

általános tantervű általános iskolai („b”) osztályok feladata az SNI-s tanulók nevelése, oktatása 

a tantestület rugalmasságának és pozitív szakmai hozzáállásának köszönhetően néhány 

határozott igény esetén sikeresen valósult meg az integrált oktatás a két tanítási nyelvű (a) 

osztályokban is. 
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Az intézmény két telephellyel rendelkezik. Az alsó tagozatosok a Fenyves utca 1. alatt található 

telephelyen, a felső tagozatosok és a gimnáziumi osztályok a főépületben, a Pasaréti út 191-

193.  szám alatti épületben tanulnak. 

2.2 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium  az 1860-

ban alapított Hűvösvölgyi úti - később Bányai Júlia elnevezésű - iskola jogutódja. 1992-ig 

testnevelés tagozatos általános iskolaként működött, melyet a nyelvtagozat váltott fel. Az ott 

elhelyezett alsó tagozat 1994-ben költözött a hét tanteremmel bővített Pasaréti úti épületbe, 

mely 1961-ben épült, s festői környezetben: az Apáti-szikla alatt, az Ördög-árok partján 

helyezkedik el.   

Az elmúlt időszakban két szerkezetváltáson is átesett az iskola, 1995-ben indult el a gimnáziumi 

tagozat, 1999-től pedig 13 évfolyamos angol-magyar kéttannyelvű általános iskola és 

gimnáziumként működik, 8+5 osztályos szerkezetben. A gimnáziumi oktatás bevezetésével egy 

időben, 1995-ben vette fel az intézmény a Pasaréten élt költő-műfordító, Szabó Lőrinc nevét, 

akinek fia, Lóci a Fenyves utcai telephelyünk lépcsőit koptatta éveken át. Lóci kötődése később 

is megmaradt, aktívan részt vett iskolánk életében. Halála után özvegye (Brazovics Éva) és 

lánya (Gáborjáni-Szabó Réka) ápolja ezt a hagyományt. 

2007-től a korábbi Fenyves Utcai Általános Iskola épülete is telephelyünkként működik, az alsó 

tagozatosok tanulnak itt. Így a Pasaréti épületben lehetőség nyílt a kéttannyelvű osztály mellett 

egy nyelvi előkészítős (NYEK-es) osztály indítására is, kezdetben az angol mellett a spanyol, 

francia, német nyelvek váltakoztak egymással, 2013-tól a NYEK-es osztályok német-angol 

nyelvet tanulnak.  

2.3 AZ INTÉZMÉNY ELHELYEZKEDÉSE, TÁRGYI, DOLOGI JELLEMZŐI 

2.3.1 Az intézmény elhelyezkedése, épülete  

Az iskola két épülete Budapest II. kerületének zöldövezetében, festői környezetben helyezkedik 

el. A reggeli és esti csúcsidőben nagy gépjárműforgalmat lebonyolító főútvonal közelsége – 

elsősorban a főépület tekintetében – teszi kissé zajossá. Mindkét telephely tömegközlekedéssel 

jól megközelíthető. 

A Pasaréti úti épület 1961-ben épült, 1993-ban felújították, hét tantermet magában foglaló új 

szárnnyal és egy tornaszobával bővült. Udvara nem túl tágas, jelentős az aszfalt, beton felület. 

Zöld előkerttel, 20x40 m-es sportudvarral, aszfalt burkolatú kézilabda pályával rendelkezik. A 
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valaha modernek számító épület ma már nem a legkorszerűbb, állaga erőteljesen leromlott. 

Legnagyobb gondot a megfelelő számú termek hiánya, a meglévők kis mérete, illetve a 

szabványméretű, korszerű tornaterem hiánya okozza. Nagyon lehangoló a tornatermi öltözők 

és az ajtók állapota. A Pasaréti épületben a felső tagozat és a gimnáziumi osztályok 

helyezkednek el. 

 

A Fenyves utcai telephely jóval csendesebb, mivel távolabb helyezkedik el a Pasaréti úttól. 

Az 1934-ben épült, hangulatos épülethez játszóudvar és aszfalt burkolatú kézilabda pálya 

csatlakozik. A tornaterem mérete lehetővé teszi, hogy egyszerre két osztálynak legyen 

testnevelés órája, de itt is szükség lenne felújításra, a terem beázik, parkettája elhasználódott. 

A jövőben érdemes átgondolni, hogy megéri-e kiadni olyan sportszervezetek számára, akik 

jelentősen leamortizálják a burkolatot. Elengedhetetlen a balesetveszélyes udvari játszóterek 

felújítása akár szülői segítség igénybevételével is, továbbá az épületben terjengő szennyvízszag 

megszüntetése és a kopott, balesetveszélyes bejárati burkolat cseréje.  

2.3.2 Tárgyi, dologi feltételek 

A fent bemutatott két telephelyen összesen 28 tanterem található 13 szaktanteremmel, 2 

könyvtárral, 2 tornateremmel, egy tornaszobával, fejlesztőteremmel, pszichológus-szobával és 

egyéb kiszolgáló helyiségekkel, melyek eloszlása a következő:  
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Funkció Szaktantermek 

száma a Pasaréti úti 

telephelyen 

Tantermek száma a 

Fenyves utcai 

telephelyen 

biológia- földrajz 1 (amit ebben az 

évben 

osztályteremként 

használunk) 

 

fizika-kémia 1  

angol nyelvi 

(kisméretű) 

2 2 

német nyelvi 

kisméretű  

1  

nyelvi (kisméretű) 2 1 (interaktív) 

informatika 2 1 
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 tankonyha 1  

szertár 2 1 

könyvtár 1 (120 m2) 1 (30m2) 

tornaterem 1 (160m2) 1 (288m2) 

tornaszoba 1 (100m2)   

fejlesztőpedagógus        1        1  

iskolapszichológus         1 
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Funkció Helyiségek száma a 

Pasaréti úti 

telephelyen 

Helyiségek száma a 

Fenyves utcai 

telephelyen 

tanári szoba 2 1 

igazgatói szoba 1  

igazgatóhelyettesi 2 1 

iskolatitkári iroda  2  

technikai dolgozói 

iroda 

1  

orvosi szoba 1 1 

étterem  1 (80 fős) 1 (90 fős) 

melegítőkonyha, 

mosogató 

1 1 

büfé 1  

emlékszoba  1 

 

A két telephely közül a Pasaréti úti épületben okoz gondot az osztályok elhelyezése. Bár a 

Fenyves utcai részben is csak komoly szervezéssel lehetett megoldani a gyerekek leültetését, 

ez a nehézség következő tanévben csökkeni fog, hiszen a három átmenő osztály helyére csak 

kettő érkezik. 

A Pasaréti úti épületben azonban a 2017/18-as tanévben három osztálynak nem jutott saját 

tanterem. Az egyik osztály „beköltözött” a biológia szakterembe, ezzel azonban jelentősen 

megnehezítettük a biológia szakos kolléganő munkáját, hiszen vagy folyamatosan „cipelnie” 

kell a szemléltető eszközöket, vagy nem használja azokat az óráján. Egy másik  osztályunknak 

a folyosó végén voltunk kénytelenek egy kis zugot berendezni, hogy legalább tudjanak hol 
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összegyűlni reggelente és a szünetekben. Ezen kívül nagyon nehéz elhelyezni a csoportbontásos 

órákat.  

Ebben a tanévben elkezdődtek a 128/2017. (VI.2.) Kormányhatározat mellékletének 50. 

sorában található tanterembővítéses projekt előkészítő munkálatai, de ez a következő tanévre 

még nem jelent megoldást, pedig a Pasaréti épületbe a kimenő 2 db nyolcadik osztály helyett 3 

db ötödik osztály lép be, tehát további egy osztályt nem tudunk elhelyezni. Mindezek azt 

prognosztizálják, hogy átmeneti jelleggel elengedhetetlen a négy osztály ideiglenes elhelyezése 

akár bérelt konténerekben, akár más módon.  

A 160 m2-es alapterületű tornaterem nem felel meg az előírásoknak, a mindennapos testnevelés 

bevezetésével és a tanulólétszám növekedésével folyosóinkon is kénytelenek vagyunk 

testnevelés órákat tartani, ami amellett, hogy zavarja a tantermekben folyó tanítást, rendkívül 

balesetveszélyes is a lépcsők közelsége miatt. 

A folyosók szűkösek, az ünnepségek tartásához sem aula, sem megfelelő nagyságú tornaterem 

nem áll rendelkezésre.  

További nehézség, hogy egyik épületben sem található akkora helyiség, hogy a nevelőtestület 

összes tagja le tudjon ülni kényelmesen. 

Ebben a tanévben azonban számos dolog történt, mely könnyített ezeken a nehézségeken, 

illetve azok megoldását vetíti elő.  

A Mese Tenisz Egyesülettel folytatott tárgyalások eredményeképpen a Vadaskerti úti 

sportlétesítményükben kihelyezett testnevelésórákat tarthattunk a műfüves pályákon a fűtés 

nélküli időszakokban ingyenesen, a  fűtéses időszakokban pedig önköltséges áron. Továbbá 

néhány osztály ingyenes teniszoktatásban részesült az elmúlt néhány hónapban.  

Természetesen ezzel párhuzamosan keressük a két telephely pályakorszerűsítésének 

lehetőségeit is. Novemberben a Pasaréti úti betonpálya balesetveszélyességének elhárítása 

megtörtént. Tárgyalásokat folytatunk a korszerűsítéssel kapcsolatban pályázati, illetve TAO 

támogatási forrásokat keresve. 

A napokban értesültem arról az örömhírről, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek 

sikerült megvásárolnia a mellettünk levő telket, mellyel kapcsolatban kollégáim hívták fel a 

figyelmet, hogy néhány hónappal ezelőtt kikerült az eladó tábla. A telek megvásárlásával 

megteremtődött a feltétele annak, hogy felépülhessen egy normál méretű tornaterem, ennek 

délutáni, esti kiadása jelentősen enyhíthetné a működési költségeket. 1214/2018. (IV. 6.) Korm. 

határozat a szomszédos telek megvásárlásán kívül rendelkezik a tornaterem építésének 

előkészítéséről is. 
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Ezzel az intézkedéssel nagy és nagyon régre visszavezethető problémája oldódik meg az 

intézménynek. 

Mindezek mellett érdemes folytatni a tárgyalásokat a közelben található sportklubokkal, keresni 

annak lehetőségét, hogy minél szélesebb sportolási kínálatot tudjunk biztosítani diákjaink 

részére.  

Kis költségvetéssel, ötletes megoldásokkal, önkéntesek bevonásával, alapítványi forrásokat is 

igénybe véve további lehetőségeket tudunk teremteni, melyek előkészítése már folyamatban 

van. (Teke-, petang-pálya, az alagsorban konditerem kialakítása, kis helyigényű jógaoktatás 

beindítása stb.) 

Az osztálytermi problémák megoldása mellett a távolabbi jövő feladata, hogy lehetőség szerint 

szaktantermeket alakítsunk ki, s azok felszereltségét javítsuk.  

Legalább ennyire fontos számomra, hogy ünnepélyeinket, ünnepségeinket méltó körülmények 

között tarthassuk meg. Közösségi terek hiányában külső helyszíneket kell keresni. Karácsonyi 

koncertünk fényét emelte, hogy a közelben található Páduai Szent Antal templomban került 

megrendezésre. A közelünkben található iskolák vezetőivel folyamatosan egyeztetek, 

felajánlások érkeztek több helyről, hogy tarthatjuk náluk ünnepségeinket, az oda- és 

visszautazás nehézkessége miatt ez a megoldásilehetőség még további átgondolást igényel. 

Egy kis reményre ad okot, hogy a tanterembővítéses projekt egyeztető megbeszélésén a 

lebonyolító Nemzeti Sportközpontok megfontolásra érdemesnek tartotta azt a tervet, melynek 

megvalósítása során, az épülethez szervesen kapcsolódó bővítéssel lehetőség adódna egy nagy 

méretű aula kialakítására.  

A 2018/19-es tanévben az intézményvezető kiemelt feladata lesz, hogy  a KEHOP-5.2.2-16-

2016-00043 kódszámú „Budapest oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” 

elnevezésű pályázat keretében megvalósuló, energiahatékonyságot növelő felújítást az oktató-

nevelő munkafolyamat legkisebb mértékű akadályoztatásával le tudja vezényelni. Régi és nagy 

probléma oldódik meg ezzel a projekttel, hiszen megújul a fűtési rendszer, külső 

nyílászárócserével és utólagos hőszigeteléssel javul az épületen belül a hőérzet. 

Az informatikaoktatáshoz a feltételek adottak, a főépületben 2 számítástechnika terem, az alsó 

tagozaton pedig 1 áll rendelkezésre. Ebben a tanévben nagy előrelépéseket tettünk az 

informatikai eszközpark korszerűsítésében. Ez a fejlesztés elsősorban a Klebelsberg Központ 

támogatásával valósult meg, melynek során 63 asztali gépet és monitort, 19 laptopot, 19 

projektort kaptunk, a megbízható internethasználat feltételeinek megteremtését tavaszra ígérik. 
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Korábban csak 3 projektor és 3 interaktív táblánk volt, melyek többnyire szülői felajánlásból 

származtak. 

A terembérletből származó bevételekből vetítővásznakat, webkamerákat és egyéb 

kiegészítőket, a Bányai Júlia Alapítvány maradványpénzéből fejhallgatókat, egereket és 

billentyűzeteket vásároltunk. Terveink között szerepel, hogy a közeljövőben interaktív 

paneleket, oktatási csomagokat szerzünk be, továbbá képzéseket szervezünk tanáraink részére. 

Ennek érdekében „Interkulturalitás és multikulturalitás az oktatásban a digitális technika 

segítségével” címmel pályázatot nyújtottunk be néhány héttel ezelőtt. Amennyiben pályázatunk 

sikertelen lesz, alapítványi pénzből finanszírozzuk a projektet.  

Remélhetőleg a következő tanév elején minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy korszerű, a 21. 

századi igényeknek és elvárásoknak megfelelő, informatikai eszközökkel is alátámasztott 

oktatás indulhasson. Mindezen feltételek kialakításának halaszthatatlanságát indokolja az a 

tény is, hogy a különböző felmérések, vizsgák – köztük az érettségi is – a közeljövőben 

elektronikusan zajlanak. 

Jól látható, hogy ebben a tanévben akár a véletlenek játékának, akár a szisztematikus forrás- és 

megoldás-keresésnek az eredményeként számos előrelépés történt a tárgyi és infrastrukturális 

feltételek javításában.  

Fontos feladatomnak tekintettem, hogy az iskola környezetét barátságosabbá, szebbé és 

tisztábbá tegyük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tisztaságra, külön személyt jelöltem ki, 

akinek napi feladata a tisztaság – elsősorban a mellékhelyiségek tisztaságának – az ellenőrzése. 

Levélben kértem a szülőket, hogy segítsenek abban, hogy a gyerekek maguk is ügyeljenek a 

tisztaságra, a berendezés állagának  megőrzésére. A szülői felajánlásokból befolyt összegből, 

illetve a termek kiadásából származó bevételekből igyekeztünk mindehhez a feltételeket is 

megteremteni új, esztétikusabb szemetesek vásárlásával, a WC-k, öltözők felszerelésével. Új 

ülőalkalmatosságokat vásároltunk a folyosókra. Igyekszünk otthonossá varázsolni az 

elhanyagolt és lepusztult épületeket. Szülők, kollégák, gyerekek együtt alkottak, festettek a 

„Színezd újra az iskolát” program keretében a magyar festészet napja alkalmából. Honlapot, 

logót terveztünk, a csupasz udvart rajzokkal, festményekkel, festett játékokkal színesítettük, 

iskolaszépítő terveket készítettünk, szófelhők készültek Szabó Lőrinc verseiből, a gyerekek 

kézlenyomatából készült magyar és brit zászló fogadja iskolánkba érkezőket.  

Nem lehet elégszer hangsúlyozni és megköszönni a szülői segítséget a tantermek felújításával 

kapcsolatban. Az ízlésesen megújult osztálytermekkel még nagyobb kontrasztot alkotnak az 

elpiszkolódott falú folyosók, az ajtók, a lépcsők és a lépcsőfordulók.  
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2.4 SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

2.4.1 Tanulócsoportok 

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumba – az 

október 1-jei adatok szerint 847 tanuló jár, ebből 546 az általános iskolába, 301 pedig a 

gimnáziumi részbe. Az általános iskolában 21 osztály található, melyek átlaglétszáma 26, a 

gimnáziumban pedig10 osztály 29 fős átlaglétszámmal.  

Az általános iskolában négy évfolyamon (1., 2., 7., 8.) két párhuzamos osztály van, a 3. 

évfolyamtól kezdődően a 6. évfolyamig pedig három. A 6. évfolyam kivételével egy-egy 

kéttannyelvű osztály van évfolyamonként.   

A tanulók nemek szerinti megoszlása jónak mondható mind az általános iskolai, mind a 

gimnáziumi adatokat tekintve. 

  

Iskolánkban elég magas a külföldi állampolgárságú tanulók száma, köztük olyanok is, akik a 

magyar nyelvet egyáltalán nem beszélik. 2017. október 1-jén összesen 29 külföldi 

állampolgárságú tanulónak volt jogviszonya iskolánkkal, ebből 18 fő kínai, emellett dél-koreai, 

afgán, iráni, vietnámi, iraki, palesztin, orosz állampolgárságú tanulók járnak iskolánkba. 

A magyarul nem beszélő diákok integrálása és tanítása egyre nagyobb kihívás elé állítja 

pedagógusainkat. A közeljövőben megoldandó feladatok közé tartozik ennek a problémának a 

kezelése. Ebben a tanévben élére álltam egy olyan kezdeményezésnek, hogy a Katedra 

Nyelviskolával kötött együttműködési megállapodás keretében tanulóink elsajátíthassák a 
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magyar nyelvet, s így nagyobb sikerrel teljesíthetik a tantárgyi követelményeket is. Sajnos az 

együttműködés nem jött létre, de több szülő választotta azt a megoldást, hogy gyermekét maga 

íratta be valamelyik nyelviskolába néhány hétre. Magyar szakos kollégáinkkal folyamatosan 

konzultálunk a témát illetően. A következő tanévtől – ha a tantárgyfelosztás engedi – szeretnénk 

szakkört szervezni a magyarul nem vagy alig beszélők számára.  

A nevelőtestület számára fontos segítséget jelent, hogy mind pszichológusunk, mind 

fejlesztőpedagógusaink és utazópedagógusaink nagyfokú elhivatottsággal és nagy szakmai 

felkészültséggel végzik munkájukat, szervesen kapcsolódnak be a nevelés-oktatás folyamatába, 

mindig számíthatunk szakmai segítségükre. 

Az SNI-s, BTMN-es tanulók aránya iskolánkban: 

BTMN összesen 33 

Általános iskola alsó tagozat 6 

Általános iskola felső tagozat 13 

Gimnázium 14 

  

SNI összesen 13 

Általános iskola alsó tagozat 5 

Általános iskola felső tagozat 4 

Gimnázium 4 

 

Érdemes megvizsgálni a felvételi mutatókat az általános iskola és a gimnázium vonatkozásában 

is. A rendelkezésemre álló adatok szerint a kéttannyelvű 1. osztályokba 2004 óta 3-4-szeres a 

túljelentkezés.  

Gimnáziumunkba idén a kéttannyelvű osztályba hétszeres, a nyelvi előkészítős osztályba 

négyszeres volt a túljelentkezés. Kérdéses azonban, hogy jellemzően hányadik helyen 

választották a jelentkezők iskolánkat.   

A tavalyi adatokat figyelembe véve a KIR –ben a középiskolai beiskolázásokkal kapcsolatban 

az alábbi adatok találhatók: 

 

 

2016/17. 

Meghirdetett 

hely 

Jelentkezett Első 

helyen 

jelentkezett 

Felvett Első helyen 

jelentkezettből 

felvett 

A felvettek 

között a 

legmagasabb 

rangsorszám 

A felvettek 

között a 

legalacsonyabb 

rangsorszám  

angol 26 139 39 26 19 3 60 
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német 26 66 4 23 4 2 60 

2015/16.  

angol 26 105 32 26 21 4 45 

német 26 83 9 19 9 37 72 

  

Ezek alapján megállapítható, hogy idén lényegesen többen jelentkeztek, és hogy mindhárom 

évben kedveltebb volt a kéttannyelvű képzés, mint a nyelvi előkészítős. 

Egy évvel ezelőtt is rámutattam már, hogy a gimnáziumi nem kéttannyelvű osztályra 

vonatkozóan beavatkozási tervet kell készíteni. Az iskolában töltött néhány hónap csak 

megerősített ebben. Elképzelhető azonban, hogy célirányosabb kommunikációval, az 

iskolamarketing erősítésével jelentős előrelépéseket lehet tenni. Hiszen a továbbtanulási adatok 

azt mutatják, hogy évente 15-20%-a végzős diákjainknak külföldi egyetemen tanul tovább, s 

köztük sokan német nyelvterületen járnak egyetemre. A visszajelzések szerint sem angol, sem 

német nyelvből nincsenek nyelvproblémáik a külföldön tanulóknak. Ebben az évben már 

elkezdődött ezeknek az eredményeknek a célirányos kommunikálása. Remélhetően a 

jelentkezők számának további növekedéséhez fog vezetni a nyelvi előkészítős osztályok 

tekintetében is.    

2.4.2 Nevelőtestület 

2.4.2.1 A nevelőtestület létszámadatai 

Iskolánkban jelenleg az engedélyezett státusz 86,5 fő, ebből 79,5 fő pedagógus.  

Az alsó tagozaton 26 fő (ebből 1 férfi), a felső tagozaton 21 fő (3 férfi), a gimnáziumban 33 fő 

(9 férfi) pedagógus dolgozik. Jelenleg 3 fő van tartósan távol, 5 betöltetlen státusszal 

rendelkezünk, 4 óraadót alkalmazunk. Munkánkat 1 fő pszichológus (másik iskolával 

megosztva), 2 fő könyvtáros, 2 fő fejlesztőpedagógus, 2 utazópedagógus, 2 iskolatitkár, 2 

pedagógiai asszisztens, 1 gazdasági ügyintéző, 2 laboráns, 1 informatikus – rendszergazda 

segíti. A telephelyen jelenleg két karbantartó dolgozik. 

2.4.2.2 A nevelőtestület megoszlása tagozat, nemek, korcsoport, besorolás 

és végzettség szerint 
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Pedagógusok besorolás szerinti megoszlása
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Iskolánk szakos ellátottsága elfogadhatónak mondható, de számos tanár tanít nagyon magas 

óraszámban. Ebben a tanévben sok fiatal, több pályakezdő kolléga érkezett, ami egyrészt terhet 

ró a nevelőtestületre, másrészt azonban friss lendületet hoz. Viszonylag magas a gyakornokok 

száma is, akik azonban nagyon jól beilleszkedtek a nevelőtestületbe.  

Egy iskola igazi arculatát az ott tanító pedagógusok határozzák meg. A Pedagógiai Programban 

leírtakkal teljes mértékben egyetértek: „Az iskolánkban dolgozó pedagógusokat az alapos 

tárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, szakmai tevékenységüket a kiegyensúlyozott munka, a 

megújulási törekvés, az egyéni arculat kialakításának szándéka jellemzi. Ennek érdekében 

folyamatosan bővítik tudásukat, képzéseken, közös tanulmányutakon vesznek részt.” Ezúton is 

szeretném megköszönni a kollégáknak a nyitottságot, az együttműködési szándékot, a 

megújulásra való hajlandóságot.  

Külön köszönet B. Mészáros Katalin pszichológusunknak, akinek áldozatkész munkája 

eredményeként elkészült és megjelent a Versenylovak és teknősbékák című könyv, mely 

iskolánk tanárainak tapasztalatgyűjteménye. A tanulmánykötet iskolánk pedagógusai által írt 

esszéket tartalmazza. Szerkesztője Bódisné Mészáros Katalin iskolapszichológus, a kötetet 

Vukovári Panna lektorálta. A kötetet olvasva nagy büszkeséggel gondoltam arra, hogy ilyen 

csodálatos kincsek vannak iskolánk pedagógusai között, csak fel kell fedezni őket.  

A nevelőtestület újításra és újdonságra való nyitottságában nagy szerepe van annak a ténynek, 

hogy évek óta Erasmus+ pályázatok, diákcserekapcsolatok, külföldi konferenciák  keretében 

ismerkedhetnek meg a különböző országok közoktatási rendszerével, az ott alkalmazott 
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pedagógiai módszerekkel. Az így szerzett tapasztalataikat eddig is megosztották a kerületi 

tanárokkal, idén azonban javaslatomra országos konferenciát szerveztünk Pasaréti Szakmai 

Nap címmel. A rendezvénnyel kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és az 

ország több pontjáról is érkezetek érdeklődők.  

Ebben a tanévben iskolánk elnyerte az eTwinning Iskola címet, országos eTwinning díjat 

nyertünk egy lengyel iskolával való együttműködés kapcsán (eTwinning Hungary 2017), és 

egyik tanárunk lett a Budapesti eTwinning Nagykövet.  

Tanítás nélküli munkanapjainkon lehetőséget teremtettünk arra, hogy kollégáink 

beszámolhassanak egymás előtt hazai és nemzetközi sikereikről, tapasztalataikról. Fontosnak 

tartom ennek a folytatását, közös programok szervezését, hiszen az, hogy két telephelyen 

működik az iskola kissé szétforgácsolja a nevelőtestületet. A szakmai napokon végzett 

csoportos feladatok talán hozzájárultak egymás mélyebb megismeréséhez. 

Külön feladatomnak tekintem, hogy a két telephely közötti kapcsolatot tovább erősítsem. 

Igyekszem legalább hetente ellátogatni a Fenyves utcai telephelyre is, s éves munkatervünkben 

is kiemelt feladat volt, hogy a két telephely programjai minél több szálon kapcsolódjanak össze, 

de bőven van még tennivaló ezen a téren. A szervezésen kívül az is nehezítő körülmény a két 

nevelőtestület gyakoribb összejövetelének, hogy nincs olyan termünk, ahol mindnyájan 

kényelmesen elférnénk. 

Egy iskola életében fontos szerepet töltenek be a technikai dolgozók és a pedagógiai munkát 

segítő kollégák. A tanév eleje óta számos változás történt, minden státuszt sikerült betölteni 

olyan kollégákkal, akik nemcsak „papíron”, hanem fizikálisan is segítik munkánkat, támogató 

bázist alkotnak. Igyekeztünk úgy kialakítani a munkaköröket, hogy azok lefedjék a napi 

feladatokat, mellyel enyhítik a tanárkollégák terhelését. Talán ennek okán érkezett hozzám a 

legtöbb pozitív visszajelzés kollégáimtól az elmúlt néhány hónapban.  

2.4.2.3 Az intézmény szervezeti rendszere 

Az intézményvezető munkáját három igazgatóhelyettes segíti. Az általános igazgatóhelyettes 

mellett külön igazgatóhelyettese van a Fenyves utcai telephelyen működő alsó tagozatnak, a 

kéttannyelvű oktatás magas szintű megvalósulását az angol nyelvi igazgatóhelyettes ellenőrző, 

vezető munkája biztosítja.  

Középvezetői szinten a munkaközösség-vezetők segítik az intézményvezető munkáját. 

Munkakörük, hatás- és jogkörük pontos leírása hiányzik az intézmény 2015-ös SZMSZ-éből, a 

személyi anyagokban sem szerepelnek. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy 

szerepüket, felelősségüket, jogkörüket tisztázzuk. Az elmúlt időszakban sajnos erre nem volt 
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még lehetőségem, bár tudom, hogy elengedhetetlenül fontos. A továbbiakban szeretném 

erősíteni őket, jobban bevonni a döntéselőkészítésbe, az ellenőrzésbe és a stratégiai ötletelésbe. 

Az iskolában a következő munkaközösségek működnek: 

 Alsótagozatos angol nyelvi  

 Alsótagozat, 

 Alsótagozatos napközi 

 Osztályfőnöki 

 Humán 

 Természettudományi 

 Testnevelés és sport 

 Általános iskolai angol nyelvi 

 Kulturális, szabadidő, diákönkormányzat 

 Közösségi szolgálat 

Az iskola SZMSZ-ének frissítése kapcsán érdemes elgondolkodni, hogy a felsorolt 

munkaközösségek valóban lefedik-e az iskola tevékenységét, illetve hogy a stratégiailag fontos 

területek megfelelő érdekképviselettel rendelkeznek-e. 

A belső önértékelés – sajnos – nem történt meg az elmúlt időszakban, így nem tudunk eleget 

tenni törvényi kötelezettségünknek. Mindezt feljegyzésben rögzítettük, és elkészítettük ötéves 

tervünket a témára vonatkozóan. A terv alapján az óralátogatások megkezdődtek. A belső 

önértékelésben részt vett kollégák nagy részét sikerült meggyőzni arról, hogy jelentkezzenek 

minősítésre is. Az iskola számára fontos, hogy minél magasabb minősítésű kollégák legyenek. 
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2.5 PEDAGÓGIAI MUNKA 

2.5.1 Hangsúlyok  

Az iskola legnagyobb vonzereje és fő profilja kétségtelenül a kéttannyelvű képzés. Sikerét 

biztosítják  a folyamatos belső mérések, melyek lényegesen magasabb követelményeket 

támasztanak a tanulókkal szemben, mint a külsős, célnyelvi mérések (Előkészítős évfolyam: 

Cambridge First 55%, 9. évfolyam: Cambridge First 65% , 10. évfolyam: Cambridge Advanced 

55%, 11. évfolyam: Cambridge Advanced 65%). Az angol nyelvtanárokkal sokat beszélgettünk 

már arról, hogy milyen irányba érdemes továbblépni és fejleszteni. Célszerűnek tűnik – a már 

említett okok miatt - a természettudományos vonal erősítése, s így a kémia, matematika mellett 

a biológia célnyelvi oktatása is elindulhatna. Ugyanakkor felmerült számos olyan ötlet, mely 

az angolszász oktatási módszerhez közel áll, vagy egyenesen onnét került be a magyar oktatási 

rendszerbe. Ilyen például a dráma, a kreatív írás. Fontosnak tartanám az angol irodalom 

hangsúlyosabb megjelenését, akár angol órák, akár magyar irodalom órák keretében. Úgy 

gondolom az angol és a többi tantárgy integrációját erősíteni kellene. 

A gimnáziumi nyelvi előkészítős osztályok további erősítése szükséges az idegen nyelvi képzés 

célirányos kommunikációján keresztül, hiszen fontos hangsúlyozni azt, hogy a nyelvi 

előkészítős osztályokban is ugyanazok az angol nyelv tanárok tanítanak, mint a 

kéttannyelvűben, és emellett azok, akik a nyelvi előkészítős osztályban magas szinten teljesítik 

a követelményeket, akár két felsőfokú nyelvvizsgával kerülhetnek ki iskolánkból. Ebben a 

képzési formában is folyamatosan végezzük a belső nyelvi méréseket, hasonlóan a kéttannyelvű 

osztályhoz (előkészítő évfolyam: A2 50%, 9. évfolyam: B1 40%, 10. évfolyam: B1 50%, 11. 

évfolyam: B1+ 60% a minimálkövetelmény). Eredményeink megnyugtatóak: 2016-ban 

előkészítő évfolyam: 68,4%, 9. évfolyam: 66,1%, 10.évfolyam: 71,8%, 2017-ben mért 

eredményeink: előkészítő évfolyam: 58%, 9. évfolyam: 51%, 10. évfolyam:  69%, 11.évfolyam: 

70%. 

Célkitűzésünk, hogy az angolszász kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományok mellett a német 

vonalat is  erősítsük testvér- és cserekapcsolatok stb. kiépítésével.  

Az elmúlt néhány hónapban a nevelőtestület a pedagógiai program átdolgozásán, aktualizálásán 

dolgozott közösen. A csoportmunkák eredményeképpen megfogalmaztuk küldetésünket, 

hitvallásunkat és missziónkat. A további hónapok (évek) feladata, hogy olyan pedagógiai 

program jöjjön létre, mely minőségében, szerkezetében, tartalmában és nyelvezetében is 

leképezi azt a magas színvonalú munkát, ami az iskolán belül folyik. 
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2.5.2 Eredmények 

Az iskola méltán büszke elért eredményeire. Bizonyára nagy utat kellett megtennie, míg a 

kéttannyelvű oktatás gördülékeny és működő mechanizmussá vált. Az iskolai szerkezetváltás 

is nagy teher egy intézménynek. (Magam is – ugyan pályakezdőként - részt vehettem egy ilyen 

átalakulásban, amikor a Törökbálinti Kísérleti Általános Iskola és Gimnázium - Zsolnay-

módszertani Központ középiskolai osztályai is beindultak.) 2011-ben nyerte el az iskola a 

Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel elismerést elsősorban azért, mivel különösen 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar nyelv oktatása mellett az idegen nyelvi képzés is 

magas színvonalú legyen. 

A belső nyelvi mérés eredményei is a sikerességet támasztják alá. 

Tanév Célnyelvi mérés 
Idegen nyelvi (angol) 

mérés 

 6. a 8. a 10. a 6. b 8. b 

2013/14. 88 % 88 % nem volt mérés nem volt 

mérés 

nem volt 

mérés 
2014/15. 88 % 90 % 90 % 82 % 89 % 

2015/16. 89 % 91 % 78 % 89 % 82 % 

2016/17. 90 % 87 % nem volt mérés 90 % 74 % 
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Az országos kompetenciamérések eredményei: 
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Az itt látható eredményekből megállapítható, hogy az országos átlagnál jobban, a budapesti 

iskolákkal hasonló szinten teljesítenek tanulóink. Hosszabb távon – úgy vélem – érdemes 

ezeknek az adatoknak az elemzésével is részletesen foglalkozni. Jól látható a javulás a korábbi 

évekhez képest. Az iskola adottságait figyelembe véve prognosztizálható lényegesen jobb 

eredmény, több mosolygós arcocska is a folyamatos felkészítés és gyakorlás által. Az Oktatási 

Hivatal által kifejlesztett mérési rendszer - mely 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat 

is – az iskolai eredmények értékelése mellett sok más egyéb értékelő-fejlesztő munka alapja is 

lehet. Évfolyamokra, tanulócsoportokra, pedagógusra lebontva érdemes vizsgálni. Sőt, akár új 

módszerek értékelésének is alapja lehet. Az általános iskolák körében a kompetenciaméréseken 

való szereplés alapján hasonló rangsor kezd kialakulni, mint a gimnáziumoknál. Érdemes erre 

odafigyelni, ezzel talán motiválni tudnánk tanulóinkat, tanárainkat is. A pedagógusok 

munkájának értékelésénél is szerepe lehet az eredményekből kiolvasható hozzáadott pedagógiai 

érték.  

A gimnáziumi tagozat értékelésénél legfontosabb szempont az érettségi vizsgán, az OKTV –

én, illetve a tantárgyi versenyeken elért eredmények. Sajnos, jelen pályázatom írásakor még 

nem lehet ezzel kapcsolatban biztos megállapításokat tenni, hiszen a tanév értékelés 

szempontjából legfontosabb eseménye, az érettségi és a tanévzárás még hátravan. 

Az érettségi és az OKTV eredményeit megvizsgálva általánosan leszűrhető, hogy a tanulók 

többnyire jól teljesítenek az emelt szintű érettségiken, a 2015/16-os tanév eredményeit alapul 
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véve a kémia emelt szintű érettségit leszámítva minden tantárgyból 4-es, illetve többségében 5-

ös szintet hoznak a tanulók, ez ennél a vizsgatípusnál a 60 % feletti teljesítményt jelenti. A 

korábbi éveket is áttekintve azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden tanuló vállalja az 

emelt szintű érettségivel járó kockázatot. Továbbá azt is érdemes hozzátenni, hogy a kurrens 

szakokra való bekerüléshez nem elég a 80% körüli eredmény sem.  

 Érettségi eredmények: 

Év Kéttannyelvű osztály NYEK-es osztályok 

  Emelt szint Középszint Emelt szint Középszint 

2012. 4,5 3,91     

2013. 4,95 4,34 4,37 3,92 

2014. 4,55 4,65 3,41 4,06 

2015. 4,66 4,45 4,28 4,03 

2016. 4,85 4,56 4,44 4,06 

2017. 4,22 3,91 4 4,16 

 

 

 

Mint arra korábbi pályázatomban is utaltam, az OKTV -n való indulás jónak mondható, viszont 

a továbbjutás aránya kevésbé. Tavaly nem,  tavalyelőtt pedig csak 2 tanuló jutott tovább az első 

fordulón. A 2012/13-as tanévben viszont 1 fő angolból a 11-20. helyen, egy fő pedig franciából 

a 21-30-ig helyen végzett. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén egyik tanulónk 12. helyet 

szerzett az angol OKTV-n. Az iskolában eltöltött néhány hónap tapasztalatai korábbi 

meglátásaim helyességéről győztek meg, miszerint nincs célirányos felkészítés az OKTV-re és 

a tanulmányi versenyekre, melynek oka, hogy nincsenek meg hozzá az órarendi feltételek. A 
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tavalyi évben nem történt meg a törvény által is előírt hivatalos jelentkezés a fakultációkra. Az 

első félév legnagyobb problémái ebből adódtak a gimnázium végzős osztályai tekintetében. 

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy nagyon nagy nehézséget jelent, hogy egy évfolyamon 

csak két párhuzamos osztály van, s ráadásul több tantárgynál (történelem, kémia, matematika) 

az érettségire való felkészítést, fakultációt is két nyelven kell tanítani, tehát ez további bontást 

eredményez. 

Ezeknek a problémáknak a stratégiai kezelése elengedhetetlen, ami egyben feltétele annak, 

hogy a gimnáziumi tagozat előbbre lépjen a rangsorban. Hiszen, mint arra már egy évvel ezelőtt 

is rámutattam, a különböző szempontokat figyelembe vevő, a főváros és az ország 

gimnáziumait összehasonlító rangsorban elért helyezés meghatározó adatul szolgál a szülők 

számára a középiskola kiválasztásában. Ezeket megvizsgálva egyértelműen kitűnik, hogy a 

viszonylag jó helyezéseket elsősorban az OKTV-n szerzett alacsony pontszámok rontják. 

(http://eduline.hu/kozoktatas/2015/2/5/A_legjobb_budapesti_kozepiskolak_50es_lista_2XG3

A6 

http://eduline.hu/kozoktatas/2014/1/22/Az_50_legjobb_budapesti_gimnazium_es_szakko_8R

I2FT)  

A felvizsga.hu honlapot vizsgálva is szomorú azt látni, hogy az egyébként szép eredményeket 

az OKTV-n szerzett pontok hiánya rontja le. (Középszintű érettségi pont: 72,8/100, 

nyelvvizsga-arány: 97,8/100, OKTV: 0) S a honlap az érdeklődő szülők, tanulók számára hozzá 

is teszi:  „Az OKTV /Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny/ eredmények 

összehasonlításából az látszik, hogy mennyi kiemelkedő képességű gyerek tanul az iskolában, 

és mennyire támogatja az iskola a kiemelkedő tehetségekkel való külön foglalkozást.” ( 

http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga)  

Meggyőződésem, hogy a rangsorban való előbbre jutáshoz a személyi feltételek adottak. A 

következő évek kiemelt feladatának tekintve pedig szinte biztos a folyamatos előbbre lépés. 

 

A gimnáziumi tagozattal kapcsolatban fontos megvizsgálni a felvételi eredményeket. Sajnos, 

arról kevés információ áll rendelkezésre, hogy milyen az államilag támogatott, illetve az 

önköltséges képzésre felvettek aránya. Mindemellett elmondható, hogy nagyon jó a 

továbbtanulási arány. 

 

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/2/5/A_legjobb_budapesti_kozepiskolak_50es_lista_2XG3A6
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/2/5/A_legjobb_budapesti_kozepiskolak_50es_lista_2XG3A6
http://eduline.hu/kozoktatas/2014/1/22/Az_50_legjobb_budapesti_gimnazium_es_szakko_8RI2FT
http://eduline.hu/kozoktatas/2014/1/22/Az_50_legjobb_budapesti_gimnazium_es_szakko_8RI2FT
http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga
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Tanév  
Érettségizettek 

száma 
Egyetemre 

jelentkezett 
Egyetemi 

felvételt nyert 

Külföldi 
egyetemre 

felvett 

2011/12. 32 27 27 5 

2012/13. 47 41 39 8 

2013/14. 46 44 43 8 

2014/15. 69 62 60 9 

2015/16. 59 53 53 12 

2016/17. 44 43 41 11 
 

 

 

Fontos azt is kiemelni, hogy a tanulók többségét a legjobb egyetemekre vették fel. Évente 

diákjaink 15-20%-a folytatja tanulmányait külföldi egyetemeken, a visszajelzések szerint 

mindenféle nyelvi nehézség nélkül.  

 

A felsőoktatási intézményekbe való továbbtanulás rangsora:  

 Eötvös Loránd Tudományegyetem  

 Corvinus Egyetem 

 Budapesti Gazdasági Egyetem 

 Külföldi egyetemek:  Ausztrália, Ausztria, Hollandia, Írország, Olaszország, 

Spanyolország, Kanada, USA, Anglia, Dánia, Németország, Skócia stb. 
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 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

 József Attila Tudományegyetem, 

 IBS, Nemzetközi üzleti Főiskola 

 

2.5.3 Tanórán kívüli foglalkozások, programok 

A tanórán kívüli foglalkozások, programok tekintetében nincs könnyű helyzetben az iskola, 

hiszen egyszerre két, néha egymásnak ellentmondó szülői elvárásnak kell megfelelni. Az alsó 

tagozaton könnyebb a helyzet, hiszen itt a tanulók általában 16 óráig maradnak az iskolában, és 

szívesen jelentkeznek délutáni szakkörre, programra.  

Az alsó tagozaton a következő szakkörök működnek:  kézműves szakkör, Story Time, énekkar,  

„Mi a szitu?” angol szakkör, szivacskézilabda sportkör, tenisz, kosárlabda, foci. Idén indult a 

Sakkpalota program szakkör formájában, terveink között szerepel további angol szakkör az 

általános tantervű osztályok számára, illetve az IKT eszközöket népszerűsítő foglalkozás 

elindítása. 

A felső tagozaton és főleg a gimnáziumban már nehezebb a helyzet. A kollégák gyakran 

panaszkodnak arra, hogy ha délutáni programot szerveznek, kevesen maradnak ott, mivel a 

tanulók számtalan különórára, sportegyesületi edzésre mennek. Ugyanakkor több szülő keresett 

meg azzal a határozott kéréssel, hogy legyenek délutáni programok, mert felháborítónak tartják, 

hogy alig van választék. Jelenleg rajzszakkör, fotószakkör, színjátszókör, angol szakkör, 

élményfestés és a fellépésre felkészülések előtt énekkar működik a Pasaréti telephelyen. Ezek 

közül kettő – az én motiváló tevékenységem hatására – ebben a tanévben indult be.  

A tanórán kívüli programok nagy része az angol nyelvhez, angolszász kultúrkörhöz és a 

természettudományos területhez kapcsolódnak.  

Az iskola korábban tagja volt az Egészségesebb Iskolák Európai Hálózatának, de ez a kapcsolat 

ma már inaktív. Ennek a hagyománynak a felélesztése vagy valami hasonló jellegű behozatala 

pedig elengedhetetlenül szükséges lenne, hiszen a főleg értelmiségi, jómódú családból 

származó tanulókban fontos tudatosítani a nem anyagi jellegű, valódi értékeket, a gyerekekre 

leselkedő veszélyeket. Meghatározó bázisa lehet ennek a kezdeményezésnek a kollégákban ma 

is jelen levő megerősítő szemlélet és nyitottság, illetve az iskolai védőnő elkötelezett 

szakmaisága, kiemelkedő együttműködési készsége. Ebben az évben egy pályázat keretei 

között sikerült preventív programokat megvalósítani a Válaszút Misszió Drogkonzultációs 
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Irodával, az együttműködés sikerén felbuzdulva döntöttünk úgy közösen, hogy a következő évi 

pályázatukban csak iskolánk lesz a célközönség. Drogprevenciós témakörben további, 

rendszeres jellegű előadásokat, képzéseket tervezünk bevonva a kerületi rendőrkapitányságot, 

az ORFK-t, a BRFK-t, és keressük más civil szervezettel is  a kapcsolatot. Továbbá fontosnak 

tartanám kortárs önkéntesek képzését is. 

A képzéseknek azért is fontos szerepe lenne, mert tanulóinknál gyakran észlelünk magatartási 

problémákat, motiválatlanságot. Egy végzős pszichológus hallgató diplomamunkájához 

végzett kérdőíves felmérést iskolánkban. A teszt szerint több tanulónál volt magas vagy 

kiemelkedően magas a szorongásszint. A hallgató hipotézise, hogy a szorongás negatívan 

befolyásolja az énhatékonyságot, ami az iskolai teljesítményben is megmutatkozik. Az 

alacsony énhatékonyságnál a tanulók gyakran azt érzik, hogy nem képes befolyásolni az iskolai 

teljesítményét, vagy a társas kapcsolatait nem tudja megfelelően alakítani, s ez gyakran vezet 

alulteljesítéshez. A magas szorongásszint és az ezzel együtt járó alulteljesítés kezelhető, ha 

minél több megküzdési stratégiát tudunk megtanítani tanulóink részére. 

A környezeti neveléshez kapcsolódóan több program szerveződött/szerveződik immár 

hagyományosan. Köztük az állatok világnapjához kapcsolódó kutya-szépségverseny, illetve a 

fenntarthatósági témahét a természettudományi 7-tel összekapcsolva a Föld napja alkalmából.  

 

Külső pályázóként is szembeötlő volt az iskola keretein belül zajló kimagasló szervező munka 

az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban, melyet intézményvezetőként is csak dicsérni 

tudok, hiszen jól látható, hogy ebben az intézményben nemcsak egy kipipálandó feladat, hanem 

– az iskolai közösségi szolgálat eredeti célkitűzésének megfelelően - hangsúlyos benne az 

érzékenyítő, a személyiségformáló, illetve a pályaorientációs szerep. Jelenleg több mint 200 

szervezettel van együttműködési megállapodásunk. A kiválasztás legfontosabb céljai, hogy  

élmény és ne teher legyen, hogy élvezetes feladatokat tartalmazzon (pl.: óvoda, futóverseny, 

jótékonyság, környezet- és katasztrófavédelem), egyéni érdeklődéshez igazodjon, a társadalmi 

felelősségvállalást erősítse.  

Jövőbeni terveink között szerepel, hogy kihasználva a közösségi szolgálat adta lehetőséget, a 

gimnazisták és az alsó tagozat közötti kapcsolatot erősítve, „segítőket”, mentorokat jelölnénk 

ki egyes tanulócsoportok mellé, akik segíthetnének a tanulásban, szabadidős programok 

szervezésében, lebonyolításában.  
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A nyelvi képzés magas színvonalának biztosítása érdekében diákcsere programot működtetünk, 

nyelvi táborokat, nyelvi tanulmányutakat szervezünk, melyekhez pályázati forrást is 

igyekszünk szerezni.   

Az eddig is működő Fenntarthatósági témahét mellett idén jelentkeztünk a Magyar 

Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány együttműködésében megvalósuló Pénz7 

programsorozatához is. Az MNB önkéntes segítőjének szakmai támogatásával a diákok játékos 

formában sajátították el a hitellel kapcsolatos alapfogalmakat. A Digitális Témahét keretein 

belül tanulóink izgalmas és hasznos előadásokon vehetnek részt évről évre a témával 

kapcsolatban.  

A sport jegyében sítáborokat szervezünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

 

2.5.4 Iskolai ünnepek, kulturális rendezvények 

Az iskola kéttannyelvűségéből eredően kiemelt szerepet kapnak az angolszász kultúrkörhöz 

tartozó ünnepek, így a Halloween, Thanksgiving Day, Pancake Day, St. Patrick’ Day, Burns 

Night, műfordító versenyek. Az angol szakos kollégákkal folyamatosan ötletelünk azon, hogy 

hogyan lehetne még izgalmasabbá tenni ezeket az eseményeket, hogy minél több diákot 

szólítsunk meg és vonjunk be. Célunk, hogy aktív alakítói, megvalósítói legyenek a 

programoknak. Terveim között szerepel, hogy szponzorokat keressünk ezekhez az 

eseményekhez angolszász cégek bevonásával, a társadalmi felelősségvállalás jegyében.  

Ezek mellett érdemes megemlíteni a Szabó Lőrinc-kultuszhoz kapcsolódó eseményeket. Szabó 

Lőrinc nevét az iskola később vette fel. A névfelvétel apropója, hogy Szabó Lőrinc hosszú ideig 

lakott a környéken, illetve fia - a versekben is oly sokat szereplő Lóci – a Fenyves utcai épületbe 

járt iskolába. A névfelvételt is ő kezdeményezte. Az intézmény kapcsolatban van Szabó Lőrinc 

leszármazottjaival, illetve a költővel elválaszthatatlanul összekapcsolódó irodalomtörténésszel, 

a Szabó Lőrinc-monográfiák készítőjével, a kritikai kiadások gondozójával: Kabdebó Lóránttal, 

egyetemi éveim számomra is meghatározó alakjával. A közeljövőben a Szabó Lőrinc 

évfordulókhoz kapcsolódó vetélkedőket, megemlékezéseket is szeretnénk sokkal 

élményszerűbbé, kreatívabbá tenni, ahogy történt a magyar festészet napja és Szabó Lőrinc 

halálának évfordulóján is: „Színezd újra az iskolát!” jelszóval igyekeztünk bevonni a szülőket, 

tanulókat az iskola külsejének megújításába. Honlapot, logót terveztünk, a csupasz udvart 

rajzokkal, festményekkel, festett játékokkal színesítettük, iskolaszépítő terveket készítettünk. 

A Pasaréti telephely szomorú szürke betontömbjeit „befedte” Dsuang Dszi álma. (Szabó Lőrinc 

Dsuang Dszi álma című versének illusztrációi), ötletes és kreatív szófelhőket készítettek a 
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tanulók, köztük az egyik végzős osztály által megálmodott, Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című 

verséből készült szófelhőt, mely ma már iskolánk egyik központi falát díszíti a magyar és a brit 

zászló között elhelyezkedve, melyek a dicséretben részesített és a végzős tanulók 

kéznyomataiból rajzolódnak ki. Pályázatom borítójára is ezt a szófelhőt választottam. 

Emellett természetesen a hagyományos ünnepek is szerepelnek iskolánk repertoárjában: 

nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, karácsonyi koncert, Luca-napi jótékonysági vásár 

stb. 

2.6 KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Eddigi munkáim sikerét elsősorban a jól kialakított partneri kapcsolatoknak, együttműködési 

megállapodásoknak köszönhetem. Hiszek abban, hogy a közösen végzett munka szinergikus 

ereje minden problémát képes legyőzni, megoldani. Egy iskola rendkívül összetett és bonyolult 

kapcsolati hálóval rendelkezik, melynek számos résztvevője van: a fenntartó-működtető 

tankerülettől kezdve az önkormányzaton át a kerületben és környékén található oktatási, 

kulturális, szociális, egészségügyi, rendfenntartó intézmények, egyházi közösségek, civil 

szervezetek, vállalatok, vállalkozások mind ide tartoznak, és akkor még nem is említettük a 

különböző szakmai szerveződéseket.  

Ezek közül is kiemelkedő a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülők, tanárok, diákok körében 

folytatott kutatás is egyértelműen rámutat arra, hogy mind a tanároknál, mind a szülőknél első 

helyen szerepel a szülő-diák-tanár hármasának meghatározó szerepe az iskola életében. Ez a 

hármas az én értékrendemben is első helyen áll, ezért is igyekeztem az elmúlt időszakban több 

fórumon kapcsolatba lépni a szülőkkel: a szülői munkaközösségen, hírlevélen, személyes 

beszélgetéseken keresztül. Szülői-nevelői pikniket szervezünk, hogy a szülők és a pedagógusok 

kötetlenebb formában tudjanak beszélgetni egymással, hisz a célunk közös: a gyermekek 

harmonikus fejlődése, fejlesztése. A szülői értekezletek, hagyományos fogadóórák mellett a 

szülők bármikor megkereshetik a tanárokat, az iskola honlapjára kikerültek az egyéni 

fogadóórák időpontjai is.  

Kapcsolati hálónkból kiemelném még a külföldi partneriskolákat (melyek a nyelvtanulás terén 

jelentenek nagy előnyt), illetve az IATEFL-t, az angoltanárok egyesületével való szakmai 

kapcsolatunkat és a Kéttannyelvű Iskolák Egyesületét, melyeknek iskolánk angoltanárai is aktív 

alakítói, nemzetközi konferenciák állandó előadói.  

A Cartographia Tankönyvkiadó Kft.-vel folytatott együttműködésnek köszönhetően diákjaink 

célnyelven írt atlaszokat használhatnak az érettségiken és az órákon, nagy kitüntetés, hogy részt 
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vehetnek az atlaszok tervezésében, szaknyelvi összeállításában, a munkát irányító kollégák 

részére  pedig szakmai elismerés.   

Az EF(Education First) Nyelviskolával idén indult el egy együttműködés, melynek keretében 

egy olyan nagyszabású projektben vehetünk részt, amiben a világ szinte összes országa részt 

vesz, és országos szinten 15 iskolát vonnak be a diákok nyelvi tudásszintjét vizsgáló 

felmérésbe.  
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3. VEZETŐI PROGRAM 

3.1 ARS POETICA 

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, 

gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted 

az ég, benned a létra.”   / Weöres Sándor: A teljesség felé/ 

 

Pedagógus pályafutásom alatt hosszú éveken át ezzel az idézettel bocsátottam útjukra 

tanítványaimat. Az együtt töltött évek alatt ez a kettős üzenet volt a legfőbb dolog, amit 

szerettem volna átadni, „megtanítani” nekik: csak úgy van értelme minden cselekedetnek, 

gondolatnak, ha önmagunkon kívülre utal, ha másoknak is segíteni tudunk vele, mert csak így 

érhetjük el saját boldogságunkat is. A tetthez az erőt, az akaratot azonban önmagunkból kell 

felépíteni; merni és tudni kell elindulni, és mindig feljebb jutni a bennünk levő „létrán”. Az 

irányt is önmagunknak kell megszabni. Ez a legfőbb tudás, amit átadhatunk tanítványainknak. 

Az oktató-nevelő munka azonban a mai magyarországi oktatási rendszerben erősen elmélet-

centrikus. 2010-ben, mikor úgy döntöttem, hogy elhagyom azt a pályát, amire 13 éves korom 

óta készültem, s ami számtalan apróbb és nagyobb sikert hozott a 20 év alatt, részben éppen ez 

volt az oka. Úgy éreztem nem tisztességes a tanulókkal szemben, ha nem az életre készítem fel 

őket. Hitvallásom szerint a ma pedagógusának csak részben feladata az, hogy tényszerű tudást 

adjon át tanítványainak. Minden megszerzett információnak csak akkor van jelentősége, ha 

beépül a személyiségünkbe. A mai világban a legtöbb fiatal könnyebben megszerzi a szükséges 

információkat, mint a tanárok többsége. A tanár felelőssége abban van, hogy megtanítsa 

tanítványait a források helyes kezelésére, hogy képessé tegye diákjait a megszerzett 

információk feldolgozására, hogy rávezesse arra, hogy hogyan lehet jól reagálni az állandóan 

változó helyzetekre; az ehhez szükséges analizáló és problémamegoldó képesség kialakítása a 

fontos. Magyar szakos tanárként és drámapedagógusként sokkal fontosabb feladatomnak 

éreztem azt, hogy képessé tegyem jól kommunikálni tanítványaimat, mert a mai világban az 

érvényesülés és érdekérvényesítés egyik legfontosabb fegyvere a kommunikáció.  

A 2012. évi PISA-mérések eredményei is ezt támasztják alá. Sajnos a legtöbb sajtóhír csak arról 

szól, hogy romlottak az eredmények, s a korábbi előkelő helyről a középmezőny alsó felébe 

kerültünk, s csak mellesleg említik meg azt a tényt, hogy a PISA az ismeretek gyakorlati 
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alkalmazását méri elsősorban, nem a „bemagolt tananyag” nyomógombszerűen elindított 

válaszmechanizmusát. 

Tanárként és vezetőként egyaránt úgy gondolom, hogy a hagyományos vezetőszereppel 

szemben ma egyre inkább az átalakító (transzformatív) vezetői szerep a leghatékonyabb. A 

közösen megfogalmazott magasabb rendű célok, a karizmatikus személyiség magával ragadja 

a tanulókat, beosztottakat. Fontos a professzionalitás, a magabiztosság, a példaadás, a bizalom 

elnyerése, az érzelmi bevonódás és a kétkedésmentes elfogadás elérése.  

„A jövőképalkotó igazgató alkalmas arra, hogy magával ragadja a munkatársait, és a 

tantestületben pozitív közhangulatot alakítson ki. Az egész kollektíva számára kijelöli a célt, de 

azt már nem szabja meg, ki hogyan érje el azt. Ezáltal hagyja kibontakozni a kollégái 

kreativitását. Segíti a munkatársakat abban, hogy magukévá tegyék az intézmény értékrendjét 

és célkitűzéseit. Ha ezt sikerül elérni, akkor a tanárokban nő a „saját iskolájuk” iránti 

elkötelezettség és a kollektív felelősség. Az ilyen vezetési stílus biztosítja az intézmény hosszú 

távú terveinek és stratégiájának megvalósítását.”  (in: Sanda István Dániel: Az iskola működése 

az intézményvezetői eredményesség szempontjából, http://www.tani-

tani.info/az_iskola_mukodese )  

3.2 A VEZETŐ SZEMÉLYISÉGÉNEK LEGFONTOSABB JEGYEI 

Pedagóguspályám kezdetén – talán túlságosan is átérezve a tanári munka felelősségét, példaadó 

jellegét – próbáltam meghatározni, hogy milyen pedagógus szeretnék lenni. Számba vettem 

tanáraimat, egymás mellé rakosgattam a pozitív és negatív példákat. Szomorúan állapítottam 

meg, hogy habár „topgimnáziumba” jártam, kevés követendő példát láttam magam előtt. Több 

információ szerepelt a „milyen nem szeretnék lenni” címszó alatt.  

Hogy milyen a jó vezető? Milyenné szerettem volna válni egy nevelőtestület élén? Talán éppen 

olyanná, mint amilyen pedagógussá váltam a 20 év alatt. Hiszen a pedagógus igazi vezető, 

irányító. Azt tapasztaltam önkormányzati létem alatt is, hogy ugyanazoknak a feltételeknek kell 

megfelelni egy-egy terület vezetőjeként, felügyelőjeként. Ahogy gyakran szoktam mondani 

Shakespeare után szabadon: „Tanterem az egész világ”. 

Hiszen mindkettő alapja a hitelesség, hogy mindig, minden szituációban önmagunk legyünk, 

hogy ennek érdekében vállaljuk a konfliktusokat, hogy ne a mindenkinek megfelelés kényszere 

hajtsa az embert, hogy tisztában legyen azzal, hogy honnan hova szeretne eljutni. Fontos a célok 

pontos meghatározása, a kollégák, szülők, tanulók iránt érzett felelősség. A következetesség, a 

példaadás, a feladatok delegálásának képessége, az ellenőrzés folyamatossága, a jó 

http://www.tani-tani.info/az_iskola_mukodese
http://www.tani-tani.info/az_iskola_mukodese
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szervezőkészség, az átlátóképesség, az elemző-és rendszerezőképesség. A változó 

körülményekhez való folyamatos és rugalmas alkalmazkodás, a problémák iránti nyitottság, a 

konstruktív konfliktuskezelés, a jó kommunikációs képesség és az empátia. Önkormányzati 

munkám során megtapasztaltam mindezek jelentőségét, s az ott szerzett tapasztalataim sokat 

segítettek az elmúlt évben, egy egészen más látásmódot, megközelítési stratégiát sajátítottam 

el, s ezt próbáltam meghonosítani itt, az iskolában. Már pedagógusként is éreztem, ma már 

biztosan tudom, hogy az oktatásban szükség van a paradigmaváltásra. Célom, hogy a tanárok 

és diákok felé is közvetítsem ezt. Megértetve azt, hogy a világ olyanná válik, amilyenné 

alakítjuk, hogy igenis bennünk van az a bizonyos „létra”, csak merni kell nagyot álmodni,  

merni kell elindulni és kitartóan lépkedni. 

Az ars poeticában megfogalmazott mondatok tavalyi pályázatomból valók, mellyel ma is 

maximálisan azonosulok. Az elmúlt hét hónapban igyekeztem mindezeknek megfelelően 

vezetni az intézményt, a nevelőtestületet. Az idei év legfőbb feladatának tekintettem, hogy a 

legnagyobb szakmai és emberi alázattal ismerjem meg mindazt, aminek a vezetésére 

vállalkoztam. Ma már egyre ritkábban érzem, hogy bárki külsős „betolakodónak” tekintene a 

nevelőtestületből. Talán sikerült megértetnem mindenkivel, hogy gondjaink és az örömeink 

közösek, s a problémákat is csak közösen tudjuk megoldani. Hiszek a közösség erejében.  

3.3 STRATÉGIAI GONDOLKODÁSMÓD, FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

Minden általam korábban vezetett terület meghatározó eleme a stratégiai gondolkodásmód volt. 

„A teljesség felé” idősügyi program – hiszem és vallom, hogy – a stratégiai gondolkodásmód 

következetes alkalmazásának köszönheti sikerét, országos elismertségét. 

A stratégiai gondolkodás legfőbb jellemzője, hogy az összefüggésekre összpontosít, 

alkotótevékenysége során egyesíti az analitikus és a koncepcionális gondolkodást, a saját, 

illetve a felettes szervezet céljainak megvalósítása érdekében stratégiákat, koncepciókat és 

akcióterveket alkot. A tervezési folyamatok mellett nagy hangsúlyt fektet az ellenőrzésre, az 

ösztönzési és szervezetfejlesztési folyamatok működtetésére. Egyik legfőbb jellemzője a 

rugalmasság, a szükségletekhez való folyamatos alkalmazkodás. Hosszú távban gondolkodik, 

és folyamatosan az új lehetőségeket keresi. Alkalmas a folyamatok kontrolljára és folyamatos 

fejlesztésére. Mindemellett fejleszti a kritikus gondolkodást, középpontba a 

problémamegoldást helyezi. Szervezeti szinten segíti a közös célmeghatározásokat és a 

bevonódást. 

A folyamatorientált stratégiai vezetés a Plan (tervezés) – Do (megvalósítás) – Check 

(ellenőrzés, a stratégiában lefektetett célkitűzések megvalósulásának nyomon követése) -  Act 
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(beavatkozás, ha szükséges, újabb intézkedések meghozatala a korrigálás érdekében vagy újabb 

tevékenységek központba helyezése végett) jelszavakkal megfogalmazott tevékenységek 

folyamatos, ciklikus ismétlődésén alapul. (PDCA-modell) 

 

Az iskola működésében is meghatározó jelentőségűnek gondolom a PDCA – modell 

alkalmazását, vezetőként fontos feladatnak tartom, hogy az irányítás, döntés, alkotás 

folyamatába bevonjak minden résztvevőt, hogy a folyamatot meghatározó iskolai 

dokumentumok ne felesleges, „összeollózott” szövegek legyenek, hanem közös erőfeszítés és 

konszenzus eredménye, hogy mindenki tudja, mik az elérendő célok, hogy milyen feladatokat 

határoztunk meg annak érdekében, hogy minden evező ugyanabba az irányba húzzon. Mert 

csak úgy lehet sikeres egy intézmény, ha mindenki magáénak érzi ezeket a célokat, feladatokat, 

a közösen kialakított értékeket. Ennek szellemében láttunk neki közösen a stratégiai 

dokumentumok felülvizsgálatának, elemzésének, átdolgozásának. Nagyon hálás vagyok 

kollégáimnak, hogy a napi rutin mellett időt és energiát szántak erre, s közben maguk döbbentek 

rá a dokumentumok fontosságára és átírásuk szükségességére. Talán sikerült megtenni az első 

lépéseket az egy évvel ezelőtt megfogalmazott célom felé: hogy ezek a dokumentumok ne csak 

az iskola jogszerű és szabályos működésének letéteményesei legyenek, hanem közös céljaink 

és feladataink interiorizált  lenyomatai is. 

A szakmai napok keretében igyekeztem arra is rámutatni, hogy hogyan érvényesíthető a 

folyamatorientált stratégia az egy tanévre vonatkozó tervezésnél, ellenőrzésnél.  
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A PDCA-modell az éves tervezésben: 

 

 

A modell változata az OPDCA, mely az előbb felsoroltakon kívül egy új, kezdeti elemmel 

bővül: a megfigyelés (O - observation) szakaszával, melynek célja a jelen helyzet 

tanulmányozása, megragadása. A tanév legfontosabb feladatának a meglévő folyamatok 

vizsgálatát, értékelését tartottam és tartom ma is, s a PDCA modellnek megfelelően a 

beavatkozási pontok beazonosítását. Hiszen a stratégiai gondolkodástól idegen, hogy egy 

kialakult folyamatba véletlenszerűen avatkozzon be, csak annak végigkövetése után képzelhető 

el egy új, kisebb vagy nagyobb mértékben átfogalmazott rendszerszemléletű folyamat 

bevezetése. 

A stratégiai tervezés a mindennapok rutinfeladatában is kell, hogy megnyilvánuljon. Az 

intézményvezető feladata, hogy a pedagógusok terhelése a lehető legkiegyensúlyozottabb 

legyen. Ehhez szükséges, hogy a húzó- és stratégiai megvalósítóembereket mentesítse a 

rutinfeladatok alól, így válhat a helyettesítés, az ügyelet beosztása igazságosabbá. A 

tantárgyfelosztást is a távlati céloknak kell meghatároznia. 

Egy évvel ezelőtti pályázatomban néhány pontban azt fogalmaztam meg, hogy külső 

szemlélőként, külső elemzőként mely pontokon látom a beavatkozás, fejlesztés szükségét. Be 

kell vallanom, nagy elégedettséggel tölt el, hogy az akkor meghatározott lépéseket – szinte 

kivétel nélkül – ugyanolyan fontosnak tartom, csupán néhány új elemmel bővíteném. Fontos 

azonban előzetesen leszögezni, hogy egy folyamatot nem lehet anélkül értékelni, hogy az ember 
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ne látná az egyik legfontosabb mérföldkövet: a kimenetet, pedig esetemben erről van szó. 

Hiszen hátra van még az elsős beiratkozás, a középiskolai beiskolázás, az érettségi és az 

évzárás. A legfontosabb értékelési pontok. 

3.3.1 Átfogó profil-meghatározás 

Sokak által szándékosan félremagyarázott javaslatom (előző pályázatomnál), melynek 

létjogosultságáról azonban nagyon sok megerősítést kaptam az utóbbi időben. Kétségtelen, 

hogy iskolánk legvonzóbb jellemzője a kéttannyelvű képzés. Ugyanakkor azt is fontos 

figyelembe venni, hogy ez csak osztályaink felét határozza meg. Mint már korábban is leírtam, 

olyan átfogó profilra is szükség lenne, mely mindkét osztály jellemzője, és hasonló vonzerővel 

bír a szülőknél, mint a nyelvtanulás, és szervesen kapcsolódik az angolszász vonalhoz. Az 

iskolában eltöltött néhány hónap megerősített abban, hogy az elképzelés helyes. A Pasaréti 

Szakmai Nap keretében, illetve az iskolai szakmai napokon a kollégáim által tartott előadások 

arról árulkodtak, hogy nagyon erős szakmai potenciállal rendelkezik az iskola. Az Erasmus+ és 

a csereprogramok keretében, a külföldi tanulmányutak során szerzett szakmai tapasztalataikat 

hasznosíthatnánk az átfogó szakmai program kidolgozásában. Úgy vélem, jelenleg is sok 

minden adott, csak ezeknek az összegyűjtése, rendszerezése, közös kerete hiányzik. 

Az angolszász oktatási-nevelési modell kifejezés nagyon tág fogalom. A német és az angolszász 

didaktikai modell legfontosabb különbségeként általában azt szokták megjelölni, hogy míg a 

német az oktatás tartalmára, műveltségképre összpontosít, addig az angolszászra az 

interdiszciplináris megközelítés jellemző, a pszichológia, a szociológia és a filozófia egységes 

jelenléte. A központi fogalma a tanulás, a tanulás szervezése, ahol a tanulás 

személyiségfejlődést is jelent. A pszichológiai alap a meghatározó és a pedagógus személye.  

Ez a megközelítés természetesen számos tanítási módszerben manifesztálódhat: kooperatív 

tanulás, a tanuló hatékony gondolkodásának kialakítása, indirekt tanítás, önbecsülés kiemelése, 

projektmódszer (több egymásra épülő tanári, tanulói tevékenység). Jellemzően a nyelvi, 

verbális kommunikációra épít, a tanár mint facilitátor, tanácsadó jelenik meg a tanulás-tanítás 

során.  

Egy évvel ezelőtti feltételezésemet, miszerint a szülői, a szociokulturális háttér is azt 

valószínűsíti, hogy népszerű és piacképes lenne ez a profilbővítés, a szülők, diákok, tanárok 

körében végzett kérdőíves felmérés eredményei erősítik meg. Online kérdőívünket 10 éven 

felüli tanulóink körülbelül egy tizede (72 fő) töltötte ki, melyben az iskola pedagógiai 

irányvonalának, arculatának kialakításában kértük segítségüket, visszajelzésüket. Arra a 
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kérdésre, hogy az iskola profiljának meghatározásánál mennyire tartják fontosnak az alábbi 

területeket a kéttannyelvű oktatás mellett, az alábbi válaszok érkeztek: 

  

 

A kitöltő diákok egyharmada alsó, egyharmada felső tagozatos, egyharmada gimnáziumi 

tanuló, hatvan százaléka lány, negyven százaléka fiú. A leglelkesebben a 11-12 éves illetve a 

16 éves korosztály vett részt a kérdőív kitöltésében.  

A szülők közül 208 fő válaszolt kérdéseinkre, túlnyomó részt édesanyák. A kitöltő szülők  

gyermekei 51%-ban alsó, 33%-ban felső tagozatos, 36%-ban gimnáziumi tanulók. A válaszadó 

szülők több, mint egyharmadának  kettő vagy több gyermeke is iskolánk diákja.   

A grafikonból egyértelműen kitűnik, hogy a szülők, tanárok az idegen nyelvi kompetenciák 

fontosságával vetekedve magasra értékelték a mentálhigiénés nevelést, illetve az anyanyelvi 

kompetenciák fejlesztését, mely a diákok körében is nagyon magas százalékot kapott.  

Az irányvonalhoz a megfelelő modell felépítése az elkövetkezendő évek feladata. 

Az egységes profil kialakítása mellett fontos, hogy az általános tantervű osztályokat más módon 

is vonzóvá tegyük. Az általános iskola alsó tagozatában már történtek ilyen lépések. A jelenleg 

szakkör formájában beindított Sakkpalota programot a későbbiekben szeretnénk kiterjeszteni, 

s beépíteni a tantervbe. A Polgár Judit által kidolgozott módszer komplex képességfejlesztő 

program, mely nemcsak a matematika, logika, problémamegoldás terén alkalmazható, hanem 

az olvasás, szóbeli kifejezés erősítésében is. 

0 20 40 60 80 100
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Környezettudatos nevelés

Az internethasználat tudatosságának kialakítása

Mentálhigiénés nevelés (konfliktuskezelésre, stresszoldásra
szolgáló módszerek elsajátítása)
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önérvényesítés képességének fejlesztése)
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A különböző területek fontossága az iskola pedagógiai 
irányvonalának meghatározásában a szülők, diákok, tanárok szerint

Tanárok Diákok Szülők
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Szintén ide kapcsolódik egy innovatív, átfogó, a mindennapok menetébe integrálható oktató 

program, a PowerBrain Education, melynek célja a gyerekek testi-lelki-szellemi jóllétének 

megteremtése, illetve megőrzése, kreativitásuk, önbizalmuk, koncentrációs képességük 

növelése, tudományos  szempontok figyelembe vételével felépített játékos feladatok által, a 

szülők és a pedagógusok bevonásával.  

 

Keressük a pályázati forrásokat a Robotika feltételeinek megteremtéséhez is. A programozás, 

a digitális írástudás vélhetően fontos lesz a jövő generációja számára. A robotprogramozói 

tanfolyam során fejlődnek a matematikai és nyelvi készségek, elősegíti a tervszerű 

problémamegoldást, az intuitív és kreatív gondolkodást fejleszti.  

Ezek mellett természetesen tervezzük a nyelvi vonal további erősítését mind a kéttannyelvű, 

mind az általános tantervű osztályokban. A gimnáziumi kéttannyelvű osztályokban további 

tantárgyak tanítását tervezzük angol nyelven, főleg a már említett természettudományos 

területen.  

 

3.3.2 Informatikai, okoseszközök az oktatásban 

A digitális technológiák használata mára részévé vált a mindennapi életünknek és a legtöbb 

munkafolyamatnak. Alapvető gazdasági és társadalmi elvárás, hogy az iskola készítse fel a 

tanulókat a digitális technológiák és eszközök készségszintű használatára. Az okoseszközök 

(tabletek és okostelefonok) széles körben való elterjedése még nagyobb kihívást hozott az 

oktatás számára, mint a számítógép. Intézményünknek is nagy gondot jelent az okostelefon 

iskolai használatának korlátozása. Számos kolléga véli azonban úgy, hogy az egyértelmű tiltás 

helyett hasznosabb bevonni az oktatás folyamatába. A pedagógiai célok mentén használható 

alkalmazások és funkciók színesítik az órát, segítik a tanulókat a felkészülésben, 

információszerzésben. A tananyag feldolgozásában és elsajátításában jelentenek nagy 

lehetőséget. Lehetetlen nem figyelembe venni azt, hogy az Y generáció számára ez ma már a 

természetes közeget jelenti.  

A nyelvoktatásban különösen helye van az eszközök szélesebb körű használatának. De a 

korábban vázolt angolszász tanulási folyamatnak is elengedhetetlen része. Reményeink szerint 

jövő évben szinte minden teremben rendelkezésre áll majd projektor, laptop és megfelelő 

erősségű WIFI, hogy elindulhasson az eszközök széles körű használata. Mint már említettem, 

néhány hete pályáztunk egy interaktív mintaterem kialakítására. Bár a nevelőtestület számos 
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tagja használja készségszinten ezeket az eszközöket a tanításban, és tudását szívesen osztja meg 

a testület többi tagjával is, a pályázat részeként képzéseket is tervezünk.  

3.3.3 Tehetséggondozás 

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki 

olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni, nem lehet a hiányzó 

tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis 

lehet támogatni és kifejlődni segíteni. Tulajdonképpen az iskola legdöntőbb feladatát abban 

látom (és azt hiszem, hogy talán ebben a legkevésbé eredményes), hogy segítsen megtalálni 

önmagunkat.” (Rubik Ernő) 

Rubik Ernő szavaival indítom ezt a bekezdést, és természetesen nem véletlenül. A hazai 

tehetséggondozás területén az elmúlt években jelentős változások indultak el. A korábbi 

elképzelésekkel ellentétben – mely szerint a tehetség utat tör magának, csak hagyni kell 

kibontakozni – ma egyre inkább az a nézet kezd meghonosodni, mely a tehetséggondozást egy 

szervezett és irányított tevékenységnek képzeli el.  Legfontosabb feladat feltárni, felszínre 

hozni, és fejleszteni az egyénben szunnyadó tehetséget. A bevezető részben is szerepló Szabó 

Lőrinc-idézetnek, s a tanévnyitó ünnepségen elindított tehetségkutató és tehetségnevelő 

programunknak - mely Szabó Lőrinc fiához írt, Lóci óriás lesz című verse alapján az Óriás Lóci 

nevet kapta – lényege is ez. Feladatomnak, pedagógiai és vezetői küldetésemnek tekintem, hogy 

olyan programot fogalmazzunk és valósítsunk meg, melynek a középpontjában a gyerekek 

állnak, a bennük rejlő tehetség felfedezése, hogy mindenki óriásnak érezze, érezhesse magát 

ebben az iskolában valamilyen téren. Hogy mivel lehet ezt elérni? Azt hiszem, minden olyan 

tevékenységgel, viszonyulással, mely középpontjába a gyereket, a tanulót állítja. Benne kell, 

hogy legyen a levegőben, az iskola atmoszférájában, a szervezeti kultúrában, a stratégiai 

dokumentumok összeállításában, a pedagógiai módszer kiválasztásában. Akár azzal, hogy az 

iskolát a megkopott, megsárgult és avíttá vált képei, vitrinjei helyett a tanulók által készített, a 

valóban nekik és róluk szóló dekorációk lepik el. Melyben állandóan önmagukra lelnek, 

önmagukra találnak, ahogy Rubik Ernő is fogalmaz. Akár azzal, hogy számos olyan 

tevékenységet biztosítunk számára tanórán és tanórán kívül, mely nem az információk 

bemagolásáról szól, hanem a kreatív megnyilvánulásról.  

Az elmúlt néhány hónapban erre fektettem a hangsúlyt, s gyakran úgy érzem, hogy ez az üzenet 

eljutott a diákokhoz is. Minden alkalommal igyekszem elmondani, ha „óriás Lócik” születtek.  

De azt is fontos tudatosítani, hogy ez felelősséggel jár, s úgy kell viselkedniük, hogy mindig 
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büszkék maradhassanak magukra, mert az a legerősebb, aki önmaga gyengeségét, hibáját képes 

legyőzni. 

S persze felelősséget jelent ez számunkra, számomra is. A tanárok, a vezető felelőssége ebben 

a témában is kikerülhetetlen. Akár tanórai, akár tanórán kívüli foglalkozásokról beszélünk.  

Legfontosabb feladataink ezen a téren: a tanulók által elért sikerek folyamatos kommunikálása 

a „büszkeségeink” táblán, a honlapon, a kialakítandó közösségi oldalunkon; további szakkörök, 

sportfoglalkozások beindítása; további kreatív projektek, események meghirdetése, szervezése. 

Cél, hogy a tanulók váljanak kezdeményezőkké környezetük és közösségi életük alakításában. 

A tanévnyitó beszédem invitáló mondatára (az ajtóm mindig nyitva áll a kreatív ötletek előtt) 

többen kerestek meg az elmúlt időszakban, és született meg ötletük nyomán egy-egy jó 

kezdeményezés.  

 

A közös festés eredménye 

További javaslataim, céljaim: 

3.3.3.1 Tehetségpont-hálózathoz, Tehetségkapuhoz  való csatlakozás 

Továbbra is fontosnak tartom az előző pályázatban megfogalmazott célt a Tehetségpont-

hálózathoz való csatlakozást illetően.  

A Magyar Géniusz hálózat csomópontjai a Tehetségpontok. Regisztráció után, a rendelkezésre 

álló lehetőségek számbavételét követően akkreditált tehetségponttá válhat az iskola, ami 

egyrészt emeli az iskola értékét, másrészt lehetőséget ad arra, hogy más intézményekkel 

felvegye a kapcsolatot, a jó gyakorlatokat átadhassa, átvehesse. 

Ízelítőül néhány mondat a tehetsegpont.hu honlapjáról:  

„A Tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen 

tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere. Az információcsere, az 

információ-közvetítés kétirányú. Az egyik irány a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, 

kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi részébe, 

a másik pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása a 

Tehetségpont környezetében. A hálózatba kerülés feltétele a Tehetségpont regisztrációja. A 
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regisztrációs adatlap kitöltésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet működésére, 

felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő 

Tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését, vagyis 

választ kell adnia arra a kérdésre: Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?” 

(in: http://tehetseg.hu/tehetsegpont-regisztracio) 

Bár a tehetségpont-hálózathoz való csatlakozás még nem történt meg, a csatlakozáshoz 

szükséges küldetésünk közös megfogalmazása már igen. 

A Tehetségkapu portálján számos kérdőív, teszt segít abban, hogy akár osztályfőnöki órák 

keretében megoldva a tanulók közelebb kerüljenek ahhoz, hogy felismerjék azokat a 

területeket, amelyekben erősek, amiben kibontakozhatnak. A pozitív megerősítés segít abban, 

hogy motiváltabb legyen a tantárgyi órákon is. 

Éves munkatervünkben kiemelt feladatként kezeltük a tehetséggondozás erősítését, számos 

pályázaton indultunk és nyertünk. Fontos lenne olyan képzésekhez is forrásokat keresni, 

melyek a pedagógusoknak nyújtanak segítséget a tehetségek felfedezésében, fejlesztésében, a 

pozitív szemlélet kialakításában. 

3.3.3.2 OKTV-n, tanulmányi versenyeken való aktívabb részvétel, 

fakultációk biztosítása 

A helyzetelemző részben egyértelműen rámutattam arra, hogy a gimnázium megítélésén, a 

gimnáziumi rangsorban elfoglalt helyén egyértelműen javítana az OKTV-n való szereplések 

javítása. Ezt főleg angol nyelvből látom elérhetőnek, de figyelembe véve az emelt szintű 

érettségi eredményét, jól látható, hogy más tantárgyakból is reálisnak tűnik a célkitűzés 

(történelem, biológia). Mivel éveken át fakultáció keretében én készítettem a tanulókat az emelt 

szintű érettségire magyar nyelv és irodalomból, jól tudom, hogy mindehhez csak a 

feladattípusok időben elkezdett gyakoroltatása szükséges az egyébként jól teljesítő tanulók 

esetében.  

Elengedhetetlen azonban, hogy már a tantárgyfelosztásban előre tervezve, a későbbiekben az 

órarendbe beépítve legyenek biztosítva a fakultációk. Nehézséget jelent iskolánk esetében, 

hogy mivel csak két párhuzamos osztályunk van, egy-egy fakultációra viszonylag kevés tanuló 

jelentkezik. Ráadásul több tantárgyból (matematika, történelem, kémia) két nyelven 

kell/kellene biztosítani a fakultációt egy évfolyamon. Az idei évben megkezdődött ezek tudatos 

szervezése, a tanulók május 20-ig jelentkezhetnek, remélhetőleg mindenki számára 

megnyugtatóan sikerül rendezni ezt a kérdést. Fontos feladat azonban, hogy a tanulókkal, 

http://tehetseg.hu/tehetsegpont-regisztracio
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szülőkkel elfogadtassuk, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a fakultációk beindulása 

után nem lehet - vagy csak nagyon indokolt esetben - fakultációt váltani. 

3.3.3.3 Tehetséggondozó gimnázium, a gimnáziumi tagozat 

hagyományrendszerének erősítése 

A tehetséggondozó gimnázium elindítása kétségtelenül csak a távlati célok között szerepelhet, 

de megfontolásra érdemes. Igaz ugyan, hogy a köznevelési törvény erőteljes feltételekhez köti 

a nyolc – és hatosztályos gimnáziumok működését, de hihetetlen előnyt jelent a későbbiekre 

vonatkozóan, hiszen „bevonzza” a tehetséges tanulókat. Létjogosultságát az is alátámasztja, 

hogy a két telephely egyébként is „kettéosztja” az iskolát. S a jelenlegi elosztás nem áll 

párhuzamban az iskola szerkezetével.  

Fontos és halaszthatatlan azonban, hogy a gimnáziumi tagozatot erősítsük. A gimnáziumi létet 

meghatározó hagyományokat, közös eseményeket szervezzünk, melyek együttese adja azt a 

hamisítatlan gimnáziumi „feelinget”, melyre egész életünkben szívesen emlékezünk. Az 

iskolában tett első látogatásomkor is az az érzés kerített hatalmába, hogy a gimnáziumi tagozat 

egy nagyra nőtt általános iskola. Nyilván ez attól is van, hogy én meghatározóan gimnáziumban 

tanítottam. Megfontolásra érdemesnek tartom, hogy a gimnáziumi tagozat különüljön el jobban 

a dokumentumokban (pl. házirend) és hagyományrendszerében is, hiszen önálló szerkezeti 

egységként működik.   

 

3.3.4 Identitástudat további erősítése, hagyományok őrzése 

Az iskolai identitástudat erősítését fontosnak tartom. Nagy öröm, hogy a gimnáziumban végzett 

diákjaink gyakran visszatérnek hozzánk. Szeretettel emlékeznek vissza az iskolában töltött 

évekre. A iskola módszertani fejlesztésébe őket is szívesen vonnám be oly módon, hogy közben 

diáktársaiknak tájékoztatást tartanának pályaorientációs céllal. A külföldön tanuló volt 

diákjaink beszámolhatnának arról, hogy milyen előnyeik és hátrányaik származnak abból - 

összevetve más országból érkezett társaikkal- , hogy a magyar oktatási rendszerben tanultak, 

milyen javaslataik lennének, hogy társaik felkészültebben érkezhessenek a külföldi 

egyetemekre. 

A szülők, diákok körében végzett felmérés során vizsgáltuk azt is, hogy mit találnak a 

legvonzóbbnak iskolánkban, miért érdemes ezt az intézményt választani. A tanulók 61 %-a 

válaszolta azt, hogy a legvonzóbb dolog számára, hogy általában véve jól érzi itt magát, 

idegennyelv-tudását eredményesen fejlesztjük (56 %). A kérdőívet kitöltők egyharmada szerint 
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az egyik legjobb dolog,  hogy nyugodtan fordulhat problémáival a tanáraihoz, akik kíváncsiak  

véleményükre, és igazságosan értékelnek. Többen kiemelték azt is, hogy jó kezekben érzik 

magukat a továbbtanulásuk szempontjából, és úgy látják, osztályközösségük tagjai figyelnek 

egymásra, segítik egymást.  

A szülők válaszai hasonló képet mutatnak: a légkört (62%), az eredményes idegennyelv tanítást 

(65 %,) a jó továbbtanulási kilátásokat és a magas színvonalú oktató-nevelő munkát tartották 

legtöbben az iskola kiemelésre érdemes pozitív jellemzőinek.  

 

 

Fontos identitás-elem, hogy az intézmény a környéken élt költő-műfordító nevét viseli, hogy 

Szabó Lőrinc fia Fenyves utcai épületünk lépcsőit koptatta. Tanévnyitó beszédemben is 

hangsúlyoztam, hogy az iskola identitástudatának meghatározó eleme, ha büszke azokra az 

ismert és híres emberekre, akik az iskola falai közül kerültek ki. A tanév során igyekeztem 

minél több Szabó Lőrinchez kapcsolódó eseményt, projektet kitálalni, s ezek nyomai jelenleg 

meghatározó vizuális elemei iskolánknak ( a Pasaréti épületben a belépőket fogadó „óriás 

Lóci” szófelhő, a vitrinek Szabó Lőrinc versekkel, versillusztrációkkal teltek meg, az udvar 

szürke betontömbjeit pedig Szabó Lőrinc Dsuang Dszi című verse alapján készült 

óriásfestmények fedik el, melyek készítéséből a teljes felső és a gimnáziumi tagozat kivette a 

részét. A magyar költészet napja alkalmából Szabó Lőrinc-kerékpárt készítünk és Szabó 

Lőrinc, József Attila-idézetekkel írjuk tele az iskolát. Tehetséggondozó mozgalmunkat Szabó 

Lőrinc fiáról neveztük el, s új alapítványunkban is elkülönítettünk egy alapot „Óriás Lóci” 

elnevezéssel. 
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Természetesen a korábbi hagyományokat is folytatjuk, a költő születésének és halálának 

évfordulóján (megemlékezés a temetőben, koszorúzás a Szabó Lőrinc-szobornál, látogatás Lóci 

otthonába, kétévente országos szavalóverseny stb.).  

Az eltelt időszakban egyeztettem a Szabó Lőrinc-hagyaték meghatározó képviselőivel (a költő 

unokája, Lóci özvegye, Kabdebó tanár úr), akik arról biztosítottak, hogy minden 

kezdeményezésemben támogatnak, ami a „Szabó Lőrinc-kultusz” gazdagodásához járul hozzá. 

Így remélhetőleg álmom egyszer valósággá válik, hogy az iskola Szabó Lőrinc nevéhez fűződő 

kerületi, fővárosi, országos projektek gazdája lesz a jövőben. Fontos a megkezdett 

hagyományok folytatása, ápolása, továbbgondolása. Olyan új, innovatív ötletek felkarolása, 

amely az együvé tartozás élményét erősíti, büszkeséggel tölti el az iskola tanulóit, hogy az 

intézményhez tartozhatnak. 

Az identitás további megatározó eleme lehet a lokalitás. A pasaréti emberek alapvetően 

lokálpatrióta szemléletűek, meggondolásra érdemesnek tartom, hogy az iskola Pasarét 

iskolájaként aposztrofálja magát. Ennek szellemében új alapítványunk neve is a Pasaréti Szabó 

Lőrinc Iskola Alapítvány nevet viseli, alapítója pedig Szabó Lőrinc unokája, Gáborjáni-Szabó 

Réka. 

3.3.5  Környezettudatos gondolkodás további erősítése 

Bár korábbi pályázatom egyik legtöbbet támadott eleme ez a pont - a sajtó és a sajtónak 

információkat adók felületes és rosszindulatú értelmezésének köszönhetően -, mégis minden 

eleméről bebizonyosodott annak relevanciája. Hiszen a természettudományi munkaközösség 

munkájának eredményeként az elmúlt hónapokban is számos esemény történt ebben a témában, 

méghozzá olyan formában, melyek az angolszász oktatási modell jellemzőit mutatják: 

projektmunka, projekthét, internetes vetélkedő, óriásplakátverseny stb. A kollégákkal 

megvizsgáltuk, s megállapítottuk, hogy iskolánkban minden adott ahhoz, hogy elnyerje  az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt Ökoiskola címet. A cím szintén erős marketingelem 

lehetne az iskola számára.  

Az intézmény egyik legnagyobb vonzereje a festői környezet, ami körülveszi. A jövőben fontos 

lenne, hogy jobban kihasználjuk ezt. Gyakrabban kiránduljunk a közeli erdőbe, virágok 

ültetésével, kertgondozással tegyük vonzóbbá az iskola udvarát. A tevékenységbe a tanulókon 

kívül a szülőket is fontos lenne bevonni, továbbá cégeket a társadalmi felelősségvállalás 

jegyében. A CSR tevékenységekkel és „zöldtémával” foglalkozó Zöldövezet Társulás 

Környezetvédelmi Egyesülettel folytatott tárgyalások remélhetőleg eredményekhez vezetnek, 
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és sikerül bekapcsolódnunk Segéd-kezek elnevezésű programjukba, melynek keretén belül 

megszépülhetne, és új, kreatív készítésű bútorokkal gazdagodhatna az iskola udvara és épülete. 

Bár az iskola mindkét telephelye közel van a forgalmas főútvonalhoz, a zöldövezeti lét miatt 

megfontolásra érdemesnek tartanám a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának közreműködésével a Magyar Kerékpárosklub által meghirdetett 

„Bringázz az iskolába!”, illetve „Bringázz a munkába!” kampányhoz való csatlakozást, a 

csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtésének átgondolását. Jómagam is szeretek 

kerékpárral közlekedni, szívesen állok egy ilyen kezdeményezés élére. A kerékpározás egyesíti 

a testmozgás és a környezettudatos gondolkodás fontosságát. A Magyar Kerékpárosklub 

honlapján található információk szerint:  

 „A kerékpáros iskolábajárás számtalan módon ösztönözhető az oktatási intézményekben: 

 az iskolákba vezető útvonalat tanárok segítségével közösen lehet kialakítani 

 a szülők összefoghatnak és együtt kísérhetik gyerekeiket 

 lehetséges a helyi rendőrség segítségét kérni az átkeléshez a veszélyesebb 

csomópontoknál”  

A legbringásabb iskola bringatárolót kap, a szerencsés osztályok pedig Balaton-felvidéki 

osztálykirándulást vagy budapesti múzeumbelépőket nyerhetnek. Bár iskolánk Pasaréti 

épületében van már kerékpártároló, biztosan meg lehetne találni azokat az elemeket, amik 

vonzóvá teszik a diákok számára a programot. A kerékpárút az iskola közvetlen közelében 

található. 

3.3.6 A demokrácia tanulása, diákok bevonása az iskola életének aktív 

alakításába 

Önkormányzati munkám legfontosabb tapasztalata, hogy Magyarországon a történelmi 

előzményeknek köszönhetően nem alakult ki bennünk – vagy csak néhányakban és kisebb 

mértékben - az állampolgárság adta lehetőségek kiaknázása, a jogainkért való harc 

természetessége. Egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy vezetőként kialakítsam a 

tanulókban, pedagógusokban ezt a szemléletet.  

Az intézményben a diákönkormányzat az elmúlt években többnyire csak névleg működött. Az 

idei évben történt néhány kezdeményezés, de jócskán van mit tenni ezen a téren. A nyelvi 

előkészítős évfolyam számára nagy öröm volt, hogy idén felavattuk a „gólyákat”, a korábbi 

évek hagyományainak megfelelően a farsang is jól sikerült. Szerettem volna egy hetes, 

választási kampánnyal, projektekkel összekötött diákigazgató-választást, de a 11. évfolyam 

végül nem vállalta a szervezését. Idén elballag a diákönkormányzat vezetője, talán még belefér 
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a hátralevő időszakba, hogy új diákigazgatót válasszunk, de úgy, hogy valóban sikerül 

aktivizálni a diákokat. Az idén megteremtettük a lehetőségét, hogy újrainduljon az iskolarádió. 

Szeretném ezt is – ugyanúgy mint a honlapot – a tanulók bevonásával működtetni.  

A DÖK érdekképviseleti munkájának fejlesztésével elérhető, hogy növekedjék a diákokban a 

felelősségtudat, hogy tudatosodjon bennük az, hogy az egyén nemcsak passzív résztvevője 

szűkebb vagy tágabb közösségének, hanem aktív alakítója is.  

További terveim között szerepel, hogy növeljem a közösségi terek számát, a meglévőket 

vonzóbbá tegyem. Többek között fontos lenne, hogy a könyvtár ilyen közösségi térré váljon, 

ahova a diákok szívesen mennek, akár olvasni, akár számítógépet használni, akár csak 

beszélgetni.  

3.3.7 A nevelőtestület szakmai kompetenciáinak folyamatos fejlesztése 

Vezetői munkám során legfontosabb feladatomnak tekintem a nevelőtestület szakmai - emberi 

fejlődésének, fejlesztésének a segítését, az ehhez szükséges háttér biztosítását, a 

kezdeményezések felkarolását, nehézségek esetén emberi-szakmai támasz, segítség nyújtását. 

Jól tudom, a pedagógus a személyiségével dolgozik és alakít, s azt is tudom, hogy rendkívül 

megterhelő feladat ez. Nemzetközi mérések is egyértelműen mutatják, hogy az iskola, a tanulók 

eredményessége a pedagógus szakmai munkájának fejlettségétől függ. A közelmúltban történt 

törvényi, szerkezeti és szervezeti változások erőteljesen megzilálták a magyar közoktatást, 

szükség van a motivációra. A pedagógusok kompetenciafejlesztését a szakmai képzések 

támogatásával, módszertani ötletbörzék tartásával, óravázlatok, siker- és kudarcélmények 

megosztásával, megbeszélésével, a pedagógus életpályán való előbbre jutás támogatásával 

kívánom megvalósítani.  

Az elmúlt néhány hónap alatt egyik legfontosabb feladatomnak tekintettem a fent 

elmondottakat. Remélem, kollégáim is úgy érzik/érezték, hogy társuk szerettem volna lenni 

minden probléma, kihívás esetén. Nagy örömömre szolgált, hogy jelen lehettem pedagógusaim 

minősítésén. Jó volt látni izgalommal vegyes lelkesedésüket, áttekinteni velük együtt szakmai 

életútjukat. Csak hálával és köszönettel tartozom nekik mindezért. Meg kell vallanom, hogy az 

egyik ilyen minősítésen éreztem azt, hogy „valóban”  visszaérkeztem a pedagóguspályára. Az 

általuk elmondottak alapján megelevenedett bennem minden emlék, szépség és nehézség, ami 

történt velem. 

A kollégák visszajelzései is azt igazolták, hogy nagyon hasznos és csapatépítő volt az első 

félévben tartott szakmai nap, melynek keretében a kollégák megoszthatták egymással a külföldi 

tanulmányutak vagy az itthoni képzések tapasztalatait. A Pasaréti Szakmai Nap elnevezésű 
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országos konferencián is büszkén hallgattam kollégáim érdekes és szakmai elhivatottságról 

tanúskodó előadásait. Szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, idén pályázatot is nyújtottunk be, 

hogy a későbbiekben a konferencia anyaga írásban is megjelenhessen, illetve erősebb 

marketingtevékenységgel tovább erősödjön, szélesedjen.  

A pedagógiai programunkon dolgoztunk az év folyamán többször is, különböző 

csapatfelosztásban, úgy vélem, ezek az alkalmak is felértek egy-egy továbbképzéssel. Bár még 

a munka neheze hátra van, a legfontosabbat már elértük: talán mindenki számára világossá vált, 

hogy ezek a dokumentumok mennyire fontosak stratégiai működésünkhöz, hiszen egy jól 

szabályozott, átlátható, megfelelő szervezeti struktúrával működő rendszer mindenki munkáját 

megkönnyíti.  

Sajnos a továbbképzésekre alig van forrás, pályáztunk és pályázni fogunk annak érdekében, 

hogy valóban napra kész módszertani és szakmai tudással rendelkezzünk. Fontosnak tartom a 

szakmai együttműködések fejlesztését, szakmai jógyakorlatok felkutatását, civil szervezetek 

felkutatását, a Kéttannyelvű Iskoláért Egyesület tagjaiként szakmai megbeszéléseken való 

részvételt. A Tehetségponthoz való csatlakozás újabb szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét 

nyitja meg előttünk.  

Terveim között szerepel, hogy a szakmai anyagok, tapasztalatok megosztásához létrehozzunk 

egy Tudástárt, melyre a módszertani kiadványok, segédletektől kezdve a szakkönyveken 

keresztül az óravázlatokig, dolgozatokig, játékos feladatokig mindent feltöltenénk, ezzel is 

segítve és inspirálva egymás munkáját.  

Továbbá egyik kolléganőm javaslatára  - ha erőforrásaink engedik – létre lehetne hozni egy   

Moodle típusú eLearning keretrendszert, mely az említett Tudástáron kívül lehetőséget adna 

arra is, hogy kódok alapján a tanulók innen töltsenek le órai anyagokat, különböző 

applikációkat, adjanak be házi feladatokat, projekteket, akár különböző feladatokon, játékokon 

keresztül gyakoroljanak a dolgozatra, vagy akár maguk is készítsenek játékokat a témával 

kapcsolatban.   

  

3.4 EGYÉB FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

3.4.1 Iskolamarketing 

Tavalyi pályázatomban a marketingtevékenységet neveztem meg az iskola leggyengébb 

pontjaként, az eltelt néhány hónap alatt igyekeztem mindent megtenni, hogy ezen változtatni 

tudjunk.  
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Az iskola honlapjával már októberben elkezdtünk foglalkozni, a munkába bevontuk a diákokat 

is, akik észrevételeikkel, javaslataikkal segítették munkánkat. Az azóta eltelt időszakban több 

szülővel is tárgyaltam, akik szívesen vállalnák a honlap megújítását. A néhány hete készült 

felmérés is azt a célt szolgálja, hogy minél pontosabban meg tudjuk határozni a szükséges 

paramétereket. Újraválasztásom esetén szeptembertől új honlap fogja köszönteni az ide 

látogatókat. Bár szerettem volna előbb, végül be kellett látnom, hogy a legcélszerűbb az lesz, 

ha teljesen új arculattal jelenik meg. Az arculati tervezésnél figyelembe vesszük a tanulók által 

készített logóterveket, javasolt arculati elemeket. (Ezek a földszinti és az első emeleti 

tárolókban tekinthetők meg.)  

Mindezek körvonalazódása után, a második félévtől fokozatosan bővítjük információkkal a 

honlapot, letölthető űrlapokat készítettünk, folyamatosan tudósítunk az iskolában történt 

eseményekről. Munkánkat nehezíti, hogy nem minden szülő egyezett bele, hogy gyermekéről 

bármi megjelenjen honlapunkon, így minden egyes képnél meg kell vizsgálni, hogy van-ilyen 

tiltakozó nyilatkozatunk. A törvényi rendelkezést figyelembe véve az iskolai eseményeken –és 

nem egyéni eredményekről, információkról szóló –  készült fotókat kitesszük.  

A honlap működtetésébe szeretném bevonni a diákokat is. Ennek rendszere még kialakulóban 

van. 

3.4.2 Belső kommunikáció, információáramlás javítása 

A vezető egyik legfontosabb feladatának tartom, hogy kellő módon és időben tájékoztassa 

beosztottjait az őket érintő kérdésekről, eseményekről egy jól felépített, és mindenki számára 

ismert mechanizmussal működő kommunikációs csatornán keresztül. Ez a néhány hónap kevés 

volt arra, hogy ez kiépüljön. Nyilvánvalóan az információáramlás esetlegessége csökkenti a 

munka hatékonyságát és a bevonódást.  A jövőbeni céljaim között prioritást élvez ennek a 

hiányosságnak a megoldása. 

3.4.3 Együttműködés  

Minden eddigi tevékenységem meghatározó eleme az együttműködés szinergikus hatásának 

hangsúlyozása volt. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy mind az iskola Pedagógiai Programja, 

mind a szülők, tanárok körében végzett kérdőíves felmérés azt támasztja alá, hogy az iskola 

szereplői számára is a  szülő – tanuló – pedagógus hármasának összehangolt, őszinte és 

közvetlen együttműködése a legfontosabb. Számos felajánlás, segítségnyújtási szándék érkezett 

az elmúlt időszakban, több súlyos és kevésbé súlyos problémát sikerült megoldani a kölcsönös 

tisztelet és megértés jegyében. Vallom, hogy céljaink azonosak: a gyermekek érdekeinek 
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érvényesülése. Néha persze nehezebb ezt megértetni egymással, hiszen mi, pedagógusok és 

vezetők minden tanuló érdekét képviseljük, és nagyobb szakmai és szülői tapasztalatainknak 

köszönhetően más utat javaslunk, aminek  csak hosszabb távon bizonyosodik be a 

létjogosultsága.  

 

Színes iskola - közös munkával 

 

Vallom, és kollégáimnak is gyakran hangsúlyozom, hogy a hatékony együttműködés záloga az 

átlátható, mindenki számára világos és elfogadható szabályok által körülhatárolt 

rendszerszemléletű iskolai működés. Ennek érdekében már megtettük az első lépéseket, de még 

hosszú út vár ránk. A vezetői programom elején ismertetett PDCA-modell alkalmazása itt is 

elengedhetetlen: fontosak a szülői, tanulói oldalról érkező észrevételek, problémajelzések, s 

még fontosabb, hogy ezekre rendszerszemléletű, adekvát válaszok szülessenek. Ugyanúgy, 

mint a pedagógiai munkában. 

Céljaink, céljaim világos megfogalmazása, az elért eredmények folyamatos kommunikálása, az 

elvárások és kérések eljuttatása érdekében tájékoztató anyagokat készítettem a szülők részére, 

melyeket a szülői munkaközösség vezetőin keresztül juttattam el hozzájuk elektronikus 

formában. Az iskola és a szülők közötti kommunikációt lehetne javítani még az e-napló kínálta 

lehetőségek kihasználásával. Idén bevezettük a fogadóórákra történő elektronikus regisztrációt 

a szülők kényelmének érdekében, a honlapra kihelyeztük a pedagógusok egyéni fogadóóráit, 

melynek időpontjában előzetes bejelentés (pl. e-napló, telefon) alapján bármikor lehet 

konzultálni a pedagógusokkal. A szülői kérdőívek tanúsága szerint a szülők elégedettek az 

iskola és a szülők közötti kommunikációval.  

A szülőkkel való együttműködés egy másik formája lehetne, hogy a szülők bevonásával 

tartanánk pályaorientációs napot vagy inkább pályaorientációs előadássorozatot, ahol a diákok 

közvetlenül beszélgethetnének az egy-egy szakmát, pályát képviselő szülővel. 
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.  

Az egy évvel ezelőtt írt pályázatomban is szerepel, hogy az iskolát külső pályázóként is 

alkalmasnak tartottam arra, hogy szakmai műhelyként működjön, a kollégákat megismerve 

néhány hónapja elkezdtük ennek tudatos kommunikációját. A kerületi újságban, az Iskolapad 

című pedagógiai tévéműsorban is megjelenik, hogy az intézmény a hazai módszertani 

megújulás egyik szakmai központja kíván lenni. Ez természetesen csak úgy lehetséges, hogy a 

korábban már felvázolt szakmai együttműködéseket fejlesztjük, a meglévőket újjáélesztjük, 

illetve új lehetőségeket, terveink megvalósításához pályázati forrásokat, minisztériumi 

támogatást keresünk.  

 Az elmúlt időszakban több problémát is sikerült úgy orvosolnunk, hogy felvettem a kapcsolatot 

a környéken található intézményekkel, szervezetekkel.  

A következő szervezetekkel alakult ki kapcsolat, vagy körvonalazódik az együttműködés:  

 M.E.S.E. Tenisz Vadaskert – a fűtés nélküli időszakban ingyen, a fűtéses időszakban 

önköltséges áron vehetjük igénybe a műfüves pályákat, hetente egy alkalommal 

ingyenesen teniszezhetnek tanulóink 

 Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia – karácsonyi koncertünket méltó körülmények 

között tarthattuk meg  

 Zirzen Janka, Tapolcsányi Gyermekotthon  - az adventi időszakban ajándék- és 

ruhagyűjtést szerveztünk a két gyermekotthon részére az érzékenyítés jegyében 

Teljesen elégedett
28%

Megfelelő, esetenként 
több információt várna

56%

Nem elegendő a 
tájékoztatás mértéke

15%

Egyéb válasz
1%

Az iskola-szülő kommunikációval való elégedettség 
mértéke 

Teljesen elégedett Megfelelő, esetenként több információt várna

Nem elegendő a tájékoztatás mértéke Egyéb válasz
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 Jegyzői Kamara – későbbi együttműködés a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

 Vasas SC- a  későbbi együttműködés végett. 

  

További tervem, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának kulturális, közösségi 

életébe aktívabban bekapcsolódhassunk. A kapcsolódási pontok feltérképezése már 

elkezdődött. Ugyanígy fontosnak tartom a fenntartóval, a Közép-Budai Tankerületi Központtal 

a közvetlen és folyamatos szakmai kapcsolattartást, munkájának segítését. Terveink között 

szerepel, hogy az iskolánkban található innovatív, közösségi megmozdulásokban gyakran 

szervező szerepet betöltő szakmai bázisunk további események indikátora lehessen. 

 

3.4.4 Szponzorok felkutatása 

Egy iskola vezetőjének a szakmai munka irányítása és támogatása mellett legfőbb feladata az 

iskola tárgyi és pedagógiai fejlesztéséhez szükséges forrás felkutatása, előteremtése. Jól tudom, 

hogy a pályázati lehetőségek a közép-magyarországi régióra csak nagyon korlátozottan állnak 

rendelkezésre, de a pályázatkereső honlapok folyamatos figyelésével lehetőség van kisebb-

nagyobb fejlesztésekre. Fontosnak tartom a környező cégek, vállalatok megkeresését. Számos, 

főleg külföldi tulajdonban levő cég komoly erőforrásokat fordít a társadalmi felelősségvállalás 

erősítésére, melynek keretében szívesen választják az iskolákat célközönségnek.  

Kollégáim nagy tapasztalattal rendelkeznek az Erasmus+ pályázatok írásában, terveink között 

szerepel ezek folyamatos bővítése a diákok utaztatásának bevonásával.  

4.  ZÁRSZÓ 

Minden újítás a hagyományok újragondolását jelenti. Alapok nélkül nem lehet magas várat 

építeni. Vezetői pályázatomban ezeknek a vitathatatlan tényeknek tudatában teszem meg 

fejlesztési javaslataimat az iskola jövőjére vonatkozóan. 

Eddigi munkáimat is a hagyományőrzés és újítás kettősének harmóniájára való törekvés 

jellemezte. Az elmúlt időszakban igyekeztem megismerni mindazt, mely az intézmény 

fundamentumának meghatározó része, ugyanakkor megmutatni a bennem munkáló innovatív 

erőt. Talán néha túl gyors tempót követeltem a környezetemtől, talán néha nem sikerült 

pontosan körvonalaznom elképzeléseimet, s ez aggodalomra ad okot. De bizton állíthatom, 

hogy az elindított folyamatokkal legfőbb célom az volt, hogy mindenki elgondolkodjon a 

megújulás szükségességéről. A panasz gyakran megfogalmazódik, a válasz talán csak sejlik. S 
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én ma is ugyanúgy vallom egy éve leírt gondolataimat: A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános 

Iskola az eddig elért sikereket csak úgy képes megőrizni, ha továbbhalad a korábban 

megkezdett úton, s folyamatos megújulással, a piaci igényeket is figyelembe vevő, új 

pedagógiai módszerek bevezetésével tovább tud lépni. Elhelyezkedéséből adódóan legfőbb cél, 

hogy a környéken lakók számára elsődleges célpont legyen. Mindez csak közösen 

megfogalmazott célokkal, feladatokkal, és azok következetes végrehajtásával lehetséges.  

Az elmúlt időszak nem volt könnyű egyik fél számára sem. A szülőktől, a tanulóktól és a 

kollégák jelentős részétől érkező visszajelzések azt mutatják, hogy a környezetem megértette: 

legfőbb szándékunk közös: az iskola, a tanulók „magasra emelése”.  

Ehhez ajánlom fel a vezetés és újítás terén szerzett tapasztalataimat, minden tudásomat és 

kitartásomat.  

Továbbra is vallom, hogy a jó vezető nem kinyilvánít, hanem motiváló és nyugodt légkört 

teremt ahhoz, hogy a tantestület tudása legjavát adhassa. A vezető legyen ernyő, mely védelmet 

és biztonságot nyújt; legyen meder, mely összegyűjti, és megfelelő irányba tereli az 

elképzeléseket; legyen torony, mely mindig világít, és biztos irányvonalat mutat. 

Példamutatásával járjon elől, s mindenekelőtt legyen mindig hiteles és őszinte. 

 

Budapest, 2018. április 11. 

      T. Zuggó Tünde 



 

 

5. SZ. MELLÉKLET: PROGRAMELEMEK BEINDÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE, INDIKÁTOROK, MÉRÉSI 

MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA PROGRAMCÉLOK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN 

Cél Akció Erőforrás 
Indikátorok 

mérési 
mutatók 

Mérési 
határidők, 
gyakorisá

g 

Ütemezés Felelős 

Egységes arculat A tanulók által készített logók, arculati elemek felhasználásával 
egységes arculat kialakítása 

szülői felajánlás, 
diákok munkáinak 
felhasználása 

cél 
megvalósulá-
sa  
arculat 
minősége, 
használata 

2018. 
szept. 

2018. 
szept. 

ig. 

Iskolamarketing - Honlap megújítása 
o Honlap szerkezetének, arculatának megújítása (a 

szülők, diákok, tanárok körében végzett kutatás 
figyelembe vételével) 

o Tartalmak bővítése, aktualizálása  
o Eseménynaptár működtetése 
o Honlap működtetésébe tanulók bevonása 

 

szülői felajánlás, 
diákok bevonása, 
honlap 
tartalmáért 
felelős személy 

cél 
megvalósulása  
honlap 
minősége, 
látogatottsága 
működtetése
minősége, 
médiamegjele-
nések száma, 
kapcsolatok 
száma,   

félévente 2018.  igazgató, 
rendszergazda, 
igazgatóhelyet
tesek 

- Facebook indítása 
 

facebook 
működtetésért 
felelős személy 

cél 
megvalósulása 
látogatottsága 
népszerűsége 

félévente 2019. ig., 
igazgatóhelyett
esek 
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- Kerületi médiában megjelenések 
 

 
- 

megjelenések 
száma 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek 

- Szakmai fórumokon megjelenések (iskolapad stb.) 
 

- megjelenések 
száma 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek 

- Tájékoztató kiadvány készítése (általános iskola, 
gimnázium) 

- kiadás 
költsége 

cél 
megvalósulása 

évente 2019. igazgató, 
igazgatóhelyett
esek 

- Protokoll-listák kialakítása (meghívók rendezvényeinkre) 
 

 
- 

megvalósulása évente 2018. ig., 
igazgatóhelyett
esek 

- Kerületi kulturális intézményekkel kapcsolatfelvétel 
 

- kapcsolatok 
száma 

évente folyamatos ig. 

- Látogatás, kampányolás óvodákban, iskolákban 
 

- látogatások 
száma 

évente   

- Népszerűsító kisfilm készítése, pályázat kiírása - cél 
megvalósulása 

 2018.  

Infrastrukturális 
feltételek javítása, 
Fenyves utcai 
telephely 

Tornaterem (beázás megszüntetése, parkettacsere) - tankerület 
- pályázati 

forrás 
- szülői 

felajánlás 
 

cél 
megvalósulása 

- 2019. tankerület, ig. 

Udvari balesetveszélyes játszótér felújítása -szülői forrás 
(garázsvásár) 

cél 
megvalósulása 

- 2018.  igazgató. alsós 
igh. 

Szennyvízszag megszüntetése tankerület, szülői 
forrás 

cél 
megvalósulása 

- 2018. tankerület, ig., 
a.igh. 

Bejárati rész burkolatának cseréje szülői forrás 
(garázsvásár) 

cél 
megvalósulása 

- 2018. ig., a.igh. 

Melegvíz bevezetése a mosdókba szülői forrás cél 
megvalósulása 

- 2018. ig.,a. igh . 
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Szabadtéri sportpálya borításának korszerűsítése külső forrás, 
tankerület 

cél 
megvalósulása 

- 2018. ig., a. igh. 

Infrastrukturális 
feltételek javítása, 
Pasaréti úti 
telephely 

Folyosók, lépcsőfordulók falainak festése tankerület, 
közösségi munka 

cél 
megvalósulása 

- 2018-19. tankerület, ig. 

Belső nyílászárók cseréje, javítása tankerület, szülői 
felajánlás 

megújult ajtók 
száma 

évente folyamatos tankerület, ig. 

Folyosón lévő bútorok felújítása, cseréje szülői felajánlás, 
alapítvány 

bútorok száma évente 2018-19. ig. 

Folyosói dekorációk frissítése, cseréje anyagszükséglet cél 
megvalósulása 

 folyamatos ig,. 
igazgatóhelyett
esek 

WC-k felújítása tankerület, 
alapítvány 

cél 
megvalósulása 

évente/em
elet 

2018., 19., 
20. 

ig. 

Szabadtéri sportpályák felújítása pályázat, 
alapítvány 

cél 
megvalósulása 

- 2020. ig. 

 Szaktantermek kialakítása, szertár fejlesztés pályázat, 
tankerület 

cél 
magvalósulása
szaktantermek 
száma 

évente 2020. ig. , tankerület 

Közösségi tér 
hiányának orvoslása 
ünnepségek 
alkalmával 

- Külső helyszínek feltérképezése 
- Tanterembővítéses projekt főépülethez való hozzáépítési 

terv menedzselése 
- Más típusú megemlékezések előnyben részesítése (pl. 

vetélkedők, flashmob) 

 bevont 
helyszínek 
száma, 
minősége, 
megközelíthet
ősége, 
közösségi tér 
létrejötte 

évente 2019. ig. 

Terem nélküli 
osztályok ideiglenes 
elhelyezése 

- Konténer bérlése 
- Szomszédos telken elhelyezkedő ház felújítása 

 

tankerület cél 
megvalósulása 

- 2018. 
szept. 

tankerület, ig. 

Mindennapos 
testnevelés 

További lehetőségek keresése a bérlésre, együttműködésre 
(pénzügyőr pálya) 

bérleti díj 
biztosítása 

együttműködé
sek száma, 
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feltételeinek 
biztosítása 

  pályák 
minősége, 
megközelíthet
ősége 
 

kis költségvetésű sportszerek, játékszerek beszerzése, 
használatukhoz hely biztosítása (teke, petang, konditerem, jóga 
stb.) 

alapítvány, 
tankerület 

sportszerek 
száma, 
kihasználtsága 
kedveltsége 

évente folyamatos ig, testnevelés 
mk vezető 

Szabványméretű tornaterem építése állami forrás  cél 
megvalósulása 

- 2022. tankerület, ig. 

KEHOP-os energetikai felújítás optimális kihasználása - célkitűzések 
megvalósulása 

- 2018. ig., tankerület 

Informatikai 
fejlesztés 

Interaktív panelek beszerzése, mintaterem kialakítása pályázati forrás 
alapítvány 

cél 
megvalósulása 

- 2019. ig. 

Termek felszerelése projektorokkal, számítógépekkel  
- 

projektorok 
száma 

évente 2018., 
folyamatos 

ig., 
rendszergazda 

Nyelvi labor 
kialakítása 

Pályázati lehetőségek keresése pályázat, 
alapítvány 

cél 
megvalósulása 

 - 2020. ig., angolos igh. 

Szakmai 
dokumentumok 
aktualizálása 

Pedagógiai Program átírásának folytatása pedagógusok új ped. 
program 
létrejötte, 
minősége,  

évente 2019-2020. ig, 
munkacsoportv
ezetők, 
igazgatóhelyett
esek 

Házirend további bővítése, pontosítása, hogy minél több 
tevékenység átlátható, jól szabályozott rendszerként működjön 

pedagógusok, 
diákok, szülők 

cél 
megvalósulása 
egyes 
helyzetek 
szabályozottsá
ga 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, ofői 
munkaközösség 
vezetője 

PP, Házirend elkészítése után SZMSZ aktualizálása  cél 
megvalósulása 

- 2019-20. ig., 
igazgatóhelyett
esek 
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Helyi tanterv, óraháló aktualizálása, egységesítése munkaközösségek 
munkája 

cél 
megvalósulása
, minősége 

- 2018-19. ig., 
igazgatóhelyett
esek 

Előadások a témával kapcsolatban (belső, külső szakemberek) pályázat, 
alapítvány, 
pedagógusok 

előadások 
száma, 
minősége 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetők 

Intézménylátogatások, jól működő szakmai gyakorlatok 
felkutatása (AKG stb.) 

      - látogatások, 
szakmai 

jógyakorlatok 
száma, 

használhatósá
ga 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetők 

Erasmus+ pályázat keretei között további külföldi tapasztalatok 
gyűjtése, jógyakorlatok meghonosítása 

 
- 

külföldi 
utazások 
száma, 
meghonosított 
jógyakorlatok 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetőkpályázat
i felelős 

Szponzorok, szakmai támogatások felkutatása - szponzorok, 
szakmai 
támogatások 
száma 

évente folyamatos ig. 

Angol anyanyelvi tantárgy és a többi szaktantárgy 
integrációjának folyamatos bővítése a projektszintű működés 
irányába 

 - integráció 
erőssége, 
bevont 
tantárgyak 
száma, 
projektek 
száma, időbeli 
hossza 

évente folyamatos ig., angolos ig., 
angolos 
munkaközösség
vezetők, humán 
munkaközösség
vezető 
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Órakedvezmény a program kidolgozásában részt vevők 
számára, szakmai team létrehozása 

 cél 
megvalósulása 
team 
munkájának 
hatékonysága 

 2019. ig., 
igazgatóhelyett
esek 

Sikeres kidolgozás esetén egyéni kerettanterv elkészítése, 
akkreditáltatása 

 cél 
megvalósulása 

 2023. ig. 

Okoseszközök 
bevonása az 
oktatásba 

képzések pedagógusoknak pályázatok 
alapítványi forrás 
saját pedagógus 

képzések 
száma, 
minősége, 
használhatósá
ga, módszert 
alkalmazó 
pedagógusok 
száma, 
módszer 
hatékonysága 

évente már 
meglévő, 
folyamatos 

ig., 
igazgatóhelyett
esek 

elektronikus oktatási tananyagok beszerzése pályázat, 
alapítvány 

tananyagok 
száma, 
minősége 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetők 

Magyarul nem 
beszélő diákok 
integrációjának 
segítése 

- Nyelviskolákkal való együttműködés 
- Szakkör formájában beindított belső képzés 
- Szaktanárok együttműködése 
- „Nyelvi mentor” –hálózat kialakítása a közösségi szolgálat 

keretein belül 

 megvalósuló 
tanfolyamok 
száma, szakkör 
létrejötte, 
szaktanári 
együttműködé
s 
megvalósulása
, mentor-
hálózat 
létrejötte, 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetők 
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hatékonysága, 
folyamatos 
működése 

Gimnáziumi felvételi 
eredményeinek 
javítása 

- Következetes marketingtevékenység (honlap, facebook 
oldal, általános iskolákba kiküldött tájékoztatók stb.) 

- Bemutatóórák idején különleges, vonzó események 
szervezése 

- Eredményeink hatékonyabb kommunikálása 

 gimnáziumba 
jelentkezők 
száma, 
tanulmányi 
eredménye, 1. 
helyen 
iskolánkba 
jelentkezettek 
száma 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek 

Utánkövetés 
javítása 

-általános iskolai, gimnáziumi utánkövetés javítása 
- pontos statisztika készítése, adatok elemzése 

 adatok, 
statisztika 
pontossága, 
megbízhatósá
ga 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
osztályfőnöki 
munkakközössé
g vezetője, 
osztályfőnökök 

Előrelépés a 
gimnáziumok 
rangsorában 

- OKTV-eredmények javítása 
- tanulmányi versenyeken való aktív részvétel 
- nyelvvizsgák számának növelése 
- kéttannyelvű iskolák rangsorában első harmadba kerülés 

 OKTV-k 
eredménye, 
indulók száma, 
döntőbe 
jutottak 
száma, 
tanulmányi 
versenyeken 
elért 
helyezések, 
nyelvvizsgák 
száma 

évente folyamatos ig., 
igazgatóhelyett
esek, 
munkaközösség
vezetőkfakultáci
ós tanárok 
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Kompetenciamérése
k eredményeinek 
javítása 

- Célirányos felkészítés a mérésekre, típusfeladatok 
gyakorlásával 

- A kompetenciaméréseken elért eredmények értékelése 
osztályra, pedagógusra való lebontása, hozzáadott 
pedagógiai érték elemzése, eredmények elemzésének 
közzététele a honlapon 

- A kompetenciamérések alapján felállított rangsor 
figyelemmel kísérése, elfoglalt hely javítása 

- Pedagógusok bérdifferenciálásába 
kompetenciaeredmények, hozzáadott pedagógiai érték 
eredményének javítása 

- Osztályok közötti versenybe bevonni a 
kompetenciamutatók változásának eredményét 

- Kompetenciaalapú versenyek szervezése 
- Kompetenciamérési eredmények fontosságának 

kommunikálása szülők, diákok irányába 

pedagógusok, 
tanulók 

kompetenciam
éréseken 
elfoglalt 
rangsor, 
hozzáadott 
pedagógiai 
érték a 
minősítés 
egyik 
tényezője, 
versenyek 
száma, 
létrejötte, 
kommunikáció 
léte, 
hatékonysága, 
elemzések léte 

évente folyamatos ig, általános igh. 

Tehetséggondozás       

OKTV-eredmények javítása  OKTV-
eredmények 

évente folyamatos ig., ált. igh., 
fakultációs 
tanárokmunkak
özösségvezetők 

OKTV-re felkészítéshez egyéni foglalkozás biztosítása  cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., ált. igh. 

Fakultációk törvényben előírt módon való meghirdetése, 
órarendbe való beépítése 

 cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., ált. igh. 

További szakkörök indítása 
- pedagógus tevékenységtár feltérképezésével 
- civil szervezetek bevonásával 
- külsős szakemberek bevonásával térítési költséggel 

civil szervezetek 
pedagógusok 
pályázati forrás 

szakkörök 
száma, 
minősége, 
változatossága
látogatottsága 

évente folyamatos ig.,igazgatóhely
ettesek, 
munkaközösség
vezetők 

Belső versenyek szervezése  versenyek 
száma 

évente folyamatos ig.,igazgatóhely
ettesek, 
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munkaközösség
vezetők 

Tanulóink eredményeinek hatékony kommunikálása  cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig.,igazgatóhely
ettesek, 
munkaközösség
vezetők 

Pozitív énkép kialakítását célzó módszerek, programok, 
képzések meghonosítása, változások méréssel történő követése 

 programok, 
képzések 
száma, 
minősége, 
mérési 
eredmények 

évente folyamatos ig., pszichológus 

Tehetségkapun való regisztráció  cél 
megvalósulása 

 2018-19. ig. igh-k 

Tehetségponthoz való csatlakozás  cél 
megvalósulása 

 2018-19. ig., igh-k 

A nem kéttannyelvű 
ált. iskolai osztályok 
vonzóbbá tétele 

- Vonzó profil kialakítása (mentálhigiénés, anyanyelvi 
kompetenciák erősítése) 

- Kimeneti eredmények javítása, erőteljes kommunikálása 
- Német és más idegennyelvhez tartozó kultúrkör 

hagyományainak meghonosítása 
 

 cél 
megvalósulása 
jelentkezés 
emelkedése 
kimeneti 
eredmények 

évente 2019/folya
matos 

ig., igh-k, német 
nyelvtanárok, 
nyelvi 
munkaközösség 
vezetője, 
pszichológus 

Gimnáziumi tagozat 
erősítése 

- Gimnáziumi hagyományok, események szervezése, 
kialakítása 

- Gimnáziumi tagozat külön kezelése az iskolai stratégiai 
dokumentumokban (házirend, PP) 

 cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., igh.-k 

Identitástudat 
erősítése 

- Logótervezés 
- Egységes arculat 
- Szabó Lőrinc-es pólók, nyakkendő (vagy egyéb) tárgyak 

készítése, viselése 
- Angol feeling erősítése az épületekben, eseményeken 
- Szabó Lőrinc-kultusz ápolása 

 tevékenységek 
megvalósulása 
identitástudat 
erősödése 
programok 
száma, 
minősége 

évente folyamatos ig., igh-k, 
humán 
munkaközösség 
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- Óriás Lóci-program (tehetséggondozás, anyagi elismerés, 
ösztöndíj, támogatás stb.) 

- Kerületi, fővárosi, országos versenyek szervezése (pl. 
videópályázat, rajzverseny) 

- Pasaréti „beágyazottság” erősítése 
 

 

Nevelőtestület 
szakmai 
kompetenciáinak 
erősítése, fejlesztése 

      

Pedagógusok minősítésének támogatása  minősítések 
száma, 
eredménye 

évente folyamatos ig., igh-k 

Pasaréti Szakmai Napok konferencia további bővítése, erőteljes 
marketingtevékenységgel, szakmai füzetek kiadásával, anyagi 
források felkutatásával 

pályázati forrás 
szponzorok 

tevékenységek 
megvalósulása 
konferencia 
minősége 
résztvevők 
száma 

évente folyamatos ig., pályázati 
felelős 

Célirányos, szakmai profilbővítéshez kapcsolódó  
pedagógusképzések lehetőségének felkutatása 

 képzések 
száma, 
minősége 

évente folyamatos ig., igh-k 

Két telephely nevelőtestületével több közös projekt, 
tevékenység, munkájuk összehangolása 

 közös 
tevékenységek 
száma, 
kohézió 
erősödése 

évente folyamatos ig., igh-k 

Tevékenységek, feladatok, pontosítása: munkaköri leírások 
elkészítése, szervezetfejlesztés 

 tevékenység 
megvalósulása 

 2018. ig., titkárság 

Nevelőtestület „Képességtárának”, oktatás-nevelés 
folyamatába bevonható „Tevékenységtárának” elkészítése 

 célkitűzés 
megvalósulása 

 2018-19. ig., titkárság 

Stratégiai alapú értékelőrendszer kialakítása, teljesítményalapú 
bérdifferenciálás 

 cél 
megvalósulása 

 2019. ig., igh-k 

Stratégiai alapú órarend, ügyeleti rend bevezetése az 
egyenletes terhelés jegyében 

 cél 
megvalósulása 

évente 2018-19., 
folyamatos 

ig., általános 
igh., 
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osztályfőnöki 
mk. vezetője 

Gyakornokok munkájának hatékonyabb segítése (az én 
részemről is), gyakornoki szabályzat alkalmazása 

 cél 
megvalósulása 
hatékonysága 

 2018-19. ig., igh-k 

Betöltetlen státuszok stratégiai alapú betöltése (fejlesztési 
irányokat figyelembe vevő szakok, preferált kompetenciák 
meghatározása, figyelembe vétele a kiválasztás során) 

 cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., igh-k 

Pedagógusok terhelésének csökkentése a pedagógiai munkát 
segítő kollégák és a technikai dolgozók  hatékony, adekvát 
bevonásával 

 cél 
megvalósulása 
terhek 
csökkenése, 
pedagógusok 
visszajelzése 

évente folyamatos ig., igh-k 

Belső önértékelés működtetése, segítségnyújtás, 
mentorkijelölés szükség esetén 

 cél 
megvalósulása 
minősége, 
hatékonysága 

évente folyamatos ig., igh-k 

Módszertani Elektronikus Tudástár létrehozása 
- módszertani kiadványok, segédletek 
- óravázlatok, dolgozatok, játékos feladatok 
- portfóliók 
- ppt, prezi előadások 

alapítvány Tudástár 
létrejötte, 
kiadványok 
száma, 
feltöltések 
száma, 
kihasználtság, 
minőség, 
együttműködé
sek száma 

 2018-19., 
folyamatos 

ig., igh-k, mk. 
vezetők 
rendszergazda 

Moodle típusú eLearning keretrendszer létrehozása 
- akár része lehetne a Tudástár 
- kód alapú jogosultság 
- tanulók, tanárok, szülők használhatnák 

 tevékenység 
megvalósulása 
kihasználtsága
minősége 

 2018-19., 
folyamatos 

ig., igh-k, mk. 
vezetők 
rendszergazda 
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- lehetőséget ad elektronikus házi feladatokra, 
feladatlapokra 

- mobil applikációk feltöltése 
- játékos feladatok gyakorláshoz 

megfordulások 
feltöltések, 
használók 
száma 

Tantestületen belüli 
kommunikáció 
javítása 

Hatékony belső kommunikációs csatornák kialakítása: 
- belső levelezőlista frissítése 

- intranet működtetése 

- rendszeres meetingek tartása különböző szinteken 

 célok 
megvalósulása 
elégedettségi 
mutatók 
javulása 

évente folyamatos ig. 

Erasmus- pályázatok 
támogatása 

- pályázati felelős számára órakedvezmény biztosítása  tevékenység 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., ált. igh. 

eTwinning 
tevékenység 
megtartása, 
bővítése 

- folyamatos tájékoztatók, beszámolók kollégák számára 
- új kapcsolatok kialakítása 
- folyamatos publikáció 
- infrastrukturális feltételek javítása 

 tájékoztatók 
száma, 
hatékonysága, 
új kapcsolatok 
száma, 
kommunikáció 
mennyisége, 
minősége 

évente folyamatos ig., eTwinning 
Budapesti 
Nagykövete 

Drogprevenció       

 Hosszú távú drogprevenciós foglalkozások, képzések diákoknak, 
pedagógusoknak, szülőknek 
- Válaszúttal együttműködés folytatása, közös pályázat 
- További civil szervezetek bevonása 
- Kerületi rendőrkapitányság előadásainak beépítése az éves 

munkatervekbe 
- ORFK, BRFK képzéseinek bevonása 
- kortárs önkéntesek képzése 

 együttműködé
sek száma, 
előadások 
száma, 
hatékonysága,
folyamatosság
a, önkéntesek 
száma, 
munkájának 
minősége 

évente folyamatos ig., 
osztályfőnöki 
mk vez., 
védőnőpszichol
ógus 

Természettudomány
os, fenntarthatósági 
tevékenységek, 

- Természettudományos nap 
- Fenntarthatósági témahét 
- Állatok világnapja 

szponzorok, 
előadók, 
pedagógusok 

tevékenység 
megvalósulása 
minősége 

évente folyamatos ig., igh-k, 
természettudo
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fogyasztói 
tudatosságra 
nevelés  

 résztvevők 
száma 
 

mányi mk. 
vezetője 

„Ökoiskola” cím elnyerése 
- meglévő tevékenységek összegyűjtése 
- pályázati feltételek megvizsgálása 
- pályázat megírása 

 tevékenység 
megvalósulása 

 2020. ig., igh-k,  
természettudo
mányi mk. 
vezetője 

A természeti környezet aktívabb kihasználása programjaink, 
rendezvényeink szervezésénél 

 cél 
megvalósulása 

évente folyamatos ig., igh-k 

Iskola kertjének gondozása, „közösségi kertek” kialakítása  cél 
megvalósulása 

évente 2019. ig. 

CSR tevékenységek keretein belül cégek bevonása 
(kertgondozás, iskolaszépítés, programok, szponzorálás stb.) 

 cél 
megvalósulása 
cégek száma, 
tevékenységek 
száma, 
minősége 

évente 2018-19. ig. 

Bringázz az iskolába! program feltételeinek megvizsgálása  cél 
megvalósulása 

 2019-20. ig. 

Fenyves utcai telephely melletti parkban épülő kresz park 
használata, képzések pedagógusoknak, tudatos közlekedés 
kialakítása 

 cél 
megvalósulása 

 2018. ig., alsós igh. 

„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” cím elnyerése 
- felelős internet és közösségi média használatára 

vonatkozó programok folytatása 
- pénzügyi tudatosságra, tájékozottságra vonatkozó 

programok folytatása 
- fogyasztóvédelmi ismeretekről tájékoztató beindítása 

 cél 
megvalósulása 

 2019-20. ig., igh-k, 
termtud. mk. 
vez. 

„Kéttannyelvűség” 
további erősítése  

- További angol nyelven oktatott tantárgyak bevezetése 
- Angolszász kultúrkörhöz tartozó hagyományok, 

ünnepségek széles körű ápolása 

 angol nyelven 
oktatott 
tárgyak száma, 
hagyományok 
száma, 

évente folyamatos ig., angolos igh., 
angolos mk. 
vezetők 
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- Szakmai kapcsolatok, együttműködések operatív szintű 
fel- és kihasználása (pl. Kéttannyelvű Iskolák Egyesülete, 
testvériskolák keresése) 

 

programok 
minősége, 
együttműködé
sek 
hatékonysága 

Iskolai ünnepségek, 
rendezvények 
megújítása 

- Élményszerű, kreatív, interaktív rendezvények 
szerkesztése 

- Flashmobok, a fiatalok eszköztárát is alkalmazó 
események szervezése 

- Tanulók bevonása az ötletelésbe, szervezésbe 
- Kerületi kulturális intézményekkel kapcsolatfelvétel 
- Civil szervezetek felderítése, bevonása 
- Témahetek kialakítása 

 cél 
megvalósulása 
visszajelzések 
tanulók 
bevonódása 
kapcsolatok 
(intézmények, 
civil 
szervezetek) 
száma 

évente folyamatos ig., igh-k, DÖK-
vezető 

Szülőkkel való 
kapcsolattartás 
erősítése 

- Tájékoztató levél szülők részére negyedéves, féléves 
rendszerességgel aktuális tervekről, eredményekről 

- Enaplón keresztüli szülő-tanár kommunikáció erősítése  
- Szülő-nevelők bál, piknik évente 
- Szülők-nevelők közös társadalmi munkája (pl. közösségi 

kertek, udvar rendbetétel, festés stb.) 
- Pályaorientációs nap, előadássorozat szülők 

bevonásával 

 tájékoztatók 
száma, 
minősége, 
tevékenységek 
megvalósulása 
gyakorisága 

évente folyamatos ig,. igh-k 

Diákönkormányzat 
szerepének 
erősítése 

- Választási kampánnyal, programmal egybekötött DÖK-
elnök választás 

- DÖK-tagok aktívabb bevonása a döntésbe, a szabályok 
kialakításába 

- Képzések, tréningek, tábor a DÖK-tagok részére 
- Diákigazgató választása, egy napos hatalomátvétel 
- Diákok által kezdeményezett akciók, események, 

ötletek támogatása 
- Diákparlament szervezése 
- iskolarádió újraindítása a diákok bevonásával 

 cél 
megvalósulása 
diákok 
bevonódása 
megvalósult 
kezdeményezé
seik száma 
tréningek 
száma, 
hatékonysága 

évente folyamatos ig., angolos igh., 
DÖK-vezető 
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- közösségi terek számának növelése 
- meglévő közösségi terek vonzóbbá tétele közös 

munkával, pl. könyvtár 

 

Szponzoráció - Vállalatok, vállalkozások felkeresése CSR jegyében 
- Pasaréti Szabó Lőrinc Iskola Alapítvány (két évig a 

Bányai Júlia Alapítvány) javára 1% -ok gyűjtése 
- Alapítványi bál, piknik 
- Egyéb, célirányos (meghatározott célra) szülői gyűjtés 
- Pályázati források   

 támogatások 
száma, 
nagysága 

évente folyamatos ig., igh-k, SZMK 
vezetőkalapítvá
nyi elnök 



 

 

 

 


