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1 Bevezetés
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
……………………………………………………
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,”
Radnóti Miklós

Pályázatom bevezetéshez nem véletlenül választottam Radnóti Miklós sorait. Több generációs
lokálpatriótaként ezer szállal kötődök a kerület egyik legöregebb iskolájához. Édesapám után
én is itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd gyermekeim is itt szívták magukba a
betűvetés tudományát. A főiskola elvégzése után tanulóból tanítóként tértem vissza a Sugár
Suliba. Pályafutásom első és eddig egyetlen állomásaként 34 éve tanítom és nevelem ebben az
iskolában a jövő generációját. Az eltelt évek alatt vezetői tapasztalatokra tettem szert.
Az elmúlt évek munkavégzésében nagy segítséget nyújtott, hogy itt élek, hogy személyesen
ismertem az iskolánkba járó gyermekek szüleit és tágabb családját, ismertem elvárásaikat az
iskolával szemben. A tanítványok, tanítványaim nagy része követi a helyi hagyományokat,
hiszen szüleik, nagyszüleik is e falak között tanultak, gyermekeiket is iskolánkba íratja. Így a
kapcsolattartás a környezetünkkel folyamatos.
Intézményünkre a hagyományok mellett a magas szakmai színvonal és a folyamatos megújulás
jellemző, melynek Jurecz Emil igazgató és Virágné Nagy Éva igazgatóhelyettes elkötelezett
híve.
Az iskola iránti elkötelezettségemmel, a hosszú évek tapasztalatainak összegzésével, a
továbbiakban az iskola vezetőjeként szeretném tovább vinni az iskola szellemiségét, sikeres
pedagógiai munkáját. Fejlődésünk záloga az együttesen végzett munka, a megújulás, melyben
mindenki kiveszi részét. Szeretném elérni, hogy az iskola legyen az a fatörzs, amiből az ágak
messzire ki tudnak hajtani, ami ad olyan alapokat, amivel a tanulók biztosan léphetnek ki a
falaink közül, megszerzett ismereteik, kompetenciáik alkalmassá teszik őket a továbbtanulásra,
a társadalomba való beilleszkedésre.
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2 Helyzetelemzés
2.1 Az iskola története1
„Iskolánk székhelye Rákoscsaba - Újtelep, Rákoscsaba első új települése.
1908-tól törvényileg kötelező lett az ingyenes népoktatás. Gondoskodni kellett az újtelepi
gyerekek iskoláztatásáról. Némely községi képviselőtestület húzta, halasztotta az ügy
megoldását, de a szülők 1910-ben erélyesen felléptek az elöljáróságnál gyermekeik érdekében.
Tovább kitérni nem lehetett, ezért képviselő-testületi gyűlésen megalakították az ún. községi
iskolaszéket.
1910-ben két tantermes községi iskolát állítottak fel, bérházakban elhelyezve.
1912-ben 4 tantermes iskola megépítése a Fasor és a Béla utca keresztezésénél lévő nagy
telekre.
1914-től a községi iskola állami lett.
1926-ban emeletráépítéssel igazgatói lakással 6 tantermes iskolává bővült.
1941-ben az igazgatói lakásból 2 tantermet létesítettek.
1954-ben bővítették ki az iskolát a mai formájára.
1978-ban szülői segítséggel az udvaron a szolgálati lakás folytatásában technika tantermet
építettek.
1991-ben a képviselő-testület döntött a sugárúti iskola tornatermének és a hozzá kapcsolódó
tantermeinek építéséről.
1993 februárjában a képviselő-testület megvásárolja tornaterem-építés céljából a Nyitány utca
és a Szabadság sugárút sarkán álló három telket.
1995-ben az iskola saját erőből, szülői támogatással, helyi képviselők és a polgármester anyagi
támogatásával szabadtéri sportpályát alakított ki a tornaterem építésnek céljára vásárolt
telkeken.
1998. június leteszik a tornaterem alapkövét.
1999. június részleges átadják az új épületet, a tornatermet.
2000 februárjában átadják a 4 tantermet.
200l. márciusában a felsőtér és az aula, és ezzel a teljes épület, átadásra kerül.
2006 szeptemberében a képviselő-testület megvásárolja a szomszédos, Nyitány utca 28. sz.
alatti ingatlant az iskola bővítése céljából
1
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2007 júniusában a képviselő testület a KMOP-4.6.1-2007 pályázaton pályázik az
iskolabővítésre „Gyújtópontban a Sugár Suli” címmel. A pályázatot nem fogadták el.”
2019-2020 az iskola bővítése ebédlővel, tanteremmel, vizesblokkal a Nyitány utcai telken álló
épület és a raktárként használt volt szolgálati lakás átépítésével a Klebesberg
Intézményfenntartó központ, a XVII. kerületi Önkormányzat és a Kelet-Pesti Tankerületi
Központ támogatásával.

2.2 Az iskola személyi feltételei
2.2.1 Pedagógusok
2019-ben alkalmazotti létszámunk 48 fő. Ebből 31 pedagógus, 4 fő oktatást segítő (1 fő
iskolatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens,). Az iskolánk technikai személyzete 13 fő (1 fő
adminisztrátor, 1 fő rendszergazda, 2 fő fűtőkarbantartó, 6 fő hivatalsegéd-takarító, 1 fő portás).
3 fő konyhás a Rákosmente Kft alkalmazottjaként dolgozik iskolánkban. Az önkormányzat
segítségével közhasznú munkavégző jelenleg 1 fő.
A pedagóguslétszámunk az elmúlt években többé-kevésbé ingadozik, de a testület nagy része
évek óta iskolánk dolgozója. A távozott kollégák helyére sikerült olyan pedagógusokat találni,
akik az iskolai szokásokat magukénak érzik. Ez nagyon fontos, hiszen csak együtt lehet
eredményeket elérni.
Iskolánkban a szakos ellátottság majdnem teljes. A technika tanítását helyettesítéssel oldjuk
meg. Négy nyugdíjas (matematika-kémia, angol, rajz, napközi) és egy fél állású fejlesztő
pedagógusunk van. Angol, informatika, rajztanári, fél fejlesztői valamint egy tanítói állás még
betöltetlen.
A nevelők valamennyien rendelkeznek a feladatvégzéshez előírt végzettséggel.
Iskolánkban 4 mesterpedagógus dolgozik: 3 szakértő és egy szaktanácsadó. Szakvizsgával
rajtuk kívül még 4 pedagógus, rendelkezik, egy szakvizsga megszerzése pedig folyamatban
van.
2017-óta önértékelésben 11 pedagógus vett részt. Vezetői és intézményi önértékelést is
lebonyolítottunk. Vezetői és intézményi tanfelügyeleti látogatás is volt ebben a tanévben.
Pedagógus II. fokozatot megszerző minősítő eljárásban 10 kolléga vett részt sikeresen.
Az elmúlt tanévekben két kolléga pedagógus I. fokozatot megszerző minősítő vizsgát tett,
szintén sikeresen.
2.2.2 Külsős szakemberek
Külsős szakemberek is segítik munkánkat. Nevelő-oktató munkánkba bekapcsolódó külsős
intézmények:



a Gyermek Nyelviskola,
a Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla Művészeti Iskola,
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a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani
Központ
a FPSZ XVII. Kerületi Tagintézménye
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálata
Anyaotthon
A XVII. kerületi védőnői szolgálat
Rákoscsabai Közösségi Ház
Rákoscsabai Polgári Kör
Római Katolikus Egyházközség
a Református Egyház
az Evangélikus Egyház
a JUDO SZK SE (Egyesület Judo Szabadidő és Küzdősport)
Fitt Tenisz Klub

Segítségükkel az alábbi foglalkozásokat tudjuk biztosítani tanulóinknak: zenei előképző,
szolfézs, hangszeres zene, angol, gyógytestnevelés, fejlesztés, logopédia, szurdopedagógia,
judo, egészséges életmódra nevelés, hátrányos helyzet kompenzálása.
2.2.3 Technikai dolgozók
A technikai dolgozók létszáma igen szűkös. A gyerekek biztonságát szolgáló portaszolgálat
ellátására jelenleg csak a fő épületben megoldott, mert egy portásunk van, A közhasznú dolgozó
távozása után az új épület portai ellátása nem megoldott.
2.2.4 Tanulók
Iskolánkban 16 osztály működik. 8 alsós és 8 felsős. A tanulólétszám csökkenése figyelhető
meg az elmúlt évek statisztikai adatai alapján. Jelenlegi tanulólétszámunk 315, melyből 1 tanuló
külföldön végzi tanulmányait. Az iskola szakmai alapdokumentumában engedélyezett létszáma
414 fő, ezért kihasználtságunk 76%-os.

Tanulói létszámváltozás
421 396

370 362 353 357 352 364 367 371 355 371 369 358

324 315 320 315
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Fejlesztésben résztvevő tanulók száma 43, SNI tanulók száma 19. Összesen 62 tanulónk igényel
tanulási megsegítést, mely a tanulóink közel 20 %-a. A fejlesztős tanulóinkat a fejlesztő
pedagógusunk, az SNI-s tanulók ellátását pedig a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó pedagógusai látják el.
Tantárgyi dicséret

Tantárgyi dicséretek
110

120
100
80

Tant. össz.
66

65

60

Tanulók sz

44
35

40

30

20
0
Alsó

Felső

Iskola

Tehetséges tanulóink dicséretben részesülnek a tanév folyamán. A 2019/2020-as tanév első
félévében 65 tanulónk 110 tantárgyi dicséretet kapott. Tehát a tanulási problémákkal küzdő és
a tehetséges tanulók száma közel azonos iskolánkban.

2.3 Az iskola tárgyi feltételei
„A Szabadság Sugárúti Általános Iskola körzeti feladatokat ellátó alapfokú nevelési-oktatási
intézmény.
Nyolc évfolyamán az alapvető igényeknek megfelelően folyik a mindennapi pedagógiai munka,
gondoskodunk a ránk bízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséről.
Az iskola a kerület családi házas, kertvárosi környezetében található. Négy helyen üzemel. A
központ a Szabadság sugárúti régi épület. Mellette található a Nyitány utca 28. sz. alatti családi
ház, amelyet a képviselő-testület az iskola bővítése céljából vásárolt meg. A 2019/2020-as
tanévben átépítették az épületet és egy korszerű ebédlő került kialakításra.
A Szabadság sugárút 34-36. szám alatt működő „új” épületben található a tornaterem, az
öltözők, 4 tanterem, valamint az orvosi szoba és fizika, kémia, földrajz szertár.
A központi épületeken kívül az Anna utca 26. sz. alatt található egy 3 tantermes épület, mely
átmenet az iskola és az óvoda között. Ebben délelőtt feltételeknek megfelelően 2 osztály
tanítása folyik, délután pedig napközi működik. Az épület egyik terméből tornaszobát
alakítottunk ki, a mindennapi testnevelés feltételeinek biztosítására.
9
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Mindhárom épületet kisebb-nagyobb udvar veszi körül, melyet megpróbálunk tanítványaink
mozgásigényének kielégítésére kialakítani.
Az Anna utcai épület udvara inkább park jellegű, fákkal, bokrokkal kialakítva. A központi
épület udvara aszfaltos. A tornatermi sportudvar a szabadtéri testnevelés órák, sportszakkörök
és a tömegsport színtere.
Iskolánkban az informatika oktatásának tárgyi feltételei biztosítva vannak.”2

Ugyanakkor az iskolánkban az alábbi termek hiányzanak:





aula
kémia szaktanterem
technika szaktanterem
szaktárgyi szertárak (összesen 2 db. szertárunk van a 14 tantárgyhoz, ezekben ugyanakkor
fejlesztő foglalkozásokat, hittan- és erkölcstanoktatást, valamint a zeneiskola hangszeres
óráit is megtartjuk.)

2.5. Az intézmény irányítása
Az iskola vezetése egy igazgatóra és két helyettesre épül. Munkájukat a munkaközösség
vezetők segítik (alsó I, alsó II., napközi, humán, reál). A diákéletet a Diákönkormányzat fogja
össze. Az iskolában Önértékelési csoport működik. A tágabb iskolavezetésbe a
munkaközösségvezetőkön kívül a DÖK segítő tanára és az önértékelési csoport vezetője is
beletartozik. A szülők részéről a kapcsolatot az iskolavezetéssel a Szülői munkaközösség tartja.
A szakmai munkavégzés alapja az éves munkaterv, melynek része a munkaközösségek
munkaterve. A munkaterv megvalósításának követése, esetleges módosítása havi
rendszerességgel vezetőségi értekezletek keretében történik.

2.6. Az intézmény gazdálkodása
Az iskola nem folytat gazdálkodási tevékenységet. A gazdálkodási feladatokat 2013-tól a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVII. kerületi Tankerülete, 2017-től a Kelet-Pesti
Tankerületi Központ látja el. 2017-2018-as években az aktuális fenntartási és karbantartási
munkák kerültek elvégzésre. 2019-ben, Jurecz Emil igazgató feltárta az iskola elavult állapotát
a Klebesberg Központ vezetője előtt. Ekkor a Klebesberg Központ, a Kelet-Pesti Tankerületi
Központ, a XVII. kerületi Önkormányzat összefogásával nagyszabású átépítési, felújítási
munkák kezdődtek az iskolában. A Nyitány utcai épület átépítésével régi álmunk vált valóra,
egy modern ebédlő, vizes blokkokkal. A fő épület udvarán lévő épületek is felújításra,
átalakításra kerületek. A szolgálati lakásból egy kisebb méretű tanterem és egy udvarról nyíló
vizesblokk lett kialakítva. Az udvari kisteremnek, és a DÖK kuckójának a nyílászáróit
kicserélték, ezeknek a termeknek és az udvari könnyű szerkezetes tanteremnek a felújítását is

2

Az iskola pedagógiai programja 2018 9-10. oldal
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elvégezték. Az udvar egy részét térburkolattal látták el. További tervek között a burkolat teljes
cseréje és az udvari játékok modernizálása szerepel.
Külső-belső erőforrások
Ahhoz, hogy a nevelő-oktató munka feltételeit javítani tudjuk, az iskolai életet színesebbé
tudjuk tenni, a fenntartói támogatáson túl egyéb forrásokat is fel kell kutatnunk. Az elmúlt
években az erőforrások előteremtésében a segítségünkre volt:








Az iskolai Alapítvány
SZMK
Szponzorok
Pályázatok
Képviselői támogatás
DÖK
Egyéb intézmények felajánlásai

2.4 A nevelő-oktató munka
2.4.1 Tanulmányi helyzet

Szorgalom
32%

jó
hanyag

68%

Pedagógiai programunkban is kiemeltük nevelési elveink között a közös nevelést, a
nyitottságot, az esélyegyenlőséget, a komplexitást és a személyközpontúságot. Ezek határozzák
meg pedagógiai munkánkat. Hatékonyságát a tanulók munkájának, eredményességével,
tanuláshoz való hozzáállásával mérhetjük. Ezek alapján elmondhatom, hogy az iskolai
tanulóinak nagy részének, 68%-nak jó vagy példás a szorgalma, 32 %-nak pedig változó vagy
hanyag. A tanulmányi eredmény szintén viszonylagos állandóságot mutatnak. Tanulóink fele
átlagos eredményeket ér el tanulmányi téren, 14-15% kiemelkedően teljesít, 36% pedig
viszonylag gyengén. Ez az arány évek óta közel azonos. Mivel iskolánk nem válogat az első
osztályos beíratás alkalmával, ez az eredmény egy átlagos iskolai osztály összetételét tükrözi.
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Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a tanulóink szeretnek és tudnak is tanulni. Ennek az
eredménynek a feltétele, hogy a szülőket partnerként vonjuk be az iskolai munkába.
2.4.2 Egyéni bánásmódot igénylő tanulók

Tanulói arányok
6%
13,70%

80,20%

SNI

BTM

átlagos tanulók

A BTM tanulók száma 43, SNI tanulók száma 19. Összesen 62 tanulónk igényel kiemelt
figyelmet, mely a tanulóink közel 20 %-a. Közel minden 5. gyermek valamilyen tanulási
zavarral küzd.
A BTM-es tanulók fejlesztését az órai differenciáláson kívül az iskola fejlesztő pedagógusa és
az iskola 120 órás fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező pedagógusai látják el. Évek
óta erdményesen működik a tanulási problémás tanulók felzárkóztatása.
Az SNI tanulók ellátását az utazó gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógiai
intézményekkel és nevelőikkel az évek során jó kapcsolatot alakítottunk ki. Munkájukkal
segítik a rájuk bízott gyerekek speciális fejlesztését, tanácsaikkal a pedagógusaink munkáját.
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A legnagyobb kihívást a magatartási problémával küzdő tanulók jelentik. Az ő integrálásuk
nagyon megterheli a tanulóközösséget, a pedagógusok munkáját, és végső soron az egész iskola
életét. Magatartásukkal hátráltatják a pedagógiai munkát. Az ilyen típusú tanulók ellátása
speciálisan felkészült pedagógusokat és intézményeket igényel.
2.4.3 Tehetségfejlesztés
A tehetséges tanulók fejlesztése az órai differenciálások és a versenyfelkészítések, pályázatok,
érdekes többletfeladatok elkészítése során valósul meg. Az eredmények változatos képet
mutatnak. Nagyon sok eredményünk van sportversenyeken, ének és rajzversenyeken.
Tanulmányi versenyeken kiemelkednek az informatika, angol, versmondó versenyek. A
tehetséges tanulók felkészítése rendszerese, folyamatos felkészítő munkát jelent, amire
nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
2.4.4 Kompetenciamérések eredményei
A kompetenciaméréseken az utolsó 5 évben iskolánk a matematika területén jól teljesít. A 2019es kompetenciamérés feldolgozása során is a matematika eredménye kimagasló. Az érékelés
során kiemelkedik a hozzáadott pedagógiai érték, mely jelzi az iskola pedagógusainak
elkötelezett munkáját. A szövegértés területén azonban iskolánk alacsonyabb szinten teljesít. A
szövegértés fejlesztése ezért továbbra is kiemelt feladataink között szerepel.
2.4.5 Emelt óraszámú oktatásunk:
2.4.5.1 Informatika:
Második osztálytól ismerkedhetnek az érdeklődő és rátermett tanulóink a számítógépek, a
média világával. Nyolcadik évfolyam végére 4 modulos ECDL bizonyítványt szereznek. A
tanítás tárgyi feltételei adottak, jól felszerelt informatika termünk van. A géppark folyamatos
karbantartást igényel, valamint számítanunk kell a technika fejlődéséből bekövetkező avulásra
is. Ezért a fejlesztések során figyelni kell a folyamatos frissítésre.
2.4.5.2 Angol:
A szülői és társadalmi elvárások figyelembe vételével a 2018/19-es tanévben első osztálytól
bevezettük az angol nyelv oktatását. Első osztályban minden tanuló játékos formában
ismerkedhet az idegen nyelvvel. Tanév végén a szülői igények és pedagógiai szempontok
alapján a két párhuzamos osztályból fél osztálynyi tanuló tanulhat második évfolyamon angol
nyelvet, fél osztálynyian informatikát, a többi tanuló általános képzés keretében végzi
tanulmányait.
A 2018/19-es tanév másik innovációja a sakkpalota program bevezetése volt az első
évfolyamon, mely a matematika tantárgy tananyagába került beépítésre. Polgár Judit
programját az alsó tagozatos tanulókra dolgozta ki, így felmenő rendszerben a második
évfolyam is tanulja ebben a tanévben. A további években a 3-4. évfolyamokon folytatódik a
program.
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2.4.6 Neveltség

Magatartás megoszlása
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Tanulóink 78%-a példás illetve jó magatartású. Tehát tanulóink nagy része fegyelmezett,
udvarias. Ez az eredmény köszönhető az egységes elvárásrendszernek, a pedagógusok hatékony
nevelő munkájának, a szülői együttműködésnek. A nevelés hatékonyságának visszahúzója az a
közel 20 %, akiknek a magatartása változó illetve rossz. Minden osztályban vannak néhányan,
akik megbontják a rendet. Sajnos egyre több olyan tanulónk is van, akik nemcsak hátráltatják,
hanem akadályozzák a tanulást, zavarják társaik munkáját. Egyre több a magatartászavaros
gyermek, akik közösségben nem nevelhetők. Ilyen tanulóink miatt tanulólétszámunk jelentősen
csökkent, mert több szülő is elvitte gyermekét más iskolába, az előzőekben jelzett probléma
miatt, mivel nem érezte biztosítottnak gyermeke megfelelő tanulmányi haladását és testi-lelki
biztonságát.
2.4.7 Gyermekvédelem

Veszélyeztetett tanulók arányának változása
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Veszélyeztetés területei
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A veszélyeztetett tanulók aránya évről évre nagyobb. A legmagasabb a környezeti
veszélyeztetés, ami szinte minden 3. tanulónkat érinti, valamint az anyagi veszélyeztetettségnek
kitett gyermekek száma magas. A problémák megoldása érdekében folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot a gyermekvédelmi szervekkel.

2.4.8 Továbbtanulás

Továbbtanulás
90%
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Gimnázium
Szakközép
Szakiskola

A végzős tanulóink beiskolázása 100%. A gimnáziumi továbbtanulás aránya csökkenő
tendenciát mutat, a legtöbben szakközépiskolában tanulnak tovább. A visszajelzések alapján
tanulóink megállják helyüket az új iskolájukban. Tanulmányi eredményeik nem romlanak, sőt
sok esetben emelkednek is. Ez a visszajelzés nagyon fontos számunkra, jelzi, hogy a tanulóinkat
mennyire készítettük fel a középiskolai tanulmányokra.

2.5 Partnerkapcsolataink
2.5.1 Belső partnerek
Iskolánkban a pedagógusok szorosan együttműködnek a gyermekek érdekében a szülőkkel. A
korábbiakban már írtam, hogy a szülők a kezdetektől segítették és támogatták az iskola
munkáját, de el is várják, hogy a ránk bízott gyermekeiket hatékonyan neveljük és oktassuk.
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Ezért igénylik a személyes kapcsolattartási formákat. A tanév folyamán számos alkalmat
biztosítunk a kommunikációra: szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt órák, iskolai
rendezvények. A szülők képviselőinek évente 5 alkalommal SZMK értekezlet keretében
nyújtunk lehetőséget a kétirányú kommunikációra.
2.5.2 Külső partnerek
2.5.2.1 Kapcsolat a fenntartóval és az önkormányzattal
Az intézmény működési feltételeinek biztosítását, irányítását, törvényességi, szakmai
ellenőrzését a Kelet-Pesti Tankerületi Központ végzi. Fenntartónkkal a kapcsolataink
konstruktív együttműködésen nyugszanak.
Kapcsolatunk a XVII. kerület Önkormányzatával korrekt és élő. Iskolánk tanulói és
pedagógusai rendszeresen részt vesznek a város által szervezett programokon, műsorokon
szereplőként is. A tárgyi feltételeink javítása, és az iskola épületének állagmegóvása
tekintetében is több alkalommal kaptunk segítséget az önkormányzattól.
2.5.2.2 Szakmai kapcsolatok más intézményekkel, szervezetekkel
Eredményes kapcsolatot építettünk ki és tartunk fenn a működésünk során közvetlenül érintett
szervezetekkel, intézményekkel. Együttműködésünk folyamatos:










óvodákkal (rendszeresen meghívjuk az óvónéniket a tanévnyitóra, Mikulás napi és
húsvéti műsort, nyuszi túrát szervezünk a környékbeli óvodások számára, nyitott kapuk
során lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek az órai munkába)
pedagógiai szakszolgálat (problémás tanulók vizsgálata)
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (szakmai segítség igénybevétele,
konzultáció, esetmegbeszélések)
a művelődési házakkal (aktuális programokon, foglalkozásokon való részvétel)
egyházakkal (hit- és erkölcstan oktatás kapcsán adódó feladatok folyamatos megoldása)
sportegyesületekkel (támogatjuk diákjaink sporttevékenységét)
egészségügyi intézményekkel (kötelező vizsgálatok, szűrések szervezése)
médiával (az iskola kiemelkedő eseményeiről a helyi televíziót és sajtót értesítjük)

2.6 Az iskola sajátos arculata, hagyományai
Az emberi kapcsolatok ápolása, a saját hagyományaink megteremtése nagyon fontos mind a
tanulók, mind a szülők körében. Ezért évek óta folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket,
amelyek során a kapcsolatainkat erősíthetjük, alakíthatjuk az iskolára jellemző rendezvényeket.
Ennek jegyében a következő eseményeket rendezzük:






Honvédelmi-katasztrófavédelmi nap Isaszegen
Ősz, tavaszi papírgyűjtés
Adventi ünnepkör
 adventi ajándékbontás
 Mikulás műsor a környékbeli óvodásoknak
 Mikulásfutás
 közös gyertyagyújtás
 karácsonyi hangverseny a Szent Erzsébet templomban
nyitott kapuk
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iskolaváró
farsang
Föld napi virágültetés
olimpia (4 évente)
pünkösdi kórustalálkozó
sugárnap

Hagyományaink:
Csak ötös bizonyítvány szerzett tanulóink emlékkönyve




Ezüstkönyv alsó tagozaton
Aranykönyv felső tagozaton
100 ötös

Az iskolában a projektoktatás során a tanulók közösen, együttműködve dolgoznak együtt egy
téma köré szervezett gyakorlati feladatok során. Az iskola projektjei a mindennapi élet több
területét ölelik fel:









katasztrófavédelmi nap
tejprojekt
halloween
adventi ünnepkör
farsang
olimpia (2008-tól négyévente)
Föld napi virágültetés, kertszépítés
az előírt témahetek

A projektek alapos előkészítés után, a szülők és partnereink bevonásával valósulnak meg.

2.7 Pedagógiai munka
2.7.1 Nevelési helyzet, nevelési célkitűzések
Nevelési célkitűzéseinket a pedagógiai programban pontosan meghatároztuk.
„Az általánosan képző iskolát a társadalmi követelményrendszer azon intézményesített
formájának tekintjük, amely működése révén átfogóan alapozza meg a társadalom önfenntartó
képességét tagjainak – leendő fenntartóinak – fejlesztésén keresztül.”3
Az iskolai nevelő munka során szorosan együttműködünk a családokban folyó neveléssel.
Alapelveink: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyközpontúság. Ezek határozzák
meg a mindennapi nevelő és oktató munkánkat, melyek alapján válogatás nélkül minden nálunk
tanuló gyermeket egyéni adottságai és képességei kihasználására motiválunk. E folyamat során

3

Az iskola pedagógiai programja 2018 10. oldal
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a családokkal és a nevelést-oktatást segítő intézményekkel és szakemberekkel szorosan
együttműködünk.

2.7.2

Oktatási helyzet, oktatási célkitűzések

Az oktatás területei:
Az alsó tagozatos oktatás lényege az alapozás, az alapkészségek kialakítása.
A kisiskoláskorban fontos az állandóság és a tanító néni személye. Az alsó tagozatos oktatás
célja, hogy a gyermekek megszeressenek tanulni, hogy megfelelő alapokkal rendelkezve
kerüljenek a felső tagozatra. Az olvasási készség kialakulását a szótagoló, elemző-összetevő
módszerrel alapozzuk meg. A logikus gondolkodást és a matematikai kompetenciák fejlesztését
a Polgár Judit féle Sakkpalota program bevezetésével segítjük, amelyet már első osztálytól
kezdve oktatunk. Első osztályban a társadalmi elvárásoknak megfelelve már elkezdjük az angol
nyelv tanítását. Második osztálytól, az alapozó időszak tapasztalatai alapján, technikával
bifurkálva tanulják tovább az angol nyelvet a tehetséges tanulók. Az angol mellett fél az
informatika alapjaival is ismerkedhetnek a tanulók. A tanulmányi munka során ügyelünk a
játékosságra és a tapasztalati úton szerzett ismertnyújtásra. A gyakorlati és művészeti tárgyak
is nagy szerepet kapnak az egészséges fejlődés érdekében. A mindennapi testnevelés
hatékonyabbá, a mozgásformák változatosabbá tételére ebben a tanévben a 2-4. évfolyamon
heti 2 órában bevezettük a teniszoktatást, képzett szakemberek vezetésével.
A felső tagozaton építünk az alsó tagozat alapozó munkájára. Az alapkészségek
továbbfejlesztése mellett a szaktárgyi tudás elsajátítása is cél, amivel képesek lesznek a
továbbtanulásra. Fontos kialakítani azokat a készségeket, amivel képesek lesznek az egész
életen át tartó tanulásra.
Minden évfolyamon kiemelt feladat a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.
A tehetséggondozás tanórákon, szakkörökön, a felzárkóztatás kiscsoportos foglalkozások
keretében történik
Felső tagozaton folytatódik az emelt óraszámú informatikaoktatás, mely során négymodulos
ECDL vizsgát tesznek a tanulók. E képzés technikai lehetőségét a 24 géppel felszerelt
informatika terem biztosítja.
Kiemelt feladatunk a szövegértés fejlesztése, melyet nemcsak magyar órákon, hanem a többi
tantárgy tanítása során is előtérbe kerül.
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3 Vezetői program
Az iskola a kerület legkisebbike. Nagyon fontos számunkra a családias légkör, a szülői
együttműködés, a több generáción átívelő személyes kapcsolat. Az intézményre jellemző
sajátos arculat hosszú évek tudatos építő munkáján alapul. Célom, az intézmény nevelő-oktató
munkájának színvonalát és a sajátos arculatot megőrizni és továbbfejleszteni.
Ennek érdekében a következő feladatokat tűztem ki:

Fő stratégiai célkitűzéseim:
1. Az iskola jó eredményeinek megtartása, az nevelő-oktató munka színvonalának javítása
(kompetenciamérés, versenyeredmények, beiskolázás)
2. Az intézmény keresettsége és a tanulólétszám növelése
3. A megfelelő szakos ellátottság biztosítása a zökkenőmentes munkavégzés érdekében.
4. Minőségi oktatás megvalósítása: a pedagógusokkal szemben támasztott a szakmai
elvárásoknak a kollégák megfeleljenek (önértékelési, tanfelügyeleti elvárások)
5. Tehetséggondozás
6. Felzárkóztatás
7. Szövegértés fejlesztése
8. Emelt óraszámú informatika és angol megerősítése
9. A sajátos arculat megtartása, erősítése (hagyományok)
10. A kommunikáció erősítése (jól működő elektronikus rendszer kidolgozása)
11. A partneri kapcsolatok erősítése
12. Infrastruktúra fejlesztésének folytatása (udvar, udvari játékok, bútorcsere)
13. Nyitottság a pedagógiai változásokra, változtatásokra
14. Oktató-nevelő munkánkat a partnerek elismerjék: a fenntartó a szülők, helyi
szervezetek. Erősítsük meg jó hírnevünket

3.1

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

„Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető szerepe, hogy támogató tanulási
környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, hogy az intézmény forrásait erre a célra használják
fel.”4
„A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek
lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A
tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által
kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.”5

A 2019-es tanfelügyeleti kézikönyv és a 2020-as NAT meghatározásai alapján legfontosabb
feladatomnak tartom, hogy a nevelőtestület felkészüljön arra, hogy az ismereteket nem elég
2019. január 1-től hatályos Tanfelügyeleti kézikönyv 41. oldal
NAT 2020 1. melléklet az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelethez I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani
alapelvek
4
5
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megtanítani, hanem olyan kompetenciák fejlesztésének szolgálatába kell állítani, ami gazdasági
és társadalmi életében betöltendő szerepekre készíti fel tanulóinkat. Ez a feladat gyökeresen
más, mint az iskolák, pedagógusok megszokott, hagyományos szerepe. A technika rohamos
fejlődése, az információáramlás gyorsasága már az egészen kicsi gyermekeket is eléri. Mire
iskolába kerülnek, ügyesen használják a csúcstechnológiás készülékeket. Az információk széles
köréhez gyorsan hozzájutnak. A mai pedagógusoknak a feladata azt megtanítani, hogy a tanulók
a megszerzett tudásukat a tantárgyi keretek közül kilépve is tudják alkalmazni.
3.1.1 Oktatási feladatok
Alsó tagozat



Továbbra is legfontosabb feladata, az alapozás, az alapkészségek kialakítása
Nagyon fontos a differenciálás, mert igen eltérő felkészültséggel, eltérő tudással és
ismertekkel kezdik az iskolai tanulmányaikat

Felső tagozat




Feladata az alsó tagozaton kialakított kompetenciák megőrzése és továbbfejlesztése
A tanulás tanítása
A versenyképes szaktárgyi tudás kialakítása

Mindkét tagozaton









Szövegértés fejlesztése
Esztétikus íráskép kialakítása és megőrzése
Önálló tanulás képességének fejlesztése
Elmélet-gyakorlat megfelelő arányának betartása
Kooperatív munkaformák alkalmazása, együttműködés képességének fejlesztése
Motiváció
Tehetséggondozás
Felzárkóztatás

Az angol emelt óraszámú oktatás bevezetése felmenő rendszerben. Jelenleg 1-2. évfolyamon
tanulhatják a tehetséges tanulók. A következő években az alsó tagozat további évfolyamaira,
valamint a felső tagozatra lehet kidolgozni a programot. Ha az emelt óraszámú nyelvoktatás
minden évfolyamon megvalósul és további fejlesztésre lesz igény, a későbbiekben igény esetén
a kéttannyelvű oktatás is kidolgozásra kerülhet.
Az informatika tagozat megerősítése, továbbfejlesztése érdekében a Robotika képzés indult
iskolánkban. Jelenleg a pedagógusok felkészítése zajlik. A következő években a
legrátermettebb tanulóinknak az informatika tagozat keretében lesz lehetőségük tanulni a
Robotikát.
A keresztmérések és a kompetenciamérések eredményeinek elemzése alapján a szövegértés
fejlesztése továbbra is kiemelt feladat. A szövegértés fejlesztésére az alsós II. munkaközösség
kidolgozott egy feladatbankot, melynek használatával a felsős tanulók évfolyamtól függetlenül,
különböző típusú feladatokon fejleszthetik képességeiket.
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A tehetséges tanulók azonosítása és a tehetség kibontakoztatása továbbra is kiemelt feladat. Az
intézményi tanfelügyeleti látogatást végző szakértők is a fejleszthető területek közé sorolták. A
következőkben minden pedagógusnak továbbra is feladata lesz a tehetséges tanulók felmérése
a tanév elején, a tehetséges tanulók fejlesztésének éves tervezése, a tervezésen alapuló
tehetségfejlesztés folyamatos végrehajtása.
Az iskolai mérések fejlesztése érdekében a Szegedi Tudományegyetem által kidolgozott eDia
rendszerhez való csatlakozás szerepel a terveim között.
3.1.2 Nevelési feladatok
Az iskola tanulóinak háromnegyede jó illetve példás magatartású. Általában szeretetteljes,
törődő családokban nevelkednek, ahol fontos a tanulás, a jó teljesítmény. Számos családban a
nagyszülők is komoly szerepet vállalnak a gyermekek nevelésében, felügyeletében. Ennek
ellenére iskolánkban is tapasztalható a társadalmi értékrend változása, az udvariassági
szabályok, szokások háttérbe szorulása. Ezért kiemelt feladatom közé tartozik gyermekeink
neveltségi szintjének fejlesztése. Tanórákon, szabadidőben, rendezvényeken. Fontos feladatnak
tartom a hazaszeretet, a magyar kultúra ápolását, a magyar hagyományok megismertetését. A
környezetvédelem, a fenntarthatóság, egészséges életmód igényének kialakítását, beépítését a
mindennapi gyakorlatba.

3.2 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A 2020-2021-es tanév legnagyobb változása az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése lesz az első
és az ötödik évfolyamon. A többi évfolyamon a 2012-es alaptantervben előírtak szerint fog
folyni az oktatás-nevelés. A további három évben az új Nemzeti Alaptantervet folyamatosan
vezetjük be a további évfolyamokon. A jogszabályban előírt kötelezettségünknek eleget téve, a
változásoknak megfelelően az intézményi alapdokumentumokat is át kell dolgozni. A nevelőoktató munka alapjául szolgáló pedagógiai program átdolgozása még a 2019-2020-as tanévben
megtörténik. Az intézményi tanfelügyelet kiemelte az alapdokumentumaink naprakészségét és
egyben felhívta a figyelmünket ennek a kötelezettségnek a teljesítésére. Ezt tartom az
intézmény folyamatos feladatának. A következő tanévben a változások az éves és a napi
tervezőmunkát is befolyásolják.
A változások érinteni fogják az oktatáson kívül a személyi feltételeket, hiszen az évfolyamokra
meghatározott óraszámcsökkentés a pedagógusok óraszámára is hatással lesz. Célom,
megtartani a jelenlegi pedagógus közösséget valamint a hiányzó területekre találni megfelelő
végzettségű munkaerőt, melyre a jelen testület továbbképzése jelenthet megoldást.
Az iskolának nemcsak a jogszabályi és fenntartói elvárásoknak kell megfelelni, hanem a szülői
elvárásoknak is. Pedagógiai programunk egyik alapelve, a közösségi nevelés, mely a
családokban folyó neveléssel szorosan összefügg. Rákoscsaba közössége mindig magas
igényeket támasztott az iskolával szemben, de támogatásával, együttműködésével mindig
segítette is. Ezért fontos számunkra, hogy a szülőkkel folyamatos kapcsolatot tartsunk. A mai
digitalizált világ elvárásaihoz alkalmazkodva a kommunikáció új formáit kell kialakítanunk.
Ettől függetlenül továbbra is fontosnak tartom, hogy a pedagógusok és a szülők is éljenek a
személyes kapcsolattartás lehetőségeivel.
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3.3 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Jelenleg igazgatóhelyettesként dolgozom az iskolában. Munkaköröm fő területe az önértékelés,
tanfelügyelet, minősítés. Ebbe dolgoztam bele magamat az elmúlt években. Igazgatóként
viszont az iskola stratégiai vezetése lesz a feladatom. Ezért úgy gondolom, fejlődésem
érdekében el kellene végeznem a minőségfejlesztés-tanár képzést, hogy a környezeti és a
központi elvárásokat megfelelő színvonalon tudjam összehangolni. A környezetemmel való
kapcsolattartás fejlesztése érdekében asszertív kommunikációs gyakorlatot is szeretnék
szerezni. Valamint, bár az iskola nem önálló gazdálkodású, szükségem lesz arra, hogy a
gazdálkodás folyamatait minél jobban megértsem. Ezek a továbbképzések a meglévő
tapasztalataim továbbfejlesztését fogják szolgálni.

3.4 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
3.4.1 A belső ellenőrzés
„Belső ellenőrzésünk iskolavezetésre és minőségirányításra épített gyakorlatát eddig minden
külső szakértői vizsgálat jónak találta és megerősítette, ezért a rendszert a továbbiakban sem
kívánom megváltoztatni.
Az ellenőrzés alapja mindig a tudatos, építő szándékú visszacsatolás volt. Az ellenőrzés a külső
megerősítéseken kívül elsősorban a területenként szétosztott, szisztematikus, belső
dokumentumvizsgálatokból,
a szakmai területeken
végzett
keresztmérésés
dolgozatelemzésekből, illetve az óralátogatások, bemutatók, s az azokat követő közös
megbeszélésekből áll. Ez a gyakorlat biztosítja a folyamatos, teljes körű, objektív
visszacsatolást.
Az ellenőrzés rendszere iskolánk igazgatóhelyettese, Virágné Nagy Éva által kidolgozott
formában működik. A rendszer elméleti és gyakorlati működését, a BME közoktatás-vezetői
szakán írt szakdolgozatában bemutatta, részleteit, eredményességi mutatóit a dolgozatban
kifejtette. A szakdolgozatot a bírálatában Dr. Farka Olga PhD. az MTA tagja, a Szegedi
Tudományegyetem tanára, módszertani jegyzet, vagy tankönyv formájában kiadásra javasolta.
A belső ellenőrzés összefonódik az önértékelés feladataival, az értékelésekben megjelennek a
minősítés kompetenciái, indikátorai, a tanfelügyelet elvárásai. Az ellenőrzés tervezése
megjelenik a munkatervben, a feladatok pedig szétosztódnak az iskolavezetés és az önértékelési
csoport között.”6
Jurecz Emil 2016-os pályázatában fogalmazta meg a belső ellenőrzési rendszerünket. Ez
teljeskörű. Ezen a továbbiakban én sem kívánok változtatni.
3.4.2 A továbbképzések
„Továbbképzéseink tervezését két szempont is meghatározza, sajnos mindkettő a képzések
tervezését megnehezíti:
1.)

6
7

Az alacsony létszám miatt a továbbképzéseken résztvevők helyettesítése komoly
problémát jelent az iskolai munka, napi szervezésében”7

Jurecz Emil intézményvezetői pályázat 2016. 66. oldal
Jurecz Emil intézményvezetői pályázat 2016. 66. oldal
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Ez a szempont az elmúlt évek alatt nem változott. A pedagógusok előre lépésnek feltétele pedig
előírja a szakvizsga meglétét, ami két év felsőfokú továbbképzés keretében szerezhető meg.
Ezért a továbbképzések tervezése alapos előkészítést igényel, hiszen ilyen kis létszámú testület
egyszerre két-három ilyen képzés során tudja a helyettesítést ellátni. Jelenleg egy szakvizsga és
egy kiegészítő szakos képzés van folyamatban. A rendeletek előírásának megfelelően 2015-ban
elkészített intézményi továbbképzési program öt évre, a 2019. szeptember 1 – 2024. augusztus
31 – ig terjedő időszakra határozza meg a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos
teendőket és ütemezést. A program a pedagógiai programmal összhangban készült el. Részét
képezi a szakvizsgára, továbbképzésre, finanszírozásra és helyettesítésre vonatkozó alprogram.
Az ebben foglaltakat szem előtt tartva tervezzük meg az éves beiskolázási tervet, melyben
azokat a képzéseket támogatjuk, melyek az iskola szakmai, a pedagógusok módszertani
fejlődését szolgálják. A pedagógusok hét évenkénti 120 kreditpontjának megszerzését is
támogatom. Mindezeket a kollégák személyes igényeivel összhangban, lehetőség szerint olyan
képzésekkel, amelyek anyagilag elérhetőek, illetve keressük az ingyenes képzési lehetőségeket.
A továbbiakban hangsúlyt szeretnék fektetni azoknak a képzéseknek a támogatására, amelyek
az új NAT-ban megfogalmazott tevékenységközpontú tanulásszervezési formák elsajátítását
segítik. A szövegértés, a tehetséggondozás, az ellenőrzés-értékelés a kiemelten fejlesztendő
területek között szerepel. Az informatika oktatás megújulására a Robotika képzését indítottuk
el. A matematikai gondolkodás fejlesztésére a Sakkpalota program bevezetésével a felmenő
rendszer biztosítása a feladatom az alsó tagozaton. A külső továbbképzések mellett továbbra is
szeretném folytatni az iskolán belüli tudásmegosztó fórumok szervezést.
Az iskola szakirányú ellátottsága érdekében a jelenlegi testület átképzése, szakirányú
továbbképzése szerepel terveim között.

3.5 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az iskola fenntartói, működtetői feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el.
Az iskola a Kelet-Pesti Tankerületi Központhoz tartozik. A 2019/2020-as tanévben az
iskolában komoly infrastrukturális fejlesztés történt a KLIK , a XVII. kerületi Önkormányzat
és a tankerület összefogásával. A meglévő épületekből ebédlő, vizesblokk, kisebb tanterem lett
kialakítva. Az udvari épületek felújítása is megtörtént. Az udvar egy része térkő burkolatot
kapott. A továbbiakban az udvar teljes felújításának feltételeit szeretném megteremteni. Az
udvari játékok állapotát a tankerület bevizsgáltatta. Sajnos nem felelnek meg az előírásoknak,
ezért nem lehet használni azokat. A további feladatunk a felújításuk, cseréjük. Az iskolai belső
bútorzat állapota is elavult, kopott, többször javított, leromlott állapotú. Ezért feladataim között
szerepel azok folyamatos cseréje.
Az interaktív táblák folyamatos frissítése, lehetőségekhez mért modernizálása, cseréje is
feladataim közé tartozik.
Ahhoz, hogy korszerű oktatási feltételeket tudjunk biztosítani, az iskolai életet színesebbé
tudjuk tenni, fel kell kutatnunk a költségvetésen kívüli forrásokat, pályázatokat. Az alapítvány,
a szülők együttműködésére a továbbiakban is számítani szeretnék. A helyi képviselők is
szívükön viselik az iskola sorsát és lehetőségeikhez képest támogatják.
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Az iskola ismertségének növelése érdekében a kommunikációs csatornák bővítése szükséges.
Ennek első lépése volt a honlap megújítása. A továbbiakban az információáramlás gyorsaságára
és szélesítésére kell törekednük.

4 Összegzés
„Örököse vagy őseid szellemi kincseinek és rajtad a sor megőrizni őket.”
A jelenlegi iskolavezetés hosszú évek hozzáértő, fenntartóval, pedagógusokkal, szülőkkel,
partnerekkel összehangolt munkájával jól szervezett és jól működő iskolát alakított ki a ránk
bízott gyermekek nevelése-oktatása érdekében. Az iskola életének és munkájának 34 éve én is
részese vagyok. A pedagógusi és az elmúlt négy év igazgatóhelyettesi tapasztalataim alapján
szeretném tovább vinni és tovább építeni az iskola szellemiségét a kor elvárásainak
megfelelően. Az esélyegyenlőség, nyitottság, személyközpontúság, komplexitás alapelveinek
alapján szeretném, hogy a nálunk tanuló gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődjenek,
a megszerzett tudásukat tudják alkalmazni, felkészüljenek az egész életen át tartó tanulásra,
nem tévesztve szem elől, hogy ezek a képességek csak harmonikus, biztonságos és elfogadó
környezetben tudnak kiteljesedni.
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